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  چكيده

كرامت « با نام    نيادي بن ي كشورها به موضوع   ي اساس ني در قوان  زين حقوق بشر و     يالملل نيدر اسناد ب       
 يـا در كنـار      » ها  حق ري سا ياعطا «ي برا يعنوان عامل موجِه   و اغلب آن را به     شده اشاره   »يانسان

 ني ا زي ن راني ا يدر قانون اساس  . اند دهكر يي شناسا »حق اساسي «عنوان يك    برخي حقوق اساسي به   
ـ  و م  يالملل نيهمگام با اسناد ب   . است وردارخ  بر يا ژهي و گاهيموضوع از جا   ـ  رو ي،ل  در  يي قـضا  ةي

 يفري و كي حقوقي در آرا»يكرامت انسان « مختلف، كوشش نموده تا از موضوع        ي حقوق يها نظام
ضمن بررسي تجارب چند نظام حقوقي مختلف،       مقاله  اين  نگارنده در    . فراوان ببرد  يها خود بهره 

معتقد است  ر برخي موضوعات حقوق خصوصي داخلي پرداخته و         به پرتوهايي از اين موضوع د     
 محاكم نيز ،يكديگر حرمت نهاده» كرامت انساني«به ها، اشخاص خصوصي نيز بايد  در كنار دولت

توانند با استناد به اين موضوع آرايي در راستاي پاسداشت حقوق بشر در حقـوق خـصوصي                  مي
  .صادر نمايند
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  مقدمه. 1
انـسان بمـاهو    (اند كه انسان به صرف انـسان بـودن           نظر از اختالف در مبنا، همگان پذيرفته       صرف
خواه مبناي اين صالحيت انسان، الهي و طبيعي باشد يـا قـراردادي و       . حقوق است داراي  ،  )انسان
جمهوري اسالمي « قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران در اصل دوم اعالم نموده كه .1 ديگرامور

وليت او ئ كرامت و ارزش واالي انسان و آزادي توأم با مـس         -6 ... -1نظامي است بر پايه ايمان به       
كرامـت و   «در اصول ديگر نيز به صورت مستقيم يا غيرمستقيم بر احتـرام بـه                 . »در برابر خداوند  

 . تأكيد شده است» منزلت انسان

انـد و مـا در        به انسان دانسته   2»ها حق«عنوان عامل موجِهي براي اعطاي       را به » كرامت انساني «
 معتقديم بايد ،معرفي نموده  3»حق اساسي«را خود در قالبِ يك » منبع حق«مجازاً اين  اين نوشتار

شورهاي مختلف، در راستاي پاسداشت و      مراجع عالي قضايي در ك    . نهاد» حرمت و احترام  «به آن   
انـد كـه     هاي خود اشاره داشـته     حمايت از حقوق بشر، به موضوع كرامت انساني در آرا و تصميم           

  . مند شده است حقوق خصوصيِ آن كشورها نيز از اين موضوع، بهره
ق آيا اين امكان وجود دارد كه در حقـو : ستها در صدد پاسخ به اين پرسشمقاله اين  نگارندة

» كرامـت انـساني   « قضايي و صدور آرا به موضـوع         ةهاي حقوقي، در روي    نظامديگر  ايران همانند   
 قانوني در نظـام حقـوقي مـا         ة، از پشتوان  )تر، منبع حق   يا به عبارت گويا   ( ؟ آيا اين حق   استناد شود 

كرده برخوردار است؟ آيا در حقوق خصوصي ايران كه بيشتر بر اموال و مالكيت و قرادادها تكيه                 
كرامت «به  » احترام «ةرا مشاهده و پيگيري نمود؟ شيو     » كرامت انساني «هايي از    توان پرتو  است، مي 

المللي و حقوق   ضمن بررسي اين مفهوم و جايگاه آن در اسناد بيننگارندهچگونه است؟ » انساني
  .هايي از اين موضوع در نظام داخلي خواهد پرداخت به بررسي پرتو، خصوصي تطبيقي

  
 المللي و حقوق خصوصي تطبيقي  نقش كرامت انساني در اسناد بين.2

 المللي اسناد بين. 1. 2

هـا    دولت ةالمللي تصريح شده و هم     در برخي از اسناد بين    » كرامت انساني «بر اينكه عبارت     افزون
 در برخي از اهميت دارد كهدليل ن ياه بيادشده ، بررسي نقش اين مفهوم در اسناد اند آن را پذيرفته

 از سـوي  - كه به عنوان مبناي ساير حقوق بشر شناخته شـده اسـت        -ها، براي رعايت اين حق     آن
هـاي   در قرن . باشد هاي اخير مي   بيني شده كه اين امر ارمغان قرن       ها ضمانت اجراهايي پيش    دولت

                                                           
، تهـران، مؤسـسة مطالعـات و    حقوق بشر در جهـان معاصـر   قاري سيد فاطمي، سيد محمد،. ك.براي مطالعه در حقوق ايران، ر. 1

  :در حقوق كشورهاي اروپايي.  به بعد101، دفتر يكم، ص1390هاي حقوقي شهر دانش، چاپ سوم،  پژوهش
- Alexy, Robert, “Discourse Theory and fundamental rights”  in Arguing fundamental rights, 
edited by: Agustín José Menéndez and Erik Oddvar Eriksen, Springer, 2006, pp.18-22 
2. Rights. 
3. Constitutional right . 
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 و تجود داشترديد ودر خصوص آن يا شد  ميتر حتي وجود و ثبوت برخي از حقوق انكار  پيش
طـور    چراكـه بـه    ؛، ضمانت اجرايي در پي نداشت     شده بودند  فتههايي هم كه ثبوتاً پذير     معموالً آن 

هـا هميـشه    كرد و دولـت  معنا پيدا مي» ها حاكميت دولت«در برابر » حقوق بشر«مرسوم و معمول    
كـدام از    پس از جنگ جهاني دوم آشكار شد كـه هـيچ          . دانستند خود را مكلف به رعايت آن نمي      

عنوان مبناي حقوق و     به...) گرايي و  مانند وجود مبناي توافقي و قرادادي يا فايده       (هاي رايج    انديشه
ها،  ن علت كه با وجود همه آن      ه اي  شايد ب  ؛بخش باشد  تواند كامل و رضايت    هاي انسان نمي   آزادي

نـابراين،  ب.  انساني در اين دو جنـگ بـود  ةهم شاهد كشتار، توحش و تضييع حقوق اولي جهان باز 
حقوق داراي مبني بر اينكه تنها توجيه كامل و معتبر براي اينكه انسان را شد  ديگري مطرح ةانديش
بـه همـين علـت در     .)Bognetti, 2005. p.89(بني آدم است » كرامت و منزلت انساني«بدانيم،  ذاتي

يـي پيـدا كـرد و       ارزش واال » كرامت، منزلت و حيثيت انـساني     «الملليِ حقوق بشر،     اسناد مهم بين  
 مهـم ايـن اسـت كـه گـرايش نگارنـدگان اسـناد               ةنكتـ . گرديد» انسان«به  » حقوق«مبنايِ اعطايِ   

، لزومـاً بـه     »كرامت انساني « جهاني حقوق بشر به موضوع       ةالمللي حقوق بشر، ازجمله اعالمي     بين
گيـري در    يها به انسان نبـوده اسـت، بلكـه هنگـام رأ            آن) و صرفاً مذهبي  (معناي ديدگاه يكسان    

 جهاني حقوق بشر، مباني مختلفي مطرح گرديد، ولـي نگارنـدگان        ةمواد مختلف اعالمي  خصوص  
جهـان شـمول و   «اي  اعالميـه ،هـا نپرداخته  كدام از ايـن انديـشه    درستي در متن مصوبات به هيچ      به

 مبـاني   نخست اين اعالميه بدون توجه بـه      مادة  اي كه در     گونه به؛  1تصويب رساندند  را به » همگاني
آيند و در كرامت و حقوق با هم برابرنـد؛   ابناي بشر همه، آزاد به دنيا مي«مختلف اعالم گرديد كه   

  .»وار رفتار كنند همه از موهبت خرد و وجدان برخوردارند و بايد با هم برادر
است، بنـابراين  شده استناد » كرامت انساني«به انسان، به » حق«اعطاي » توجيه«گفتيم كه براي    

 منظـور مبنـاي     ،شـود  كرامت انساني سخن گفته مـي     » حقِ«ها از    نوشتهديگر  اگر در اين نوشتار يا      
طور كلي، در مباحث و اسناد حقوق بشر وقتي از حيـات انـسان و                به«به بيان ديگر،    . است» حق«

شود تا اگر امضاكنندگانِ سـند       آيد، درحقيقت به مبناي حق اشاره مي       كرامت آن سخن به ميان مي     
اشاره به حيات انـسان و كرامـت        . اين مبنا را بپذيرند، آن گاه مجاز به استفاده از مفهوم حق شوند            

 ،1392 راسـخ، ( »كنـد  اشاره مي) ذي المقدمه( نظري حق ة سند است و به زمينةآن، در حقيقت، مقدم

                                                           
لة گنجانـدن يـا     أ مـس  هاي فلسفي از انسان آشـكار گـشت و         هاي اساسي برداشت    ، تفاوت »كميسيون«هاي   در جريان نظرخواهي  . 1

ه جهاني حقوق ياعالمةگلن جانسون، ( حقوقِ بيان شده در اعالميه، مطرح گرديد    اءعنوان منشأ   نگنجاندن استناد به خدا يا طبيعت به      
علي موحد در اين زمينه بيـان   محمد دكتر ). 64. ، ص1377جعفر پوينده، نشر ني، چاپ دوم،   محمده، ترجمة آن هبشر و تاريخچة  

گرديد،   تنها سبب مخالفت دشمنان دين مي  بنابراين ارجاع حقوق بشر به تعاليم اديان و تكيه بر آبشخورهاي تاريخي نه... «: اردد  مي
خواستند بـه يـك     كرد و با هدف و مقصود تدوين كنندگان اعالميه كه مي  مگوها را هم در ميانِ ارباب ديانات تازه مي       بلكه آن بگو  

از حقوق طبيعي تا حقـوق  (در هواي حق و عدالت علي،   موحد، محمد . ».داشت  ل همگان برسند، منافات مي    رشته اصول مورد قبو   
  .425-426، ص1384، نشر كارنامه، چاپ سوم، بهار )بشر
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بـه  مـصادره    «ةدرصورتي كه اين تمايز را نپذيريم، به صـورت ناخودآگـاه دچـار مغالطـ              . )254ص
، »حـق «تواند بـه عنـوان يـك          چراكه مبناي يك حق از لحاظ منطقي، خود نمي         ؛ايم شده» مطلوب

  . دشوشناسايي 
عنوان    را به » كرامت انساني «المللي    بين ةبه هر روي، در پي وحشت از جنگ جهاني دوم، جامع          

در . )Neomi, 2008, P.202( گرفت  به انسان و حمايت از وي درنظر 1 حقوقي كانوني براي اعطاةنقط
 و حقوق 2شناسايي كرامت ذاتي«: خوانيم  نيز مي1948 دسامبر 10 جهاني حقوق بشر ة اعالميةمقدم

. »... اعضاي خانواده بشري، اساس آزادي، عدالت و صلح جهاني اسـت  ةناپذير هم  يكسان و جدايي  
 كليـاتي بـوده كـه       ة و دربرگيرند  ، جهاني حقوق بشر فاقد ضمانت اجراي حقوقي       ةازآنجا كه اعالمي  

سيون حقوق بشر در صدد تدوين اسناد ديگري برآمـد          ينيازمند تبيين و تفسير بيشتري است، لذا كم       
 ميثـاق حقـوق     ةيك طرح دربـار   خصوص  حد امكان برطرف سازد و در اين         ها را تا   تا اين كاستي  

و به  كرد  اد  سياسي پيشنه  و    ميثاق حقوق مدني   ةاجتماعي و فرهنگي و طرح ديگري دربار      ،اقتصادي
در  .3معروف هستند» ميثاقين«رساند كه به ) 1966 دسامبر 16( تصويب مجمع عمومي سازمان ملل

» كرامت و حيثيـت انـساني     « به تصويب مجلسين ايران رسيده نيز بر         ش1354ميثاقين كه در سال     
ايت حقوق  المللي مهم، سرشار از لزوم رع      مواد مختلف اين اسناد بين    . استشده   بشر تأكيد    يابنا

 ةگفتـه، اعالميـ    المللي پيش  افزون بر اسناد بين   . 4انسان بماهو انسان، فارغ از هرگونه عارضي است       
ش در قاهره تصويب شد، متضمن نكات قابل تـوجهي          1369اسالمي حقوق بشر نيز كه در سال        

  ).يكمادة بند الف . ك. نمونه ررايب( باشد مي» كرامت انساني«پيرامون 
، باشد مي انسان ) ذات(ناپذير  ء جدايي كه جز » كرامت انساني «گفت كه منظور از     در پايان بايد    

 آزاد انسان است كه همانا گوهر انسان بـودن          ةخودآگاهي و اراد  «در پاسخ گفته شده كه      ؟  چيست
درنتيجه، حفظ حمايت از كرامت انساني به معناي حفـظ و حمايـت از خودآگـاهي و                 . وي است 

 ةكه از حوصلوجود آمده  بهالبته در اين پاسخ مناقشاتي نيز . )256، ص1392خ، راس( »اختيار انسان است
  .توان به اين مفهوم بسنده كرد مي» قدر متيقن«عنوان  حال به اين نوشتار خارج است، ولي درهر

  
  

                                                           
1. Rights. 

... ، عقيـده و  به اين معناست كه ذات انسان فارغ از هرگونه عارضي، از قبيل رنگ، نژاد، دين)Inherent dignity(حيثيت ذاتي . 2
 اعالميـه آمـده   23 مادة 3بار در بند  تنها يك )Human dignity(عبارت كرامت يا حيثيت انساني. باشد داراي حيثيت و كرامت مي

 را  كرامـت انـساني   كند حق دارد از دستمزدي عادالنه و مطلوب برخوردار باشد تا بتواند زندگيِ درخـورِ                 هركس كه كار مي   «: است
  .»اده خود تأمين كند و در صورت لزوم از ديگر وسايل حمايت اجتماعي كمك جويدبراي خود و خانو

  .20-21، چاپ دوم، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، ص1386، تاريخچه و اسناد حقوق بشر در ايرانعبادي، شيرين، . 3
  . به بعد135، ص منبع پيشينشيرين،  عبادي،. ك.براي مطالعة بيشتر ر. 4
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   كرامت انساني در حقوق خصوصيِ تطبيقي.2. 2
 حقوق آلمان ) الف

را داشتند، مباحث مربوط به حقوق بنيـادين بـشر را كـه در     تلخ حكومت نازي  ةها كه تجرب   آلمان
. 1آوردند) م1949( به صدر قانون بنيادي   ،  ده بود آم)  به بعد  109مواد  (  ويمار م1919قانون اساسي   

در همين راستا در پيشاني قانون بنيادي دولت فدرال آلمان، حق احترام به كرامت انساني نگاشـته                 
 بلكـه  ،در عرض ساير حقـوق اساسـي نبـوده   » بر كرامت انسانيحق «در اين كشور،  .2شده است

حقـوق منـدرج در   ديگر  كه زيربناي 3و در طول ساير حقوق است حقي اساسي و كامل و مطلق
ميـان   نمونه، در روابـط  رايب. )Beckmann and others, 2010, v.1.p.259( باشد قانون اساسي نيز مي

 براي حمايت از حقوق بنيادين مندرج )Nipperdey(ل كاركارگر و كارفرما، رئيس وقت ديوان فدرا    
ـ . در قانون اساسي، حق آزادي قراردادي طرفين را محـدود نمـود             مثـال، هنگـامي كـه يـك      رايب

 ديوان اعـالم كـرد كـه شـرط     ،  دانشجوي پرستاري در يك قرارداد كار متعهد شد كه ازدواج نكند          
-1مادة  ( ازدواج و تشكيل خانواده بوده    مخالف حقوق اساسي شخص در امكان       »  نكردن ازدواج«
و نيز مخالف حق بر     ) قانون اساسي  1مادة  ( و نيز مخالف حق بر كرامت انساني      )  قانون اساسي  6

بنابراين، ديوان در تـزاحم حـق       .  است ) قانون اساسي  2مادة  ( رشد و تكامل آزاد شخصيت انسان     
 به دليل اهميت ،نيز به آن اشاره شده 2 و حق آزادي قراردادي كه در اصل  حمايت از نهاد ازدواج

ن ميـا  معموالً در جايي كه .م دانسته استدو لزوم حق بر كرامت انساني، حق ازدواج را برتر و مق     
كـارگر و   (كه بايد از طرف ضعيف قـرارداد      است  نظر داده   ديوان  طرفين روابط نابرابر وجود دارد،      

  .)Perfumi, Chiara and Chantal Mak, 2010, pp.57-58(حمايت شود) كننده مصرف
 Bürgschaft نـام  بـه  يا پرونـده  در آلمـان  ياساسـ  قـانون  فـدرال  دادگـاه  ،1993 اكتبر 19 در

 حقوق در 5نياديبن و ياساس حقوق ريتأث ينآغاز ةنقط گفته شده،  نمود كه صادر   4ييرأ) ضمانت(
 مـارك  000/100 لـغ مب يتـاجر  بـه  بانك پرونده، نيا در. است يياروپا يكشورها در يخصوص

 كارمنـدان  از يكي. نمود امضا را قرارداد »ضامن «عنوان به تاجر پرداخت كرد و دختر    وام عنوان به
 و نبوده تعهدآور شما يبرا امضا نيا. ديكن امضا را نجايا لطفاً« كه كند يم درخواست دختر از بانك

                                                           
 the Weimar( بـه تـصويب رسـيده بـود، بـه قـانون اساسـي ويمـار        » ويمـار «ها، از آن جهت كه در شهر  اساسي نازيقانون . 1

imperial constitution ( معروف شد.  
كرامت انسان، مصون از تعرض است و هر مقام دولتي موظف به احترام گذاردن و حفاظت از «: خوانيم  اين قانون مي1-1در مادة . 2

 .»باشد آن مي

3. Full fundamental right. 
4.Cited by: Smits, Jan,” Private Law and Fundamental Rights: a Skeptical View” in. 
“constitutionalisation of private law”, Linden, Boston, Martinus Nijhoff Publishers; 2006, pp.11-
12. see also: Cherednychenko, Olha, Fundamental rights, contract law and the protection of the 
weaker party, 2007, pp.206-213. 
5. Fundamental rights. 
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 ،شـده  روبـرو  يمـال  التمـشك  با تاجر ،يمدت از پس. »است يضرور پرونده در ضبط يبرا فقط
 دادگـاه . دكنـ   يمـ  دعوا ةاقام تاجر دختر هيعل) وام سود و اصل (مارك 000/160 ةخواست به بانك
 گفتـه   پـيش  مبلـغ  پرداخـت  بـه  محكوم را خوانده دو طرف،  نميا معتبر قرارداد به با استناد  يبدو
 كـه  داشـته  فـه يوظ انـك ب كه استدالل نيا با دنظريتجد دادگاه دختر، يدنظرخواهيتجد با. كند يم

 يبدو حكم ،است نموده يتخط فهيوظ نيا از و دينما آگاه ضمانت نيا عواقب به نسبت را دختر
ـ ا با ؛دهد يم رييتغ را نيشيپ احكام يمبنا كشور يعال وانيد اعتراض، يپ در .دينما يم نقض را  ني

 ،دهكـر  امـضا  را قرارداد زير ضامن عنوان به و دهيرس) كبر( يقانون سن به كه يشخص كه استدالل
   .است داشته يآگاه اقدام نيا خطر از قطعاً

 ادعـا  ،1نمـوده  اعتـراض  ياساس قانون فدرال وانيد نزد عالي كشور،  وانيد حكمِ نيا از دختر
 قـانون  2 اصـل  1 بنـد  و 1 اصـل  1 بند در مندرج ،يو »يانسان كرامت حق «جمله، از كه كند يم

 تكامـل  و  رشـد   حـق   فـردي  هـر «: دارد يم انيب رياخ اصل. است شده گرفته دهيناد آلمان ياساس
  اساسي  حقوق  كه  نظمي  به و نشود تجاوز  ديگران  حقوق  به  كه  حدي تا را خود  شخصيت ةآزادان 

 همـراه  دختـر  يروزيپ با دعوا نيا . »داراست نسازد، وارد  لطمه  اخالقي  موازين  به يا و  داشته مقرر
 ژهيو به( است ينابرابر قرارداد طرف دو نيب كه شرايطي در آلمان، ياساس قانون وانيد نظر به. بود
 با ستيبا يم يخصوص حقوق يتال يها دادگاه ،)دارد وجود يفيضع طرف كه يمال يقراردادها در

. ندينما ليتعد را قرارداد ،نموده دخالت »تين حسن« و »حسنه اخالق «مانند يكل قواعد به تمسك
 و اسـتقالل  ياساسـ  حـق  از آلمـان  اليسوسـ  دولت تيحما اصل اساس بر ها دادگاه فيتكل نيا

 .2)قانون اساسي 28 و 20 اصول 1 و بند 1 اصل (شود يم يناش اشخاص ةاراد تيحاكم

نخـست اينكـه    : اين رأي در حقوق قراردادهاي آلمان سه تـأثير بـسيار مهـم گذاشـته اسـت                
طـور كلـي     دوم اينكه به  . ون اساسي احترام بگذارند   به قان روابط خود   اشخاص خصوصي بايد در     

ويژه حقوق قراردادها تنها نبايد سوداي تنظيم روابط اشخاص خصوصي را            حقوق خصوصي و به   
 ةدر سر بپرورانند، بلكه بر اساس نظام ارزشي كه در قانون اساسي متبلور شـده اسـت، بايـد جنبـ                

 كـه  هنگـامي كـه  است اين رأي، اين نكته تأثير ن واپسي .خود را نيز به ياد داشته باشند» حمايتي«

                                                           
 قانون بنيادين آلمان، هركس كه حقوق بنيادين او از سوي قـواي عمـومي آسـيب ديـده باشـد،                     19 ذيل مادة    4مطابق بند   . 1

 93ذيل مادة ) الف(4مطابق بند . يوان قانون اساسي فدرال آلمان اقدام كندتواند عليه متجاوز به طرح شكايت قضايي در د     مي
توانند به طرح شكايت اساسي نزد ديوان قانون اساسـي           ها مي  نيز در صورت تجاوز قواي عمومي به حقوق بنيادين افراد، آن          

سال  توانند ظرف يك   ها مي  ، آن درصورتي كه تضييع حقوق بنيادين از طرف قانون صورت گرفته باشد          . فدرال مبادرت ورزند  
درصورتي كه تضييع حقوق بنيادين فردي ناشي از اجراي قـانون از سـوي              . إلجرا شدن قانون، به ديوان شكايت كنند       از الزم 

ماه پس از انتشار يا ابالغ تصميم، شكايت خود را           توانند ظرف مدت يك    ديده مي  نهادهاي اداري يا قضايي باشد، افراد آسيب      
 ).83، ص1388فاورو، ( ن مطرح كننددر ديوا

2. Articles 20 (1) and Article 28 (1) (the principle of the social state). 
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اي كـه بـه      گونـه  طرفين قرارداد در شرايط برابري قرار ندارند، دست دادگاه براي تفسير قرارداد به            
  .)Wiedemann, 1994, p.211( ، باز استينجامدبعدالت 

 فرانسه ) ب

ر حقوق فرانسه به رسميت هاي اخير د در دهه» حق اساسي«عنوان يك  ، به»كرامت انساني حق بر«
، سال كردندنخستين باري كه دادرسان شوراي قانونِ اساسي به اين حق استناد . شناخته شده است

حـق  «در اين رأي، شوراي قانون اساسي فرانسه، . )Hunter-Henin, 2007,p.119(وده است  بم1994
اني دانـسته و بـه آن   شخـصيت انـس  1ناپـذير  را در شمار حقوق ذاتي و جـدايي      » بر كرامت انساني  

 .3 اعطا نموده است2ارزشي معادل اصول قانون اساسي

 قـانون   ة، دادرس شوراي قانون اساسي به بخشي از بند نخست مقدم          1994 ژوئيه   27در رأي   
دادرسِ شورا بر اسـاس     . 5 استناد نمود  4)1946 اكتبر مصوب    27( اساسي جمهوري چهارم فرانسه   

امت انـساني اشـخاص در مقابـل هرگونـه اسـارت و تحقيـر               رعايت كر «اين مقدمه حكم داد كه      
اين رأي كه به موجب آن، كرامـت انـساني   . 6»عنوان يك اصل داراي ارزش قانون اساسي است به

 مشابهي را در پي     يعنوان يك اصلِ داراي ارزش قانون اساسي در نظر گرفته شد، آرا            اشخاص به 
و نيـز   م  1946 قـانون اساسـي      ة نخـست مقدمـ     نمونه، اين شورا بر اساس پاراگراف      رايب. داشت

 نيـز داراي  7»داري اشخاص از مـسكن شايـسته      رامكان برخو «كه  كرد   آن، اعالم    11 و   10هاي   بند
 ،اين حق نبوده» ةكنند ايجاد«بنابراين، شوراي قانون اساسي فرانسه . 8باشد مي» ارزش قانون اساسي«

در  .9رسـانده اسـت  » ظهـور و بـروز  « ق را بهبلكه اين شورا از خالل متون قانوني موجود اين ح
عنـوان يـك اصـلِ داراي ارزش     البته نـه بـه  ( فرانسه، استناد قضات عادي به مفهوم كرامت انساني  

                                                           
1. Inaliénable.  
2. Principe à valeur constitutionnelle 
3. Décision n° 94-343/344 DC du 27 juillet 1994,(Available at :http://www.conseil 
constitutionnel.fr). 

 : )= la constitution normative( در حقوق فرانسه، قانون اساسي از پنج هنجار تشكيل شده است. 4

 اصول سياسـي، اقتـصادي و اجتمـاعي مقدمـة     -3؛ 1789 اعالمية حقوق بشر و شهروند   -2؛  1956 اكتبر   4 اصول قانون اساسي     -1
 منـشور محـيط زيـست    -5 اصول بنياديني كه از سوي قوانين و جمهوري به رسميت شناخته شده اسـت؛            -4؛  1946قانون اساسي   

  .ك.يشتر در اين زمينه، ربراي مطالعة ب. 2004
- Favoreu,  Louis, Patrick Gaïa, Richard  Ghevontian ; Droit constitutionnel, 12e édition, Dalloz, 
2009, n°. 166- 170, pp.125-132. 

د انسان را برده و خواستن هايي كه مي از فرداي پيروزي مردم آزاد جهان بر رژيم«: بند نخست مقدمة قانون اساسي جمهوري چهارم. 5
كنند كه همة ابناء بشر فارغ از نژاد، مذهب يا باورها، داراي حقوقِِ  شخصيت انساني او را نابود سازند، مردم فرانسه بار ديگر اعالم مي

 .»غيرقابل انتقال و مقدسي هستند

6. Cité par: Favoreu,  Louis, Patrick Gaïa, Richard  Ghevontian  et Ferdinand Mélin- 
Soucramanien, Droit des  libertés fondamentales, 5e édition, 2009, n°210, pp.185-186. 
7. la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent. 
8. Favoreu, Louis et ses collaborateurs; op. Cit. ; n° 212, p.187. 
9. Ibid, n° 212, pp.185-186. 
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در روابط افقيِ اشخاصِ خصوصي نيز ديـوان        . 1گردد مي  بر م1994به پيش از سال     ) قانون اساسي 
بـرداري و    ها در عكـس    ، آزادي رسانه  »نسانيكرامت ا «به استناد   هايي    زمينهعالي كشور فرانسه در     

ايـن ديـوان، در تـزاحم       . ديدگان حوادث را محدود نموده است      زيانخصوص  انتشار گزارش در    
 ،، به حمايت از طرف ضـعيف رابطـه        )حق آزادي انتشار و رسانه و حق حريم خصوصي        (ها   حق

اي را محدود كـرده      و حرفه ديدگان، تمايل نشان داده و آزادي و حقوق طرف قدرتمند            يعني زيان 
را با استناد به مفهـوم      » كرامت انساني «ها مفهوم    در دعاوي ناشي از روابط قراردادي، دادگاه      . است
اين اسـاس، حتـي اگـر طـرفين، قـرارداد و       بر. نمايند اعمال مي تري مانند نظم و نفع عمومي كلي

مخالفت توافق خصوصي با نظم عمومي      دادگاه با استناد به     ،  توافقي با يكديگر منعقد نموده باشند     
تر قرارداد پرداختـه و اصـل حاكميـت اراده و آزادي             به حمايت از طرف ضعيف    ) كرامت انساني (

پرتـاب  « كه بـه  2گونه كه گفته شد، در دعوايي  نمونه، همانرايب. قراردادي را محدود نموده است 
ها همانند تـوپ بولينـگ       كوتولهاي براي اجراي نمايشي كه در آن          است، شخص كوتوله   3»كوتوله

درنهايـت  . بـود   كـرده  دريافت مبلغي با مجري نمايش قراردادي منعقـد          يشوند، در ازا   پرتاب مي 
صراحت به  بههرچند در اين رأي، . شوراي دولتي فرانسه اين توافق را غيرقانوني و نامعتبر دانست      

 صدور آن، مخالفـت نمـايش بـا          ولي ترديدي نيست كه مبناي     ،مفهوم كرامت انساني اشاره نشده    
در اين پرونده، شوراي دولتي فرانسه پذيرفت كه . )Ibid, p.120( كرامت انساني اشخاص بوده است

 و بنـابراين،  4آيـد  شـمار مـي    نظم عمومي بهةدهند احترام به كرامت انساني، يكي از عناصر تشكيل       
آميـز را كـه مخـالف بـا          مسخرهرگونه نمايش مضحك و ت    كردنِ  اقدام شهرداري در ممنوع اعالم      

ها اعتراض كـرد كـه وي بـه صـورت            حال، يكي از كوتوله    اين با. تأييد نمود ،  كرامت انساني باشد  
 ولي شورا   ، دريافت حقوق براي يك ماه اجير شده و اجباري در كار نبوده است             يآزادانه و در ازا   

 ,Brownsword(يـست  قـانوني ن اين استدالل را نپذيرفت و اعالم نمود كه چنين تـوافقي معتبـر و   

2001, p.192-193(.  چيزي نيـست كـه اشـخاص    »كرامت انساني«درحقيقت، شورا معتقد بود كه ،
 آن را ساقط كنند، چراكه به ايـن         ،پوشي نموده  بتوانند، هرچند از روي اختيار و توافق، از آن چشم         

                                                           
اي  ، با استناد به اين مفهوم، شوراي دولتي فرانسه، پزشكي كه جسد مرد جوان مرگ مغزي شده   Milhaudبراي نمونه در پروندة     . 1

 در ايـن پرونـده، دكتـر   ). Ibid, pp.119-120(1هاي علمي، كالبدشكافي كرده بود، مستحق توبيخ دانـست  را براي انجام آزمايش

Milhaud وي از اين تصميم نزد شـوراي دولتـي فرانـسه    . ي پزشكي فرانسه نيز مستحق توبيخ شناخته شددر شوراي محلي و مل
تجاوز به اصول بنيادين اخالقي در مورد احترام بـه          «سرانجام، اين شورا، از جمله با استناد به اينكه اقدام پزشك نوعي             . شكايت كرد 

 -Hunter-Henin, op.cit ,p.119(ملي پزشكي را تأييد نمود باشد و تصميم شوراي محلي و  مي» كرامت انساني شخصِ مرده

120 .( 

2. Conseil d’État, 27 Octobre 1995, (Available at : http://www.rajf.org). 
3. lancer de nain. 
4. Article 6 du Code Civil: On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui 
intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs: 

 .توانند به قوانين مربوط به نظم عمومي و اخالق حسنه تجاوز كنند قراردادهاي خصوصي نمي:  شش قانون مدني فرانسهةماد
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 بلكـه حقـي   ،شـود  كه قابل اسقاط است، نگريـسته نمـي   1عنوان يك حق شخصي و فردي حق به
2متعلق به عموم و نوع افراد     

تواند آن را از خـود سـلب         كس نمي  و هيچ است   جزء نظم عمومي     و 
 در دعواي ديگـري، دادگـاه تجديـدنظر پـاريس درج شـرط      .)Hunter- Henin, op.cit; p.120( كند

معتبر نـا زن در قرارداد كار بـراي مهمانـداران    شركت هواپيمايي فرانسه از سوي را  نكردنازدواج
توان آن را از لحـاظ قـراردادي         دانست؛ با اين استدالل كه حق آزادي ازدواج، حقي است كه نمي           

  .3محدود يا ساقط نمود

  
   كرامت انساني در نظام حقوقي داخلي.3

، حقـوق اسـالم و حقـوق خـصوصي داخلـي            لـي در اين گفتار به بررسـي موضـوع در اسـناد م           
  .پردازيم مي

  
  وقي داخلي نظام حق.1. 3

 از  درنتيجـه و  كـرده   هـا را امـضا       ها پيوسته يا آن    گفته كه ايران به آن     المللي پيش  بر اسناد بين   افزون
» قـانون « در حكـم     4 قانون مدني  9 ة مطابق ماد   و المللي ملزم به اجراي آن بوده      لحاظ تعهدات بين  

ـ   «گذاري داخلي نيز به موضـوع        قانونحوزة   در   ،استمصوب داخلي    اشـخاص  » سانيكرامـت ان
قـانون  ( ترين سند داخلي كه در رأس هـرم نظـام حقـوقي قـرار دارد               در مهم . پرداخته شده است  

صراحت به اين موضوع اشاره شده و برخـي از اصـول ديگـر نيـز        به، در برخي از اصول      )اساسي
ين قانون اساسي ايران كه بخش جدانشدني ا» ةمقدم«در  .5باشد نمايانگر لزوم رعايت اين حق مي

نقـش  خـصوص   در  ،   ذكر موضوعي در آن نشان از اهميت دوچندان موضـوع دارد            و استقانون  
» كرامـت انـساني   «اشارات صريحي به موضـوع      » وسايل ارتباط جمعي  «و  » زن در قانون اساسي   «

 و برخي اصول ديگـر، ايـن موضـوع بـه صـورت      22 و   20،  19،  2وانگهي در اصول    . شده است 
شده طور آشكار بيان   نمونه در اصل نوزدهم و بيستم نيز بهرايب .ستصريح يا ضمني اعالم شده ا

 از ، نژاد وهاي مختلف مانند رنگ توان به بهانه  داراي حقوقي است و نمي)بما هو انسان(كه انسان 

                                                           
1. Individual or subjective right. 
2. Objective right. 
3. Cour d’appel Paris, 30 April 1963, D.1963, jurisprudence 428, Cited by: Perfumi, Chiara and 
Chantal Mak (2010), the impact of   fundamental rights on the content of contract: 
determining limits to freedom of contract in family and employment relations in. Fundamental 
rights and private law in the European Union, edited by: Gert Brüggemeier, Aurelia Colombi 
Ciacchi, Giovanni Comandé., Cambridge university press, V.2. 

مقررات عهودي كه بر طبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشد، در «: دارد  قانون مدني مقرر مي9 ةماد. 4
  .»حكم قانون است

  . باشد اي از رعايت كرامت انساني مي  قانون اساسي در خصوص ممنوعيت تفتيش عقايد جلوه23 نمونه اصل براي. 5
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را » حيثيت اشـخاص «دوم همين قانون در بياني مهم، ازجمله  و اصل بيست. نمود افراد سلب حق
 و  مـسكن  ، حقـوق  ، مال ، جان ، تيثيح« تلقي نموده و بيان داشته است كه      در شمارِ حقوق اساسي   

  .»كند زيتجو  قانون  كه  يموارد در مگر  است  مصون  تعرض از  اشخاص  شغل
تنها متكفل بررسي قواعـد مربـوط بـه سـازماندهي قـدرت        حقوق اساسيةامروزه ديگر رشت

افراد ملت و    هاي اساسي  ه در اين رشته، حق     بلك يست،دولت و قواي حاكمه و نهادهاي سياسي ن       
اين، برخالف گذشته، حقـوق اساسـي تنهـا     بر افزون. 1دشو  مي تضمين اين حقوق مطالعه      ةنيز شيو 

تـوان در     بلكه اين حقوق را مـي      يست،سپر دفاعي شهروندان در برابر حاكميت و نهادهاي تابعه ن         
عمـودي  رابطـة   ، حقوق اساسي تنها در      به ديگر سخن  . روابط اشخاص خصوصي نيز استناد نمود     

 بلكه اشخاص تابع حقوق خصوصي نيز در روابـط افقـي   ،قابل استناد نيست 2مردم و دولتميان 
  . 4باشند  ناگزير از رعايت حقوق اساسي ديگران مي3خود
 مثال مبناي حق برخـورداري از    رايب. شود  شمرده مي مبناي ساير حقوق    » كرامت انساني  حق بر «

كه در حقوق اسالم داراي اهميت فراوان بـوده و در قـانون اساسـي     صي و احترام به آنحريم خصو
 حق احترام بـه كرامـت   ةاز جمل، )39 و 22،  23،  25اصول  (جمهوري اسالمي ايران نيز متجلي شده       

كرامـت  «خـصوص  شايسته است ديدگاه نظـام اسـالم در     .) به بعد  40، ص 1390انصاري،  ( است انساني افراد 
  .5يمكنرا به صورت كوتاه مطالعه » انساني
است يعني شارع آن را تعريف نكرده ؛ رد، عبارتي است كه حقيقت شرعيه ندا»كرامت انساني«

 ،دست داده هو مسلمانان با استفاده از قرآن يا روايات، تعاريفي از اين عبارت ب           » متشرعين«و بيشتر   
 -هدف ما در اينجا   . دارندهاي بنيادين    تفاوت اين تعاريف    و  ،اند  حدود و ثغور آن را ترسيم نموده      

در قرآن كريم، آياتي    . آن را پذيرفته باشند   انديشمندان  بيشتر   ارائه مفهومي است كه      -تا حد ممكن  
ـ    تـرينِ آن   گويـا . اشاره دارد » كرامت انسان «صراحت به    بهوجود دارد كه      اسـراء   ة سـور  7 ةهـا، آي

 ،مطـابق ايـن آيـه   ). همانا ما به ابناء بشر كرامت داديم   (بني آدم   لَقَد كرّمنا   : دارد باشد كه بيان مي    مي
. اعطـا نمـوده اسـت     » كرامـت «... بدون توجه به رنگ، مذهب، نـژاد و       »  انسانها ةهم«به  » خداوند«

داراي » انسان بما هـو انـسان    «ها    انسان ةتوان بر اين باور بود كه در اسالم هم         آساني مي  بنابراين، به 

                                                           
، )شـريعت پنـاهي   ( قاضي ؛29و21ص،  1389انتشارات جنگل جاودانه، چاپ دوم،     مباني حقوق اساسي،  ، بيژن،   )الهيجي(عباسي  . 1

اكبـر،   ؛ گرجي ازنـدرياني، علـي  523.،ص1383زان، چاپ دوازدهم، ، تهران، نشر مي  حقوق اساسي و نهادهاي سياسي     سيد ابوالفضل، 
  .8-9ص، 1388، تهران، انتشارات جنگل، چاپ دوم، درتكاپوي حقوق اساسي

2. Vertical relationship.  
3. Horizontal relationship. 

  .توان اين الزام را برداشت كرد  قانون اساسي به آساني مي46 و 40، 14از اصول . 4
حقـوق بـشر از منظـر       «. ك.، ر »حقـوق بـشر   « براي مطالعة بيشتر در اين زمينه و آگـاهي از آراي انديـشمندان مـسلمان در بـاب                    .5

  .، چاپ دوم، شركت سهامي انتشار1385نگار،  ، پژوهش و تدوينِ محمد بسته»انديشمندان
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» ةجانشين و نمايند  «عنوان   در اسالم، انسان بما هو انسان، به      . 1 و الهي هستند   ارزش و كرامت ذاتي   
نمايندگي انسان از سوي خداوند، مقتضي حرمت و احتـرام گـزاردن    ،2خدا در زمين معرفي شده

بـه  ) هـا  حـق ( توان پذيرفت كه در حقوق اسالم نيـز مبنـاي اعطـاي حقـوق     مي .است» انسان«به 
از ايـن   ) هـا  حق(باشد؛ به ديگر سخن، مطلقِ حقوق      مي»  و حيثيت انساني   كرامت«ها، همان    انسان

با ساير حقـوقي كـه از ايـن منبـع           » كرامت انساني «بنابراين، در تعارض    . دشو    آبشخور سيراب مي  
هنگامي كه بپذيريم انسان «وانگهي . م انگاشته شوددبايد مق» حق بر كرامت انساني«شود،  ناشي مي

... ند است، خواه ناخواه بر اين باور خواهيم بود كه نه تنها آزادي، امنيت و              گوهري كريم و ارزشم   
جـوادي آملـي،   ( »اي تفسير و تنظيم شوند كه با كرامت وي سازگار باشند         حق اويند بلكه بايد به گونه     

  .)162-163، ص1383
  

  هايي از كرامت انساني در حقوق خصوصي داخلي  زمينه.2 . 3
هـا   تـرين آن   هاي اساسي و نيز مهـم      تار، بررسي نقش يكي از مصاديق حق      موضوع اصلي اين نوش   

تري   كه اين موضوع، خود از عنوان كلي       است حقوق خصوصي    ةدر حوز ) حق بر كرامت انساني   (
ت أ نـش 4»تأثير حقوق اساسـي در حقـوق خـصوصي   « يا 3»سازي حقوق خصوصي  اساسي«به نام   

وليت مدني سخن بـه ميـان   ئ اموال، قراردادها و مسدر حقوق خصوصي به معناي سنتي، از .گيرد مي
عنوان يك عامل تأثيرگذار وجود      به» انسان«،  موضوعات اين   ةكه در هم  است  آيد و فراموش شده      مي
دانـان كـه     يكي از حقوق  . آيد شمار مي  هاي خصوصي به   در ديد سنتي، مالكيت فرد اجالي حق      . دارد
ويژه با تأكيـد   به(  به حقوق بشر در حقوق خصوصي      را پيشگام طرح موضوعات مربوط    وي  توان   مي

در انتقاد از غفلـت حقـوق خـصوصي از پـذيرش            ،  دانست)  حريت بارة قانون مدني در   960 ةبر ماد 
وليت مـدني   ئدرست است كه حق داراييِ مستقلِ زنان و مس        «كه  است  چنيني، بيان داشته     مباحث اين 

رفته شده بود ليكن اين دو موضوع نيز به حقـوق           ها پيش از حقوق اروپايي در فقه پذي        صغيران مدت 
گردد و حقوق سنتي همچنان از حيث حقوق سياسي و عمومي و نيز تطابق مالكيـت و          مالكانه بازمي 

 حقوق خصوصي و مدني امروز از پذيرش مباحث عدالت و حريت ابا          ةرشت. عدالت چيزي كم دارد   

                                                           
الثقلـين، قـم، چـاپ اول،      مؤسسة فرهنگي فقـه ،»ويااجتهاد پ«، 1انديشة حضرت آيت اهللا يوسف صانعي، . ك.در تأييد اين نظر ر . 1

بايد به همگان اعالم داريم كه در       «: آورد هايش مي  خويش در آغاز كتاب   » شعار و باور  «عنوان   اين فقيه به  . 28-29، ص 1390زمستان  
كمااينكه در » لقد كرمنا بني ءادمو«اند و محترم  ها مكرم اسالم نه تبعيض وجود دارد و نه تضييع حقوق و نه ظلم به افراد و همة انسان

  .»حقوق اسالم تبعيض نژادي نيست و سفيد و سياه برابرند، تبعيض جنسيتي و مليتي نيز وجود ندارد
2 .               كفسيا ويهف دفْسن يا ميهلُ فعيفَةً قَالُواْ أَتَجضِ خَلي األَرلٌ فاعكَةِ إِنِّي جالَئلْمل كبإِذْ قَالَ رو      سنُقَدو كدمبِح حبنُ نُسنَحاء ومالد 

  ).30/بقره(لَك قَالَ إِنِّي أَعلَم ما الَ تَعلَمونَ
3. The constitutionalisation of  private law(E) / la constitutionnalisation du droit privé (F). 
4. The influence of fundamental rights in private law (E). 
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ي در اساسـ  يهنجارهاورود  .1)116، ص1385ي تبار، جعفر(» داند دارد و آن را فراتر از چارچوب خود مي
 حقـوق  توانـد  يمـ ... و انيـ ب يآزاد ،يانـسان  كرامت از انسان يبرخوردار مانندحقوق خصوصي، 

 يخـصوص  حقـوق  كـردن  عادالنـه  بـه  يكـ ينزد نيا. سازد تر كينزد بشر حقوق به را يخصوص
  .)12، ص1385وزيان، كات( است عدالت ،بشر حقوق اهداف نيواالتر چراكه ،انجامد يم

  خسارت معنوي و حق بر كرامت انساني) الف
 يعنـي حـق بـر       ،اين است تا با استناد به يكي از حقوق اساسي انسان            در اين قسمت، كوشش بر    

نيز درج شـده و     ) قانون اساسي ( ترين سند قانوني نظام حقوقي كشور       كه در مهم   ،2كرامت انساني 
. ها را به اثبـات برسـانيم       لزوم جبران اين خسارات   ،  خوردار است  ديني و اخالقي نيز بر     ةاز پشتوان 

روشن نيست چرا محاكم در پذيرش اصل اين زيان و نيز جبـران مـادي آن انكـار يـا ترديـد روا                  
را پذيرفته و » ضرر معنوي« قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، 171 دارند، درحالي كه اصل مي

سـخن  صراحت   بهاز اين نوع زيان     ) 1339مصوب  ( وليت مدني ئ قانون مس  10 و   2،  1نيز در مواد    
وليت مدني و جبران    ئدانيم، فقهاي اسالمي براي مباحث مس      گونه كه مي   همان. استده  ورآبه ميان   

» الضرر و الضرار  «ند كه مستفاد از حديث نبوي       كن    استناد مي »  الضرر ةقاعد«خسارت، از جمله به     
ده و اينكه آيا اصالً لزوم و وجـوب جبـران خـسارت ازآن              حدود اين قاع  خصوص  در  . 3باشد مي

. يـست هـا ن  هاي فراواني درگرفته است كه اين نوشتار در مقام توضـيح آن    شود، بحث  برداشت مي 
شـأن نـزول ايـن      ،  طور شايسته به آن پرداختـه نـشده         به فقيهانشايد يكي از ظرايفي كه در لسان        

 . 4است» خسارت معنوي«ده براي جبران حديث و درنتيجه استناد به اين حديث و قاع

شد، از نـوع     داراي اهميت اين است كه زياني كه در اين حديث به مرد انصاري وارد مي              نكتة  
 بلكه آزار ورود بدون اذن سمره به داخل باغ و نقض حـريم خـصوصي مالـك                  ،زيان مادي نبوده  

گونـه كـه     همان.  است  هدر نمود  نزاع را صا   ةبه همين دليل دستور قلع ماد     ) ص( و پيامبر  ه است بود
هرچند در اين قضيه حكم به پرداخت خسارت صادر نشده است؛ امـا دسـتور توقـف                 «گفته شد   
داده شده است و اين امر خود ازجمله ضـمانت          ) نقض حقوق مربوط به شخصيت    (بار   فعل زيان 

پولي نيـست؛   وليت مدني تنها الزام به جبران خسارت        ئدرواقع مس . وليت مدني است  ئاجراهاي مس 

                                                           
مجموعـه  ،  »)گفتاري در فلسفه حقوق شـهروندي     (شهروندي آري، شهربندي نه   «تبار، حسن،    جعفري. ك.در همين زمينه ر   . 1

 .87-88، ص1388مقاالت حقوق شهروندي، انتشارات دانشكدة حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، چاپ اول، 

2. Right to human dignity. 
سوء استفاده از حق، مطالعـة      بهرامي احمدي، حميد،    . ك.هاي حقوقي، ر   خصوص آراي فقها و ديگر نظام     براي مطالعة مفصل در     . 3

  . به بعد5.، ص1377 انتشارات اطالعات، تهران، ،تطبيقي در حقوق اسالم و ديگر نظامهاي حقوقي
خسارت «پروين، فرهاد، : اند ره كردهبه شأن نزول اين حديث اشا» خسارت معنوي«دانان در زمينة جبران  برعكس برخي از حقوق. 4

مـسؤوليت مـدني ناشـي از نقـض      و نيز باديني، حـسن،  44، ص1382، انتشارات ققنوس، چاپ دوم، سال »معنوي در حقوق ايران  
، 1، ش 42، فصلنامة حقوق دانشكدة حقوق و علوم سياسي دانـشگاه تهـران، دورة   حقوق معنوي مربوط به شخصيت و حقوق بشر     

  . 98-99ص، 1391بهار 
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 براي جلوگيري از ورود خسارت در آينده و رفع تجـاوز از حقـوق خواهـان هـم                  1دستور دادگاه 
توان گفت كه شـأن نـزول ايـن           بنابراين مي  .)620، ص 1384باديني،  (» جزو ضمانت اجراهاي آن است    

  . مربوط به پذيرش خسارت معنوي و جبران آن است تا خسارت ماديدراصل روايت 
توان بر اين باور بود كه لزوم جبران خسارت معنوي، ازآنجا كـه لطمـه و                يچه، مي از همين در  

شود، در نظر عقـال و پيـشوايان         حيثيت و شرافت انسان وارد مي     ،  هايي است كه به شخصيت     زيان
به بيان ديگر، كرامت انساني     . راز با جبران خسارت مادي است     ت كم هم  اسالمي بسيار مهم و دست    

 دو نـوع خـسارت معنـويِ        ،تـوان گفـت    حتي مـي  . گونه خسارات جبران شود    ايناقتضا دارد كه    
ها نوعي لطمـه بـه        كامالً وابسته به شخصيت و حيثيت انسان است و لطمه به آن             كه شناخته شده 

كرامـت  « چراكه   ؛وجه نبايد غيرقابل جبران بماند     هيچ كه به آيد    ميشمار   به» حق بر كرامت انساني   «
در نظر گرفته شـده و حقـي        )  ديگر و حتي حقوق  (بنايي براي ساير حقوق بشر      عنوان م  به» انساني

احتـرام  بـه آن   كـرده، بايد آن را رعايـت  همگان است مطلق، دائمي و غيرقابل سلب و اسقاط كه      
حيـات معنـوي پربـارتر از       « در قـرآن نيـز       .2كند مي ايجادوليت مدني   ئمسنيز   و نقض آن     بگذارند

كننـد بـسيار بيـشتر از        دليل، خطر آنان كه حيات معنوي را تهديد مي         به همين    ؛حيات مادي است  
» )217 /بقره( منَ الْقَتْلِ اَكبرُالْفتْنَةُ «و ) 191 /بقره( »الْفتْنَةُ أَشَد منَ الْقَتْلِ«: كنندگان حيات مادي است تهديد

  . )180جوادي آملي، پيشين، ص(
ي موظف است كوشش كند حكم هـر دعـوا را         قاض« :  قانون اساسي آمده است    167در اصل   

كـه در شـمارِ     » قانون اساسـي  «تواند   ها مي  يكي از مستندات احكام دادگاه    . » بيابد قوانين مدونه در  
لزوم جبران خسارت معنـوي بـه       ( كشور است، باشد و قضات در موضوع حاضر       » قوانين مدونه «

 چراكه صراحت قانون    يستند؛ر و تأويلي ن   گونه تفسي  نيازمند هيچ ) دليل لزوم رعايت كرامت انساني    
 لزوم احترام به حيثيت و كرامـت انـساني اشـخاص، راهگـشا و               بارةاساسي در اصول مختلف در    

مراتب بيش از خسارت مادي      گاه آثار ناگوار معنوي و ازكارافتادگي عضوي به       «. راهبر خواهد بود  
هـا دارد بـه ايـن      زيـان ةجبران همآن است و دريغ است در نظام حقوقي كه تكيه بر نفي ضرر و        

لزوم جبران «در اين نوشتار تأكيد ما بر . )98 ، ش1، ج1378كاتوزيان، (» اعتنايي شود بخش از خسارت بي
هاي   پول، هرچند كه اين روش را نيز يكي از راهةوسيل است و نه الزاماً جبران به   » خسارت معنوي 

 جبران خسارت معنوي   ةدادگاه در انتخاب شيو   . 3نيمدا هاي معنوي مي   كاستن از آالم و جبران زيان     
                                                           

1. Injunction. 
مـسؤوليت مـدني ناشـي از نقـض حقـوق           باديني، حسن،   . ك.براي مطالعه در زمينة مسئوليت مدني ناشي از نقض حقوق بشر ر           . 2

، بهـار   1، ش   42، فصلنامة حقوق دانشكدة حقوق و علوم سياسـي دانـشگاه تهـران، دورة               معنوي مربوط به شخصيت و حقوق بشر      
  : جي؛ و در حقوق خار1391

Wright, Jane;”Tort Law and Human Rights”, Hart Publishing (Oxford and Portland, Oregon), 
2001. 

  . 123، ص1389، ويرايش جديد، انتشارات مجد، چاپ اول،مسؤوليت مدنينژاد، حسينقلي،  حسيني. ك.در تأييد اين نظر ر. 3
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ميزان زيان و طريقه و كيفيت جبران آن را با توجه به اوضاع و احـوال قـضيه                   «،آزاد و مختار بوده   
  ). ش1339وليت مدني مصوب ئ قانون مس2 ةماد( »تعيين خواهد كرد

  مستثنيات دين و حق بر كرامت انساني) ب
ديون اوست و بستانكار، از جمله با اتكا به وجود اين امـوال، حاضـر         عمومي   ةاموال بدهكار وثيق  

األصـول، بـستانكار    بنابراين، علـي . )141، ص 1382صفايي،  (پيدا كند   » ديني «ةشود تا با بدهكار رابط     مي
ايـن،   وجـود  بـا . 1بـرداري نمايـد    بدهكار در راستاي اجـراي حكـم بهـره        »  اموالِ ةهم«تواند از    مي

» يا توقيف اجراي حكم «،تلقي كرده» مستثنيات دين«در شمار را ور استثنايي اموالي ط گذار به قانون
گـذار بـوده كـه       نظر قانون وراي  بايد ديد كه چه هدف برتري       . 2ها را ممنوع اعالم داشته است      آن
اإلجرايـي   لهي كه پس از تالش فراوان بـه حكـم الزم           طور استثنايي اجازه نداده است تا محكوم       به

آمـده  در حقـوق فرانـسه    .برداري نكند ه از اين اموال در راستايِ استيفاي طلبِ خويش بهرهرسيد
عليـه،   انسانيِ محكوم» شخصيت و حيثيت« كه برخي از اموال به علت )Fricero, 2010, p.71(است 

كـارِ  امـوال منقـولِ مـورد نيـاز زنـدگي و      « مانند ؛اند قرار گرفته 3»اموال غيرقابل توقيف«در شمارِ  
آيـين اجـراي احكـام    بـارة  در1991 ژوئيـه  9 قانون 14 ة ماد4بند ( »...عليه و خانواده وي محكوم 
كه اموال اخيـر  ) گفته  قانونِ پيش5بند (»  اشخاص معلول يا بيمارةابزار مورد استفاد  « و نيز    4)مدني

 در هـيچ    5)1992 دسـامبر    31،  92-755 ةبـه شـمار   ( گفتـه   قـانون پـيش    ةنامـ   آيين 42 ةمطابق ماد 
انـد، حمايـت     كردهبيان  دانان براي اين امر      علّتي كه برخي از حقوق    . يست قابل توقيف ن   6شرايطي
 نمونه، دادگاه شهرستان ليل اعـالم       رايب. )Ibid(عليه است  محكوم» حيثيت و كرامت  «گذار از    قانون
؛ اسـت » رقابـل توقيـف   غي«در اختيار شخص نابينا قرار داده شده،        » راهنما«عنوان   سگي كه به  كرد  
  .7باشد مي) چشم(  بدن وييكه به مثابه عضوي زنده از اعضا چرا

ن علـت،   ه آ گذار ب  توان گفت قانون   اي از اموال مي    پارهخصوص  كم در    در حقوق ما نيز دست    
را ممنوع اعالم داشته كه آن اموال، همگي نيازهاي         » ها اجراي رأي از مستثنيات دين يا توقيف آن       «

له بتواند از اين اموال      كند و درصورتي كه محكوم     را برآورده مي  » عليه محكوم«خستين  ضروري و ن  
                                                           

 . قانون اجراي احكام مدني49مادة . 1

 .اشاره دارد» مستثنيات دين«، به بحث )527 تا 523مواد ( باب نهم قانون آيين دادرسي مدني فصل سوم از. 2

3.Biens insaisissables. 
4. Loi no 91-560 du 9 juillet 1991(portant réforme des procédures civiles exécution). 
5. Décret no 92-755 du 31 juillet 1992. 

اموال در مقايسه با ساير اموالي كه در شمار مستثنيات دين هيستند، در هيچ شرايطي نبايد توقيف گردند، به اين اينكه گفته شد اين . 6
در  ( 1991 ژوئيـه    9 قـانون    14 مادة   4براي نمونه، در ادامة بند      . باشند معناست كه ساير مستثنيات دين در شرايطي، قابل توقيف مي         

اموال منقول مورد نياز زندگي     (اند   ص اموالي كه در شمار مستثنيات دين تلقي گرديده        در خصو ) خصوص آيين اجراي احكام مدني    
  كننده يا تعميركارِ اين امـوال، بـراي ثمـن معاملـه يـا اجـرت تعميـر         فروشنده يا توليد: خوانيم ؛ مي )عليه و خانواده وي    و كارِ محكوم

 .باشد قابل توقيف مي... عليه يافت شود و ي غير از كار و زندگي محكومها را توقيف كنند يا اگر اين اموال، در مكان توانند، آن مي

7. TGI  Lille, 23 mars 1999(cité par: Nouveau code de procédure civile, 96e édition, Dalloz, 
2004, p.1253). 
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خانواده و «و يا  » عليه محكوم« زندگي عادي و متعارف      ،برداري كند  حكم بهره » اجراي«در راستاي   
مانند اموال موضوع بندهاي الف، ج و (د شو  وي دچار تنگنا و مشكل جدي مي» افراد تحت تكفلِ

دانان فرانسوي، اجراي حكم از اموال ضروري و اساسيِ مورد           از نظر حقوق  .). م.آد. ق 524مادة   د
 وي را بـه شـخص  ، معرفي نموده اسـت   » غيرقابل توقيف «ها را    گذار آن  عليه كه قانون   نيازِ محكوم 

تـالي   و به علت همـين  )Vincent et ...,1999, no 105( »تهيدست سر بارِ جامعه تبديل خواهد كرد«
بنـدهايِ  خـصوص   كم در    دست. آورده است » مستثنيات دين «ها را در شمار      گذار آن   قانون ،فاسد
رفع نيازهـا و    «رسد هدف از ممنوعيت استيفاي طلب از اين اموال را بايد در              نظر مي  گفته، به  پيش

 افراد تحت تكفل وي جـستجوكرد؛ بـه بيـان         ديگر  عليه و    شخص محكوم » حوايج اوليه و اساسي   
بـدهكار و افـرادي كـه       «گذار حداقل استانداردي را براي زندگي همه افراد، از جمله            ديگر، قانون 

در راستاي اجراي   » له محكوم«دهد كه    بيني كرده است و اجازه نمي      ، پيش »تحت تكفل وي هستند   
 و   وي ة معيـشت و نيازهـاي اوليـ       ،اسـتفاده كـرده   » عليه محكوم« اموال   ةحكم دادگاه بتواند از هم    

بيشتر اموالي كه در شمار مستثنيات دين       . اشخاص محتاج ديگر را دچار اختالل و نابساماني نمايد        
 و  28،  22اصـول    (انـد   بيني شده  اشخاص پيش » حقوق اساسي «معرفي شده، در قانون اساسي در       

مـان  تـا ز  ( »موقت«طور   رأي از محل اين اموال به     » اجراي«،  ها  موقعيتبنابراين در اين گونه     ). 31
افتد به تأخير مي...) عليه يا فروش و تبديل آن و فوت محكوم .  

گذار به رعايت  طور مستقيم پرتوهايي از توجه قانون توان به رسد، در اين موضوع مي نظر مي به
تـزاحم دو   گـذار در ارزيـابي و   گويا قانون. مشاهده نمودرا عليه  شخصِ محكوم» كرامت انساني«

، برتري را به حق اخير داده اسـت و          »حق بر كرامت انساني   « و   1»ي دادگاه اجراي رأ «حق اساسيِ   
عليـه يـا خـانواده وي را بـه خطـر           شخصِ محكـوم  » كرامت انساني «كه اجراي رأي،    شرايطي  در  
البته ترديـدي وجـود نـدارد كـه در ايـن راه،             . دارد طور موقتي آن را ممنوع اعالم مي       اندازد، به  مي

» اإلجـرا  حكـم الزم  «هم كه با صرف هزينه و زمان طوالني بـه           را  » له كوممح«دادرس بايد حقوق    
عليـه پـس از آگـاهي از     اگر روشن شود كـه محكـوم    نمونه،رايب. ، رعايت كند استدست يافته

باشد، به امـوالِ در    محكوميت خويش وجوه نقد يا ساير اموالي را كه در شمار مستثنيات دين نمي             
قانوني كه براي فـرار از      غير سوء اخالقي و     ةديل كرده، به علت اين انگيز     تب» مستثنيات«شمار اين   

تواند دستور اجراي حكـم از ايـن          است؛ قاضي مي   ابراز كرده اإلجرا   تمكين به حكم قطعي و الزم     
ازآنجا كه اين موضوع با شخصيت افراد و نيز كرامت انساني ايـشان مـرتبط               . اموال را صادر نمايد   

                                                           
در شمار » حق اجراي رأي«شود كه  فاده ميمستقيم است طور غير رسد از قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، حداقل به نظر مي به. 1
دادخواهي حق مسلّم هر فرد است «توان گفت كه چون   همين قانون، مي34باشد، به اين بيان كه مستند به اصل  مي» حقوق اساسي«

ز اهداف دادرسي كم يكي ا كه دست» اجراي رأي«؛ بنابراين، »...هاي صالح رجوع كند منظور دادخواهي به دادگاه تواند به و هركس مي
  . باشد كه بايد به آن حرمت نهاد فرد مي» حقوق اساسي نانوشته«باشد نيز در شمار  و دادخواهي هر فرد مي
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 بـا    نگارنـدة مقالـه     بنـابراين  ؛باشـد  عليه قابل سلب و اسقاط نمـي       حكوم، از سوي شخص م    است
عليه است و اگر در مـورد   مستثنيات دين از حقوق محكوم«اند   كه پذيرفته2ينهاي و فق 1دانان حقوق

» ...ها نيست  فروش اين دسته از اموال خود اعتراضي نداشته باشد مانعي براي توقيف يا فروش آن              
تواند حقوق مربوط به شخصيت خـويش را از          كس نمي  كه هيچ باور است    بر اين    ،عقيده نبوده  هم

 كه شخصِ هنگامياين  بر افزون. ) قانون مـدني 959مادة  ذيل 2، بند 1381كاتوزيان، ( خود سلب و ساقط نمايد    
گذار حقوق ايشان را نيز در مستثنيات دين  ، قانونداشته باشدعليه افرادي تحت تكفل خود  محكوم

عليـه نيـست تـا بتوانـد آن را           بنابراين، اين اموال، حق انفرادي و شخصي محكوم       . گيرد  مينظر  رد
تواند مجوز استيفاي طلب از مستثنيات ديـن باشـد،           از جمله عواملي كه مي    . سلب و ساقط نمايد   

» مـستثنيات ديـن    يـا فـروش و تبـديل        )  قانون آيين دادرسي مـدني     529 ةماد(» عليه فوت محكوم
   .3است
 

 4) زندگي يا تولد ناشي از اشتباه؛ مورديةمطالع( مسائل مربوط به اخالق زيستي) پ

زندگي ناشي از «يا » تولد ناشي از اشتباه«كند، موضوع  موضوعي كه به بحث حاضر ارتباط پيدا مي
  قضايي در حقوق ايران بحثي نسبتاً      ة كه تاآنجا كه نگارنده آگاهي دارد، در يك پروند         است» اشتباه

 هموفيلي به مبتال موضوع از اين قرار است كه شخـصي       . 5استشده  مرتبط با اين موضوع مطرح      
 بداند كه  خواهد  مي ،نموده جعهامر نتيكژ تشخيص همايشگاآز به يرداربا زغاآ با و ازدواج از پس

                                                           
 انتـشار،  يسـهام  شـركت  انتشارات ،2 ج ،ييقضا يةرو در آن ريتأث و يمدن يدادرس نييآ يفقه يمبان ،)1390 (عبداهللا ،يبخش  خدا. 1

  297، صاول چاپ
، دفتر آيت اهللا سبزواري، چـاپ       21 ج   ،»مهذّب األحكام في بيان الحالل و الحرام       «،األعلي سبزواري، سيد عبد  : ن فقيهان ازجمله اي . 2

؛ به نقـل از  171ق، قم، ص1410، چاپ بيست و هشتم، »منهاج الصالحين«؛ خويي، سيد ابوالقاسم موسوي، 28ق، ص1413چهارم،  
  .716 شمارة  ذيل پاورقي297ص .همان، عبداهللا ،يخدابخش

 در خصوص اينكه آيـا اشـخاص تحـت تكفـل و خـانواده               7/2/1381-111/7پاسخ ادارة حقوقي قوة قضائيه طي نظرية شمارة         . 3
توانند به توقيف و فـروش       نفع هستند و مي    نامبردگان، ذي «: نفع در اعتراض هستند يا خير، مؤيد همين معنا باشد          عليه نيز ذي   محكوم

 ).305، ص1391به نقل از موحديان، (» باشد اه مكلف به رسيدگي مياعتراض كنند و دادگ

يـا   عليـه پزشـك  ) سالم يـا معلـول  (، عبارت از دعوايي است كه از سوي والدين طفل )wrongful birth(تولد ناشي از اشتباه . 4
به دنيا آمدن   (دم ايفاي تعهد به نتيجه      هاي پرورش طفلي را كه در نتيجة ع        شود و هزينه   توليدكنندگان داروهاي ضد بارداري اقامه مي     

معموالً از (، دعوايي است كه از سوي طفل معلول )wrongful life(زندگي ناشي از اشتباه . دكن به دنيا آمده است، مطالبه مي) طفل
گردد و   اقامه مي اند، دنيا آمدن طفل شده    به» معلول«عليه پزشك يا تيم پزشكي كه در اثر تشخيص اشتباه موجب            ) طرف والدين طفل  

  .ك.براي مطالعة بيشتر ر. شود جبران خسارت خويش را خواستار مي
- Giesen, Ivo; “Of wrongful birth, wrongful life, comparative law and the politics of tort law 

systems” , Tydskrif vir Heedendaagse Romeins-Hollandse Reg (THRHR), Vol. 72, p. 257, 2009. 
Available at SSRN: (http://ssrn.com/abstract=1424901). 
- Hensel, Wendy F., “The Disabling Impact of Wrongful Birth and Wrongful Life Actions”, 
Harvard Civil Rights-Civil Liberties Law Review, vol.40, 2005, pp.141-195. 

  .ذكر گرديده است) com.vokalayepishro.www(اين دعوا با تلخيص از سوي نگارنده، به نقل از سايت وكالي پيشرو . 5
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 يكي تنها همايشگاآز. وجود دارد  Bو A هموفيلي عنو دو .خير يا ستا هموفيلي به مبتال شندزفر
، استنوزاد درحالي كه به هموفيلي مبتال       . نيست مبتال جنين كهكند  مي معالا و سيربر را اه     نآ از
توانست   مي،مادر از وضعيت جنين خويش آگاهي داشتحداقل كه اگر شرايطي  در ؛آيد دنيا مي به

 به مبتال جنين يابر قانوني پزشكي مرجع دعـوا  ينا در. 1با استناد بـه قـانون، سـقط جنـين كنـد           
ول آزمايـشگاه   ئو دادگاه بر اين اساس، مس      دكر تعيين ارش انعنو به يهد صددر20 دلمعا هموفيلي

ـ    20 به پرداخت معـادل      ،را به علت ارتكاب اشتباه و تقصير در تشخيص          كامـل مـرد     ة درصـد دي
كند و از باب زيان معنوي وارده به پدر طفل مبتال به هموفيلي كه به اصالت از  مسلمان محكوم مي

 به نظر...«: نمايـد  چنين مقرر مـي   ،   دعوا نموده بود   ةرف خويش و واليت از طرف فرزندش اقام       ط
 تصدما ورود باعث،سايي خونيرنا يربيما به نهااخو يبتالا ييددتر گونه هيچ ونبد ينكها

 انيرا سالميا يرجمهو نيناقو از يدمتعد رات مقرو ستا هشد نهااخو به شديد نيروا و حيرو
 سالميا زاتمجا نقانو 58 ةد ماو مدني مسئوليت نقانو 2و 1 اد موو ساسيا نانوق 171 صلا مثل
 تحقق به  با عنايتو ستا هشد شناخته سميتر به رتخسا عنو يك انعنو به يمعنو رتخسا
 عنو هيچ ينكها به  با عنايتو تقصير ر،بـــا      ن ياز فعل يمعنو رتخسا دجوو يعني مسئوليت نكاار
 قابل يمعنو راتخسا نمايد معالا حتاًاصر كه اردند دجوو فقهي ينازمو و رات مقرو نيناقو

 بيجاا  تسبيبو جحروعسر  نفير، الضر،لتاعدف و      نصاا عداقو  برعكسو باشد نمي مطالبه
 رتخسا نوعي نيز يمعنو رت خساو بماند باقي هنشد انجبر نبايد تيرخسا هيچ نمايد مي
پنج ختداپر به را هنداخو مدني مسئوليت نقانو 2و1 ادمو دستناا به هگاداد  نتيجهدر باشد مي  
  .»...دارد مي معالا و ممحكو نهااخو  حقدر ...يمعنو راتخسا بابت ن مسلمادمر كامل ةيد صددر

، ولـي   كنوني ايران بايد به فال نيك گرفـت       فسردة    قضاييِ ةدر روي را  هرچند صدور اين رأي     
دات شكلي، با توجه به وجود ادبيات حقـوقي فـراوان   با اذعان به فوايد آن و فارغ از مسائل و ايرا 

هـاي علمـي و عملـي وكيـل پرونـده، رأي       در اين زمينه در حقوق داخلي و خارجي و نيز تالش 
تا سنگ بناي محكمي براي صدور آراي       گردد  تري صادر     بهتر و علمي   ةگون بهتوانست   مييادشده  

توانست استناد به لزوم احتـرام بـه    ميته گف پيشاز جمله جهات حكمي رأي  .همانند گذارده شود
گونـه كـه     همان. اشخاص باشد كه در قانون اساسي نيز از آن حمايت شده است           » كرامت انساني «

گردد مشروط بر اينكه زنده      حمل از حقوق مدني متمتع مي     « قانون مدني    957 ةدانيم مطابق ماد   مي
 حقـوق  ،به تن كند » انسانيت« قادر است لباس     گذار براي جنينِ انسان كه بالقوه      ؛ قانون »متولد شود 

رسد يكي از حقوق مدني حمل، احترام بالفعل به كرامتي است كه  نظر مي به. مدني قائل شده است
بنابراين، تقصير و كوتاهي آزمايشگاه در تشخيص وجود اخـتالل          . شود در آينده براي او ايجاد مي     

                                                           
  .  به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيد1384قانون سقط درماني در خرداد . 1
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هاي ناشي از زندگي نامتعـارف   وانگهي زيان. 1دشو شمرده مي» حق«خوني در جنين، لطمه به اين   
بايست مـدنظر قـرار گيـرد و اگـر در            وارده بر شخص معلول در ارزيابي خسارت معنوي نيز مي         

» ديه« وضعيت كنوني قوانين به هر دليل، قاضي در صدور رأي در قسمت خسارات بدني به تعيين
ماننـد  ( جبراني   ةليت مدني غير از جنب    وئهاي مس  جنبهر  ديگشود؛ در عوض با توجه به        محدود مي 

 كامـل انـسان در قـسمت    ة امكان صدور رأي به بيش از يك دي،) پيشگيرانه و عبرت آموزي    ةجنب
 .ردايرادي نداخسارات معنوي 

  
  نتيجه. 4
، حق بر كرامت ذاتي     )ها ترين آن  و شايد اساسي  (هاي اساسي هر شخص      گمان يكي از حق    بي

در قـانون اساسـي جمهـوري       . م همگان بـه آن را بـه همـراه دارد          كه لزوم احترا  است  انساني  
صراحت در شمار حقوق اساسي اشخاص بيـان شـده و اصـول              اسالمي ايران، اين موضوع به    

گاهي كـه بـراي تعيـين        ترين تكيه  كنون مستحكم ا. استقانون، نمايانگر اين حق      مختلف اين 
كـه در اسـناد   بـوده  اتـي انـساني   ، حق بـر كرامـت ذ  شدهمبناي حقوق بشر در جهان انتخاب      

حقوق خصوصي سنتي، بيشتر با امـوال و مالكيـت و           . ن تصريح شده است   ه آ المللي نيز ب   بين
رسد  نظر مي  به. دگذار    نميقراردادها دلخوش است و پا را از اين حصار قديمي و كهنه بيرون              

 به  شود و  هاي حقوق خصوصي وارده     عرصه ةكه حقوق بشر در هم    است  كه وقت آن رسيده     
پرتوهـايي از   نگارنـده   در ايـن نوشـتار،      . ها بزنـد   ه تغيير مفاهيم و ديدگاه    نفع عدالت دست ب   

 آيـد  شـمار مـي    ها نيز به   حقوق و آزادي  ديگر  كه مبناي   را  ترين حق بشري     ترين و اساسي   مهم
 لـي وساخته است، اي از موضوعات حقوق خصوصي نمايان  ، در پاره)حق بر كرامت انساني (

 موضوعات ديگر حقوق خصوصي مانند حقوق خانواده، حقوق قراردادها ؛ راه نيست ةهماين  
 حمايتي  رشته هاي ديگر  و  ) اي اي و ضعيف با اشخاص حرفه      ويژه ميان اشخاص غيرحرفه    به(

منـد شـوند و      توانند از اين تأثير مثبت بهـره       مي...) مانند حقوق مصرف، حقوق كار و     ( حقوق
طـور   بـه . در جامعـه نزديـك سـازند      ) استقرار نظم و عدالت   ( قوقخود را به هدف متعالي ح     

                                                           
 ةهزين  نيزو نمادر يها «هزينهكننده در قسمتي از رأي، در خصوص خواستة خواهـان مبنـي بـر مطالبـة                  اضي صادر اين، ق  بر افزون. 1
نظر  هيندآ نمادر يها هزينه صخصودر  ...«چنين اعالم نمود    هموفيلي»   به2 يفرد نهااخو يبتالا از ناشي رفنامتعا ندگيز ضافيا
  نتيجهدر ،دبو هداخو رچقد هيندآ در نهااخو مانيدر يها هزينه نيست  مشخصو ستا هنشد مستقر هنداخو ةمذبر  يند ينكها به
 درصا يعود عستماا معد قـــرار مدني سيدادر يينآ نقانو 2 ةدما دستناا  بهو نستهاند نبر قانو  منطبقرا يعود از قسمت ينا هگاداد
هاي درمان و نيز خسارات ناشي از زندگي نامتعـارف ايـن             تواند هزينه  آساني مي  صالح، به  رسد، كارشناس ذي   نظر مي  به. »...نمايد مي

. مـستقر نـشده اسـت     » دين بر ذمـة خوانـده     «توان با اظهار نظري سطحي بيان كرد كه          چنين انساني را ارزيابي نمايد و بنابراين، نمي       
ن بهاي خواسـته نيـز در ايـن     قانون آيين دادرسي مدني در خصوص تعيي62 ذيل مادة 3وانگهي، استفاده از مالك بخش دوم از بند       

 .زمينه، بسيار راهگشا بوده است
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 از  آيـد كـه    عمال كرامت انساني در حقوق، با تزاحم و برخورد چند حق پـيش مـي              معمول، ا ،
تـوان رعايـت آن را       باشـد، مـي    نيز مي » ها حق«ديگر  ، منبع   »حق« با توجه به اينكه اين       جمله،

هايي از   در زمينه،ها در اين راستا پيشقدم شده    گاهشود كه قضات داد    پيشنهاد مي . م دانست دمق
 در  وند و مند شـ   بهرهاز كرامت انساني    حقوق خصوصي كه با اين موضوع ارتباط وثيقي دارد،          

 .نماينداستناد » هاي اساسي حق«عنوان يكي از   خود آشكارا به اين حق بهيآرا
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