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 چکیده 

، اینک زمین را در آستانه تخریب قرار داده است. انسان گرائی دوران هبوط یافتانسان هنگامی که از آسمان به خاطر زمین 

دس، محدود و مقید نبوده و برای حق خویش در انسانی را متولد ساخت که دیگر به یک نظم الهی یا سلسله مراتب مقرنسانس، 

و مرزی نمی شناسد. این انسان نه تنها مصصم است، طبیعت را به سیطره خود در آورد، بلکه انسان های  ویران ساختن طبیعت حد

یابی به فرصت حقوق اقتصادی به عنوان عناصر بنیادی در رفع نیازهای مادی و دست با شناسائی اما دیگر را نیز مسخر خویش سازد

 ، این حقوق را می توان جزو حقوق بنیادین بشری و جهان شمول تلقی کرد.های برابر جهت بروز توانایی ها و استحقاق های فردی

تعالی و رفاه اجتماعی جامعه باشد، تبیین این قواعد چنانچه یکی از اصلی ترین کارکردهای حقوق، هدایت رفتار انسان ها در جهت 

رفتار انسان معقول به عنوان مبنای تحلیل رفتار در ات گذاری ها باید با بهره گیری از ابزارهای علم اقتصاد و الگوی حقوقی و مقرر

شناسائی و تضمین انواع حقوق  مقابل قواعد حقوقی صورت پذیرد. با در نظر گرفتن کارائی به عنوان عنصر اصلی تحلیل اقتصادی،

 گردد. ی اجتماعی در راستای تولید ثروت، نه افزایش ثروت، امکان پذیر میمالکیت میسر و درونی کردن هزینه ها

جلوگیری از سواری مجانی و تراژدی مشترکات عمومی همراه با تخصیص بهینه و کارآمد منابع از جمله نتایج هدایت رفتار انسان 

 می گردد. نهایت منجر به توسعه ای در خدمت انسان، نه انسان در خدمت توسعه ها است که در 

ضمانت اجراهای کارآمد این قواعد، ابزاری برای ایجاد نهادی دارای ساختاری با ثبات و مقید نمودن افراد به انجام یک بازی 

 ه می باشد.همکارانه خواه به دلیل بازدارنده بودن، خواه انگیزه های درونی و بر دوستان

 .ساندرسیدن به اهداف بنیادین توسعه انسان محور یاری می ر این تحقیق تدوین کنندگان مقررات و استانداردها را در

 

 ، تضمین حقوق بنیادین حقوق اقتصادی، نگرش علمی، درونی کردن هزینه های اجتماعی، حق توسعه واژگان کلیدی:

 

 

 

 

 

 

 

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

2 

 مقدمه

حقوقی طبیعت در نوع رفتار  علم حقوق در برگیرنده تعهداتی با ضمانت اجرا در جامعه است، که افراد ملزم به آن می باشند. قواعد

ین رو قواعد با فرض رفتار انسان معقول، با توجه به انسان ها و نحوه تقسیم ثروت و امکانات در جامعه تأثیر جدی دارد. از ا

 پی حداکثر کردن مطلوبیت باشد.  محدودیت منابع بایستی در

ولید کننده ای که حداکثر تالش خود را برای تولید محصول حصول این کارائی منجر به تخصیص بهینه و کارآمد منابع می گردد. ت

این تعهد من و با کیفیت به کار می گیرد، تمامی هزینه های اجتماعی را برای تولید محصول خود درونی می نماید. با انجام سالم، ای

هستیم. در جهت انجام تعهدات در  به تخصیص کارائی دست یافته است. در بسیاری از موارد شاهد بازی همکارانه افراد در جامعه

که خود با فرض انتخاب عقالنی رفتار افراد، درصدد تخصیص بهینه بازی غیر همکارانه افراد، بکارگیری ابزارهای تحلیلی علم اقتصاد 

گونه که ع جهت دسترسی تمامی افراد جامعه به رفاه باالتر است، تبیین قواعد حقوقی بایستی صورت پذیرد. همانو کارآمد مناب

ین نهاد اجتماعی با اهمیت و ابزارهای تحلیلی علم اقتصاد خود مبتنی بر فرضیه های علمی دقیق و آزمون های تجربی است، ا

 دارای ضمانت اجرا، قابل مطالعه علمی می گردد.

اعد حرکت می کند. نظام حقوقی هر کشور، به دنبال تحقق هدف مذکور از طریق وضع قوانین، مقررات و انتظام بخشی به آن قو

ای تحقق آن دنبال می کند. اگر یکی از آنچه که در این راستا خود نشان می دهد، معنای مطلوبیت و رویکردی است که حقوق بر

مبنای انسان محوری بدانیم، اکنون این سوال مطرح می شود که حقوق چگونه می تواند  شاخصه های اصلی مطلوبیت را توسعه بر

تدا یت گر باشد؟ قبل از هر گونه پاسخی به سوال مذکور، الزم است. ابعاد مختلف بحث مدنظر قرار گیرد. ابدر این راستا هدا

است اما آنچه در این تحقیق دنبال می شود حقوق از  یادآوری این نکته مفید است که کلمه حقوق در معنای مختلفی به کار رفته

در معنای جمع حق می باشد. در این معنا حق، اقتدار، سلطه، اولویت،  ۱۹۶۶منظر مصادیق حقوق اقتصادی میثاق بین المللی 

به عمل می آورد. این توانمندی و یا فرصتی است که در اختیار یک فرد قرار گرفته، قانون آن را به رسمیت شناخته و از آن حمایت 

ن می دهد. بنابراین می توان ابعاد این بحث را مهم در ابعاد مختلف مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قلمرو حق را نشا

به دنبال آن است بررسی نقش حقوق اقتصادی در توسعه انسان محور است. بصورت گسترده مدنظر قرار داد. اما آنچه این نوشتار 

از  تأثیرگذاری آن اعمش می تواند برای سایر حوزه ها نیز باشد. اما آنچه حقوق اقتصادی را از سایرین متمایز می کند. نوع این نق

دو منظر حقوقدانان فرانسوی و کشورهای کامن ال ، کیفی و کمی می باشد. از طرف دیگر توسعه انسان محوری نیز دارای شاخصه 

نده، فضای کسب و کار، رونق بازار، جلوگیری از انحصار و رانت، تالش برای کاهش شکاف های مهمی است. حمایت از مصرف کن

ل ت اجتماعی شرکت و در نهایت رساندن انسان به کرامت اخالقی، عمده شاخصه های توسعه انسان محور را شکطبقاتی، مسئولی

است که انسان باید به عنوان کانونی ترین  می دهد. امروزه، در فضای حقوق بشری به ویژه حقوق نسل سوم، این سخن مطرح

می کنند که آیا انسان در خدمت توسعه است و یا توسعه در خدمت  ارزش، مدنظر قرار گیرد. به عبارت روشن این سوال را مطرح

 انسان؟

نیازمند چه  مسلما توسعه بایستی در خدمت انسان قرار گیرد. حال می توان این سوال را دنبال کرد که رسیدن به این مهم

حقوق با عنوان حقوق بشر و حقوق  ابزارهایی است؟ جهت پاسخ به این سوال شناسائی حقوق بنیادین بشر الزم می باشد. از این

ظری این حقوق با کمک گرفتن از حوزه های مختلف از شهروندی یاد می شود. در مرحله بعد تالش برای تبیین چارچوبه های ن

رد . این امر متضمن بسیاری از وجوه تشابه و اشتراک با نظامی است که اقتصاد دانان آن را با موفقیت موجمله علم اقتصاد می باشد

ه ای خاص از جامعه از وجوه مطالعه قرار داده اند. تضییع حقوق دیگر افراد جامعه در جهت دارا شدن و تعالی رفاه اجتماعی طبق

 یادین افراد جامعه می باشد.افتراق رشد اقتصادی بدون در نظر گرفتن حقوق بن
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اتی، ضد تراست و تعیین خسارت نموده بود، اما امروزه حقوق تا پیش از این بهره گیری از علم اقتصاد را محدود به قوانین مالی

وق بایستی زمینه را برای شکل گیری قواعد، قوانین و مقررات گذاری های اقتصادی کارآمد و کارا در جهت تحلیل اقتصادی حق

ی منطق حاکم بر قواعد جاد فرصت های برابر برای همه افراد جامعه و دستیابی به حقوق بنیادین خویش فراهم نماید. با شناسائای

آن دستیابی به توسعه انسان محور تسهیل  حقوق اقتصادی، بکارگیری قوانین و مقررات گذاری های اقتصادی و ضمانت اجراهای

تصادی و اجتماعی به منظور محو کلیه بی عدالتی های اجتماعی، تقسیم عادالنه ثروت، می گردد. انجام و تحقق اصالحات اق

 ، خدمات اولیه و فرصت های برابر برای همه، دستاورد بکارگیری این قواعد باید باشد. دستیابی به منابع

 شناسائی بستری جدید

که اعمال قوانین، مقررات و برقراری نظم را بر عهده جوامع بدوی به دلیل سادگی و فقدان پیچیدگی خاص، نیاز به وجود دولت 

ز مالکیت شخصی خود حفظ و حراست می نمودند. همچنین اصول نانوشته ای گیرد، نداشتند. بلکه این خود اشخاص بودند که ا

قوق و پایبندی حترام متقابل به یکدیگر و رعایت حسن هم جواری عوامل مؤثری در احترام به حهمانند شخصیت، کرامت انسانی، ا

به حقوق مالکیت  روابط اجتماعی به تعهدات محسوب می شدند. شکل گیری مناسبات اجتماعی رو به رشد و پیچیده شدن هر روز

 .چهره ای کامال متفاوت از دوران های قبل داده است

شناسائی مرز بین مالکیت خصوصی و عمومی چهره حقوق مالکیت با وجود تقسیم بندی کاالهای عمومی و خصوصی تغییر یافته و 

 .در اقتصاد و حقوق امری الزم و ضروری است

اری مجانی همگی تعیین کننده در توزیع ثروت و برقراری ه های اجتماعی و جلوگیری از سوهزینه مبادله، درونی کردن هزین

ه رقابت و محروم سازی، کاالهای عمومی عدالت برای دسترسی به ارزش های اجتماعی واالست. کاالهای خصوصی، نشان دهند

برابر، رعایت انصاف و عدالت در جهت دستیابی به  بیانگر عدم رقابت و عدم محروم سازی هستند. از این رو تحقق ایجاد فرصت های

مرحله  علمی غیرممکن می نمایاند. آنچه این هدف را در حقوق بنیادین، بدون نگرش سیستمی به قواعد حقوقی بر پایه فرضیات

 اول محقق می کند، شناسائی بسترهای الزم و الزامات اجرائی مربوطه می باشد.

 شناسائی حقوق بنیادین

ق بنیادین برای افراد بنا به مقتضیات زندگی در جوامع امروز رویکرد قواعد حقوقی نیز با تغییراتی بنیادین روبرو ائی حقوبا شناس

حق توسعه، آنگاه محقق می شوند که حق توسعه را حقی غیر قابل سلب بدانیم و به گردیده است. قواعد حقوقی در دسترسی به 

ق مشارکت در رسیدن و منتفع شدن از توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و موجب آن هر شخص انسان و همه مردم ح

 ی های اساسی را به طور کامل داشته باشند.تحقق تمام حقوق بنیادین بشر و آزاد

در تعاملی تنگاتنگ با ضرورت ها و مقتضیات اجتماعی است. این ضرورت ها می تواند مکانی و زمانی باشد. بر مبنای  حقوق

ای پایه قالنیت عملی، انسان ها بسیاری از روابط زندگیشان را تنظیم می کنند. حقوق در این رویکرد بایستی جلوه گاه ارزش هع

النی انسان در دستیابی به شکوفائی است، چگونگی نهادینه کردن تضمین این ارزش های باشد. عقالنیت عملی که همانا تدبیر عق

بنای چنین تحلیلی زندگی مطلوب انسانی در پرتو تضمین حقوق و آزادی های بنیادین بشر تحقق پایه را تبیین خواهد کرد. بر م

تماعی و فرهنگی بی تردید مطلوب انسان در سیاسی حداقل های معیشتی، اج -، آزادی های مدنیخواهد یافت. تضمین حقوق

تفکر و رویکرد مورد توجه همگان است وجود نفع  زندگی معاصر است. اما آنچه در رعایت حقوق بنیادین بدون توجه به هر نوع

ن گفت که از این رو جهان شمول و فراگیر بوده و نمی توا حداکثری برای تمام آحاد جامعه و حفظ کرامت و شأن ذاتی انسان است.

ن را تضمین کنند استانداردهای آن متعلق به فرهنگ خاص است. این حداقل های حمایتی، می توانند انسانی بودن زندگی شهروندا

  انکار آنها در نهایت، منجر به انکار انسانیت انسان خواهد بود.
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 حقوق اقتصادی

نظریات مداخله دولت در بازار است. حقوق خصوصی نماینده بازار  حقوق اقتصادی از نظر حقوقدانان کشور فرانسه بررسی جلوه ها و

امی که اقتصاددانان می گویند مداخله دولت در بازار، حقوقدانان می گویند و دولت نماینده حقوق عمومی می باشد. بنابراین هنگ

 مداخله حقوق عمومی در حقوق

 خصوصیحقوق 

عنوان مقررات گذاری نیز می توان دید. حقوق خصوصی فقط ابعاد حقوق  عالوه بر قانون گذاری، این مداخله دولت را تحت

قتصادی هر دو بعد حقوق عمومی و خصوصی را مطالعه کرده و از این رو دارای خصوصی یک پدیده را مطالعه می کند. اما حقوق ا

آمره بودن آن  یعنی دیگر حقوق عمومی در راستای ارزش های حقوق عمومی (۱۳۸۶»منطق دوگانه« خاص می باشد.) کاویانی، 

حقوق مالکیت فکری و ... از این می باشد. عرصه هایی مانند حقوق کار، حقوق مصرف کننده، حقوق محیط زیست، حقوق رقابت، 

 نمونه بوده که خود متأثر از نظم عمومی اقتصادی و حمایتی است.

نوس اطلس یعنی آمریکا، کانادا و دیگر کشورها که با نام کشورهای کامن ال شناخته می شوند، اصطالح در کشورهای آن سوی اقیا

اوت به جای آنکه پدیده های اقتصادی را صرفا پدیده هایی درون حقوق اقتصادی دیده نمی شود. در این کشورها با نگرشی متف

قوق خصوصی ببینند، با تحول در روش شناسی نه موضوع، به پدیده حقوقی بنگرند و خود را محصور به مداخله حقوق عمومی در ح

ه پیدایش رشته ای به نام حقوق و های اقتصادی مورد مطالعه در حقوق نگاه کرده اند. از این رو دانشگاه های کشور آمریکا خاستگا

تصاد اصطالح تحلیل اقتصادی حقوق اقتصاد گردیده است. ریچارد پاسنر ترجیح می دهد، که به جای استعمال اصطالح حقوق و اق

را بکار گیرد. در تحلیل اقتصادی حقوق، حقوق موضوع بوده و تحلیل اقتصادی روش و متدولوژی مطالعه این موضوع است. به 

ابه دیگر در مطالعه هر پدیده حقوقی، باید از ابزارهای تحلیلی علم اقتصاد به ویژه اقتصاد خرد که در آن قواعد حقوق به مث عبارت

در رفتار انسان ها نسبت به قواعد حقوقی همانند رفتار ایشان در خصوص  (۱۳۸۸،  کوتر -)"قیمت در بازار می باشد، بهره گرفت.

ائه شده پیش بینی و تحلیل می شود. آنچه در این خصوص حائز اهمیت است، روش شناسی قیمت کاالها و سرویس های ار

علم اقتصاد نمی گیرد، بلکه با در اختیار گرفتن ابزارهای تحلیلی اقتصاد  خود را از ست. علم حقوق موضوعاتمطالعات حقوقی ا

 د پرداخته و کارآمدترین قواعد را تعیین می نماید.برای موضوعات مورد مطالعه در حوزه خود به بررسی و تحلیل کارآمدی قواع

بلکه تمامی پدیده های اجتماعی و سایر علوم اجتماعی نحوه نگرش اقتصادی در دنیای امروز محدود به علم اقتصاد نمی باشد، 

 همانند جامعه شناسی، سیاست و حتی نقدهای ادبی را نیز شامل می گردد.

اقتصادی جهت تعدیل و تنظیم مناسبات و بازدارندگی از در مناسبات اجتماعی، حقوق جزای  از دیگر حقوق اقتصادی تأثیر گذار

 جرم می باشد.

ی اقتصادی، می توان گفت، گاهی اهداف اقتصادی همسو با اهداف اجتماعی نمی باشد. به عبارتی اهداف در اهداف حقوق جزا

از درآمدهای دولت صرف افزایش سطح آگاهی عمومی و تأمین اجتماعی اهمیتی بیش از اهداف اقتصادی می یابد. بخش مهمی 

حقوق مصرف کننده، جلوگیری از رقابت های مکارانه، قوانین  اجتماعی می گردد. در این راستا قوانین حمایتی همانند حمایت از

قوق جزای اقتصادی و به آمرانه و تکلیفی مالیاتی، جلوگیری از واردات کاالهای بی کیفیت یا قاچاق کاال همگی در راستای ح

 ار می گیرد.کارگیری ابزارها و ضمانت اجراهای کارآمد و کارا برای رسیدن به تعالی و رفاه اجتماعی مدنظر قر

در این خصوص نیز به کارگیری ابزارهای تحلیلی علم اقتصاد جایگاه ویژه خود را داشته و به عنوان روش مدنظر قرار می گیرد. در 

دارندگی ضمانت اجراها با تحلیل های اقتصاد خرد و بررسی رفتار انسان ها همانند قیمت تعیین می گردد. راستای سیاست باز

گونه تعریف می گردد، که افراد در فعالیت های خود هنجارهای رفتاری را رعایت نمایند. رفتار معقول باعث می ضمانت اجراها آن 

قواعد  (۱۳۸۸ورت بروز حادثه به ازای جبران خسارات وارده از دست ندهد.) کوتر، گردد تا فرد منافع ناشی از فعالیت خود را، در ص
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قول، منطق کسب منافع نامشروع، رانت خواری، تخصیص منابع به طور ناعادالنه، فعالیت حقوقی با تحلیل اقتصادی و فرض رفتار مع

 می دهد.و رقابت مکارانه را تحت حاکمیت قانون با ض مانت اجراء بازدارنده قرار 

 منطق حاکم

هر مبادله ای که در بازار  اقتصاد تشکیل شده از مجموعه ای بنگاه است. در هر کدام از این بنگاه ها، مبادله ای صورت می پذیرد.

صورت می پذیرد دو بسته از حقوق مالکیت رد و بدل می شود. یک بسته از آن حقوق مالکیت کاال یا خدمت، که به صورت مادی و 

 ( اقتصاددانان معموال با توجه به نیروها و عوامل۱۳۸۷ارزش یا ثمن آن کاال و خدمت است.) رنانی،  قابل درک و بسته دیگرفیزیکی 

کاال و خدمت را مورد بررسی قرار داده تا به ارزش واقعی آن حسب تأثیرگذاری این نیروها بر ارزش های  مؤثر در تولید، آن

 پیدا کنند.اجتماعی و هزینه های اجتماعی دست 

واعد و اصول کلی تعیین این نیروها و تأثیرگذاری آن، منطق اقتصادی حاکم بر قواعد حقوقی است. این منطق متفاوت از شناسائی ق

 حقوق با درونی کردن هزینه های اجتماعی و پیامدهای خارجی به حقوق مالکیت چهره ای متفاوت تر از رویکرد سنتی می دهد.

یت و مرغوب، به تولید کننده محصوالت بی کیفیت و معیوب ضرر رسانده و با ایجاد بازار ولید محصوالت با کیفیک تولید کننده با ت

رقابتی موجب ایجاد انگیزه و تشویق تولید کنندگان به محصوالت برتر و با کیفیت باالتر می شود. از این رو، نه تنها با درونی کردن 

معه گردیده، بلکه دارای آثار جانبی مثبت تولید با تخصیص بهینه پیامدهای منفی در جای، موجب حذف آثار و هزینه های اجتماع

منابع نیز گردیده است. از این رو شرط عدم مسئولیت در حقوق مصرف کننده یک شرط باطل تلقی گردیده هرچند با توافق 

راد جامعه گردیده ایم. قوق بنیادین دیگر افن شرطی موجب تضییع ح( چرا که در صورت وجود چنی۱۳۸۲خریدار باشد.) ایزانلو، 

 است. این بهره از حقوق مالکیت، بیان کننده سلب حق اضرار به خود و دیگران

هر فرد حق دفاع مشروع از خود را دارد، ولی از فروش محصول به زیر قیمت بازار بازداشته می شود. این رویکرد همگی متأثر از 

ای اجتماعی است. به عبارت دیگر تنها زمانی افراد بیشترین ارزش را برای درونی کردن هزینه ه د علم اقتصاد در جهتعملکرد قواع

از این رو حقوق مالکیت به نحو کارآمد  (۱۳۸۵،  نورث)آن کاال یا خدمت قائل هستند، که ارزش واقعی آن را پرداخت کرده باشند

دست آوردن حداکثر کارائی در حقوق مالکیت را در راستای به اقتصادی حاکم می تواند قواعد بایستی توسعه یافته و منطق 

مالکیت خصوصی و جلوگیری از تراژدی مشترکات عمومی، سواری مجانی و تحمیل هزینه های اجتماعی بر جامعه در مالکیت 

یابی به هدف توسعه با شر در توسعه انسان محور و دستاشتراکی با ضمانت اجرای بازدارنده تغییر و تبیین نماید. گریز به حقوق ب

کم در درونی کردن هزینه های اجتماعی کام همسو است. همانگونه که دستورالعمل های سازمان ملل متحد درباره منطق حا

بنیادین در راستای شناسائی بین المللی حقوق مصرف کننده به عنوان یکی از حقوق  ۱۹۸۵مصوب  حمایت از حقوق مصرف کننده

 .بین المللی تلقی می گردد بشر، به عنوان یک سند

حمایت از حقوق مصرف کننده گامی در جهت دستیابی به ارزش واقعی کاال و درونی کردن هزینه اجتماعی ناشی از تولید کاال و 

 .خدمات است

 ابزارهای تحلیل اقتصادی

یا قی است. شاید اگر کسی از نام ررسی »چرایی« ایجاد قواعد حقونگرش اقتصادی به حقوق یا همان تحلیل اقتصادی حقوق، ابزار ب

عنوان این رشته نیز، اطالعی نداشته و آن را مطالعه نکرده باشد، در بطن ذهن منطقی و جستجوگر خود، ناخودآگاه در انتخاب های 

ین نونی نو تصویب می کنند و قوانمنطقی که انجام می دهد، از تحلیل اقتصادی بهره می گیرد. چه بسا قانون گذارانی که قا

غییر می دهند، با استدالل هایی برخاسته از همین روش تفکر، حتی اگر حقوقدان و اقتصاددان نباشند، برخاسته از قانون کهن را ت

 سر و کار داشته باشند.
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یش نگرش اقتصادی را نیز نمی شاید بتوان گفت همانگونه که نمی توان تاریخ پیدایش و تکوین منطق را بدست آورد، تاریخ پیدا

ش اقتصادی در بشر، قدمتی به بلندای تاریخ پیدایش بشر دارد. انسان، در هر زمان که با سنجش وان تعیین نمود. در واقع، نگرت

 منفعت و زیان، دست به انتخاب زده است و گزینه ای را به گزینه دیگر ترجیح داده است، در واقع، پروسه تحلیل اقتصادی را از

 رت علمی باید گفت:ص نگرش اقتصادی به حقوق به صوذهن گذرانده است. اما در خصو

میالدی، عده ای از حقوقدانان و اقتصاددانان دانشگاه شیکاگو، اصول اقتصاد خرد مکتب کالسیک جدید و روش  ۱۹۵۰از اواخر دهه 

ق آمریکا و سپس در سایر دادند و این نگرش به سرعت ابتدا در حقوتسری  فردگرایانه آن را به حقوق و رفتارهای غیر بازاری انسان

 (۱۳۸۴بادینی،  سرمایه داری و بعضی از کشورهای در حال توسعه گسترش یافت.) نظام های حقوقی

بیشتر از دیدگاه بنیانگذاران مکتب کالسیک جدید، علم اقتصاد بر مبنای این اصل استوار است که: انسان، همواره در جستجوی نفع 

( آنان نفع شخصی را محرک فعالیت های انسان می دانند و معتقدند که هر عملی را بر ۱۳۸۱با کوشش کمتر است«.) هایامی، 

مبنای آن می توان توجیه کرد. از این رو، اصول این مکتب بر روش شناسی فردگرایانه و پیش بینی رفتار انسان در تحلیل مباحث 

تحلیل ی و ابزارهای مورد استفاده آن مکتب در ی نهضت نگرش اقتصادی به حقوق، روش شناساقتصادی، مبتنی است. زیربنا

مباحث اقتصادی است. در نگرش اقتصادی، به حقوق و قواعد حقوقی به عنوان ابزارهایی برای تغییر رفتار« و »سیاست گذاری« 

 است و تقاضانگریسته می شود. آثار ضمانت اجراهای حقوقی، مانند اثر قیمت بر عرضه 

مصرف کنندگان و تولید کنندگان اثر می گذارد؛ مردم هم نسبت به قواعد هش قیمت کاالیی، بر رفتار همان گونه که افزایش یا کا

حقوقی واکنش نشان می دهند و رابطه مستقیمی بین نوع و ماهیت قواعد حقوقی و رفتار وجود دارد. در این نگرش، جنبه داخلی و 

اخالقی بودن تمام قواعد می دهد، نادیده گرفته می شود. درستی و اساس نظریه های مرسوم حقوقی را تشکیل  هنجاری حقوق، که

و نهادهای حقوقی بر مبنای توانایی آن ها در افزایش ثروت جامعه سنجیده می شود. حتی مفهوم عدالت نیز با مفاهیم مرسوم فرق 

 (۱۳۸۴.) بادینی، ی اقتصادی داشته باشدمی کند. عملی عادالنه محسوب می شود که بهره ور

نگرش اقتصادی به حقوق دارای دو شاخه اثباتی و هنجاری است: در نگرش اثباتی تنها چیستی حقوق و قواعد حقوقی مورد تحلیل 

د حقوقی قرار می گیرد و اثر حقوق بر متغیرهای قابل اندازه گیری بصورت کمی در می آید. نگرش هنجاری نیز در پی انطباق قواع

 (۱۳۸۴) بادینی، . با اصول کارایی اقتصادی است.

به عنوان مثال، قواعد حقوق رقابت بایستی هر دو نوع رقابت ایستا و پویا را مورد حمایت قرار دهد. در مقابل رقاب ایستا، که هدفش 

 دارد، بلکه برای پیشبرد و بهسازی تولیدتأمین کارائی در تخصیص منابع است، رقابت پویاست که نه تنها تأکید بر کارائی در تولید 

قائل است. این دیدگاه بر این باور است که انحصار را نباید رأسا و بدون بررسی های  و رونق بخشیدن به محصول اهمیت فراوانی

اال را که به سود اقتصادی محکوم نمود، زیرا در خیلی موارد وجود انحصار در بازار کاالئی، کارائی در تولید، مرغوبیت و ارزانی ک

تلقی شود که انحصار همیشه منجر به کارائی در تولید می می شود. البته این بدین معنی نبایستی  مصرف کننده است، موجب

گردد، بلکه در عمل وجود رقابت های شدید به تولید محصول مرغوب و ارزان منجر می گردد. این در حالی است، که ابداع عرصه 

 .اساسی رقابت پویاست

د. از این رو نقش حقوق مالکیت فکری در جهت و مقتضیات جامعه امروزی سر و کار داررقابت پویا با نیازهای مصرف کنندگان 

حمایت از این ابداع حائز اهمیت می گردد. جهانی شدن اقتصاد و تجارت آزاد و بازارهای جهانی هماهنگی و همگونی هرچه بیشتر 

ای تعالی ر توسعه اقتصادی، توسعه انسانی در راستکننده باعث گردیده است. اگر هدف غائی داین حقوق را در جهت رفاه مصرف 

رفاه اجتماعی و رفاه مصرف کننده باشد، مطالعه قوانین و مقررات موجود، تأسیس نهادهای جدید، وضع قوانین جدید هم راستا با 

بع و ابداع، بدون نگرش ه تولید کارآمد، کارا، تخصیص بهینه منادر نظر گرفتن تمامی نیازهای یک بنگاه اقتصادی برای دستیابی ب

 د و مقررات حقوقی موجود و مورد نیاز، امری محال به نظر می رسد. اقتصادی به قواع
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 درونی کردن هزینه اجتماعی

(پیگو ,۱۹۳۲Arthur C Pigouمفهوم »هزینه اجتماعی« یا »هزینه خارجی« اولین بار توسط اقتصاددانی به نام پیگو مطرح شد. )

تماعی« قطاری را مثال می زند که با پخش کردن جرقه به محصول »هزینه خصوصی« و »هزینه اج برای نشان دادن تفاوت

کشاورزی که در کنار ریل قرار گرفته است، خسارت وارد می کند. وی معتقد است که چنین خسارتی برای راه آهن، هزینه ای 

بر ی شود. با توجه به این که تنها، هزینه خصوصی بلکه هزینه ای عمومی است و به دیگران تحمیل مخصوصی محسوب نمی شود، 

نشود؛ یعنی آن را  )رفتار تأثیر می گذارد، در صورتی که راه آهن ملزم به درونی کردن این هزینه )هزینه ناشی از خسارت محصول

و چنین فرآیندی از ر زمینه حمل و نقل با راه آهن زیاد خواهد شد جزء هزینه های خصوصی اش به حساب نیاورد، بی احتیاطی د

نیست. به نظر پیگو، مناسب ترین راه برای این کار دستیابی به کارایی از طریق الزام شرکت راه آهن  نظر اقتصادی مقرون به صرفه

یا وضع مقررات خاص است.در واقع  به درونی کردن هزینه های اجتماعی یا خارجی استفاده از مالیات، نظام مسئولیت مدنی

 این نظر پیگو است ه کاوز )هزینه اجتماعی( به خاطر انتقاد وی ازمعروفیت مقال

عواملی چند باعث می شود تا روند عادی مبادالت مختل شود و تعادل بازار از بین رود. در این صورت اقتصاددانان می گویند: »بازار 

تحلیل اقتصادی حقوق ضروری است،  عامل های کاستی بازار، که بررسی آن برای درک دارای کاستی است.« یکی از مهمترین

عی« یا همان »هزینه خارجی« است که گاهی از آن به »آثار خارجی« نیز تعبیر می شود. در بازارها، معامله اختیاری »هزینه اجتما

شود.  عامله از آن طرفین است و به دیگران منتقل نمیاست و برای هر دو طرف سودمند است و معموال تمام منافع و هزینه های م

گرفته باشد، بهره مند می شوند که به آن »نفع خارجی«  ن اینکه در مورد آن توافقی صورتاما گاهی دیگران از منافع فعالیتی، بدو

لی بپردازد، از این مجاورت می گویند؛ برای مثال، صاحب باغ سیبی که در مجاورت زنبورداری قرار دارد بدون آن که بابت آن پو

ری درختان کمک می کند. همچنین، گاه هزینه فعالیتی خاص، زنبور عسل باعث گرده افشانی می شود و به بارونفع می برد، زیرا 

بدون آن که انجام دهنده فعالیت، آن را تحمل کند و جزو هزینه های تولید به حساب آورد، به دیگران منتقل می شود. از لحاظ 

 .دصادی به چنین هزینه ای »هزینه خارجی« می گویناقت

 به حداکثر رساندن ثروت

برداشتی که بیشتر در تحلیل اقتصادی حقوق رواج دارد، نظریه پاسنر است: به نظر پاسنر آنچه که کارا محسوب می شود و حقوق 

حداکثر می رسد که ارزش جمعی تمام کاالها و باید آن را برآورده سازد »به حداکثر رساندن ثروت« است و ثروت نیز در صورتی به 

مات تنها آن هایی نیست که در بازارهای واقعی« مبادله می ش ود )کاالها و مات افزایش یابد. البته منظور از کاالها و خدخد

درد و رنج و تحمل  خدمات اقتصادی(، بلکه کاالها و خدمات غیر اقتصادی را نیز، مانند زندگی، آسایش، خانواده، در امان ماندن از

آن را از دست دهد، یا دیگران )افراد غیر مالک( ال یا خدمتی حاضر است که مقابل دریافت مبلغی خسارت را که نه در مالک کا

 حاضرند برای به دست آوردنش پرداخت کنند، مشخص می شود.

به حداکثر می رسد که تمام کاالها و  پس، »ثروت«، ارزش جمعی کاالها و خدمات اقتصادی و غیر اقتصادی است و در صورتی

های ممکن، اختصاص یابد. پاستر، بویژه بر روی جنبه غیرمادی ثروت  آنجایی که ممکن است به ارزشمند ترین استفاده خدمات تا

عی مبادله می تأکید دارد تا حقوقدانان را آگاه سازد که گمان نکنند که اقتصاددانان تنها به کاالها و خدماتی که در بازارهای واق

 شود، می پردازند.

ودن تمامی قواعد و نهادهای اجتماعی و حقوقی باید بر مبنای قابلیت و توانایی آن ها در افزایش تی و اخالقی ببه نظر وی درس

ثروت جامعه سنجیده شود. برای مثال، پاسنر، دلیل به رسمیت شناختن مالکیت خصوصی توسط حقوق را کارایی اقتصادی می 

چون هزینه برقراری نظام جامعه مطلوبیت منفی و هزینه به همراه دارد و زیرا بدون مالک بودن کاالهای ارزشمند، برای  داند،
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مالکیت خصوصی کمتر از هزینه هایی است که به دلیل نبودن چنین نظامی متوجه جامعه می شود، ایجاد آن کارا است و منجر به 

 (Posner, 2000 ) .بع می شودافزایش ثروت جامعه و تخصیص کارای منا

و غیر دقیق واقعیت را نشان می دهد. تعمیم همه چیز در علم حقوق نیز با مبنای ثابت و  همواره فازی مبهمپدیده های واقعی 

جهان شمول می تواند پیروی از منطق و تفکر ارسطوئی باشد در حالی که با تفکر فازی و قرار گرفتن در محیط فازی، استدالل 

د مبهم و غیر دقیق است دستیابی به واقعیت هایی همانند عدالت که هرچننی بر مبنای عقلی عامل اصلی تصمیم گیری است. انسا

و تحقق حقوق بنیادین و تعالی و رفاه اجتماعی که هدف علم حقوق است بدون بهره گیری از ابزارهای تحلیلی دیگر علوم و فنون و 

 به نظر می رسد.قرار گرفتن در محیط فازی غیرممکن 

 توسعه انسان محور

وان ارزشی در کنار واقعیت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی الزمه ایجاد نظامی کارآمد، جهت تحقق توسعه به عنشناسائی حق 

 حقوق بنیادین بشری است.

است. از این رو حق توسعه همانگونه که در مقدمه اعالمیه حق توسعه بیان گردیده، شخص انسان موضوع اصلی فرآیند توسعه 

و یا هر گونه حقوق مدنی و سیاسی را می توان به  بر اینکه حق رأی دادن، مشارکت در اداره امور عمومیهرگونه استداللی را مبنی 

رد. نام توسعه محدود نمود، رد کرده و به هیچ وجه نمی توان حقوق بنیادین اشخاص را به نام کارائی در توسعه اقتصادی، قربانی ک

اشد. هیچ یک از و قابل اندازه گیری حسب تحقق حقوق بشری برای همه برشد اقتصادی باید وسیله ای در خدمت رفاه عامه 

فرآیندهای توسعه نبایستی موجب گردد که، حداقل سطح اساسی حقوق بنیادین که برای زندگی توأم با کرامت اشخاص ضروری 

ی، در تحقق و تضمین حقوق ائی و ایجاد حق توسعه به عنوان عنصری اساسی و ارزشاست، پائین برود. در این فصل مبانی شناس

حداقل حقوق بنیادین بشری مورد بحث قرار می گیرد. شناسائی حقوق اقتصادی با محتوی حداقلی اقتصادی برای دستیابی به 

حقوقی پویا و کارآمد نقش فراوان داشته حقوق طبیعی و ارزش ها و واقعیات جوامع صنعتی امروز می تواند، در ایجاد یک نظام 

 باشد.

و به بن بست رسیدن نظریات اقتصادی صرف در باب توسعه )رشد اقتصادی( همانند باال رفتن درآمد ملی، افزایش نرخ  ارائیعدم ک

در خصوص  آن و توجه صرف به جنبه کمی آن سبب گردید، نظریات جدیدتری همانند توجه به رشد کیفی به همراه نرخ رشد آن،

 تعالی رفاه و آسایش جامعه مطرح گردد.

درآمد ملی در نظر صاحبنظران اقتصادی دیگر معیار صرف توسعه نیست. شاخص های دیگری همانند وسعت فقر، دسترسی  ایشافز

یکرد ناشی از به بهداشت همگانی، آموزش عمومی با عنوان شاخص توسعه انسانی معیار قرار می گیرد. به عبارت دیگر این تغییر رو

رزشی و نهادی قرون وسطا و تکامل آن رواج تفکر علمی و آزاد شدن تفکر انسانی از قیود ا نحوه تفکر علمی به توسعه انسانی است.

ارزش ها به سوی ارزشهای آرمانی نوین اولین گام ها در مسیر توسعه بوده است. با شکل گیری مکتب اومانیسم تعیین شاخص 

الش برای باال بردن س طح زندگی، بهبود و استنتاج علمی در خصوص شاخص های همانند حرکت و ت های انسانی و تفکر

و توانائی ها، برابری اجتماعی و اقتصادی، استفاده برابر از فرصت ها، بهبود نهادها و گرایشها، دموکراسی سیاسی و نظم استحقاق ها 

ه ساز توسعه ای که وژیک و محیطی که انسان در آن قرار دارد، همگی زمینو انضباط اجتماعی، امنیت، آرامش، شرایط فکری ایدئول

 (۱۳۸۸شایگان، . )دانسان محور آن است، قرار می گیر

 
ویژگی بارز اومانیسم عصر روشنگری که به اومانیسم علمی یا سکوالر نیز مشهود است، تأکید بر عقل انسان است. این دوره که 

ر، روسو، مونتسکیو، هیوم و کانت است. دی است، همراه با ظهور اندیشمندانی چون دکارت، ولتشامل قرون هفدهم و هجدهم میال

ان تأکید داشتند که هدف و نگرانی اصلی انسان، به دست آوری اراده و خواست الهی نیست، بلکه هدف شکل دهی این اندیشمند
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ن انسانی نه تابع منبع الهی، بلکه منوط به محقق کرد جامعه و زندگی انسان ها براساس عقل است. در نظر آنها شأن و منزلت

 (۱۳۸۲تی، استعدادهای عقالنی و وجود زمینی انسان است.) بهش

رویکرد توسعه انسانی برای اولین بار توسط صاحب نظر اقتصاد، محبوب الحق )اقتصاد دان برجسته مسلمان پاکستانی زیر نظر 

یفیت و غنای زندگی انسان اه در جهت اصالح و جهت گیری تفکر توسعه به مفهوم کبرنامه عمران ملل متحد مطرح شد. این دیدگ

 کمک شایانی نموده است.

با تأکید و توجه خاصی که بر عوامل انسانی و سرمایه  ۱۹۹۸آمارتیاسن اقتصاد دان هندی و برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 

توانمندیها و بهبود ه ارائه می دهد. به نظر وی توسعه عبارت از افزایش گذاری در منابع انسانی دارد، تفسیر ویژه ای از توسع

رو تمامی فعالیت های اقتصادی در راستای توسعه بایستی در خدمت انسان برای رسیدن به این  استحقاق های انسان است. از این

 (۱۳۸۸شایگان، )توانمندیها باشد در غیر این صورت انسان در خدمت توسعه بکار گرفته شده است

 گفتار یکم: حق توسعه

را این گونه تعریف کرده است: »توسعه یک فرآیند همه جانبه اقتصادی، اجتماعی، یه حق توسعه، توسعه بند دوم مقدمه اعالم

فرهنگی و سیاسی است که هدف آن بهبودی مستمر رفاه کل جمعیت و همه افراد بر مبنای مشارکت فعال، آزاد و مفید آنها در 

 وسعه و تقسیم عادالنه منافع حاصل از آنت

 (۱۳۸۸شایگان، )است. 

دیدگاه مهم دیگر که بر خالقیت ها و نوآوری های انسان تأکید خاص می ورزد، هر نوع تحول چشمگیر که نقطه ابداع در تاریخ بشر 

فقط ناشی از تفکر آزاد انسانی و فراهم  به لحاظ اختراع، نوآوری یا اکتشاف گردیده و جهانی نو را به روی انسان ها گشاده، فقط و

گاه ارائه تعریف جدیدی از توسعه همسو با حق توسعه ر و نبوغ انسان دانسته است. نکته حائز اهمیت در این دیدنمودن شرایط ظهو

بهره مندی  است. هر رشد یا تغییر مثبتی، توسعه محسوب نمی شود، بلکه توسعه بایستی منجر به افزایش سطح استاندارد زندگی،

برابری در مقابل قانون، حمایت و تقویت حقوق انسانی آحاد فراد، آزادی اندیشه ها،انسان ها از مواهب مادی، ارتقاء حقوق مدنی ا

مردم و تمامی طبقات یک جامعه گردد. تفکر آزاد و فراهم نمودن شرایط ظهور و نبوغ انسانی از مصادیق بارز افزایش توانمندیها و 

 ای انسان است. استحقاق ه

 شکل گیری حق توسعه

قوقدان سنگالی در مراسم افتتاحیه اجالس آموزشی مؤسسه بین المللی حقوق نخستین بار توسط یک حمفهوم حق توسعه برای 

دسامبر  ۴بشر در مورد حق توسعه بیان گردید. حق توسعه برای اولین بار در یک قطعنامه کمیسیون حقوق بشر مطرح و سپس در 

رأی  ۸ن حقی بشری با رأی مخالف ایاالت متحده آمریکا و اعالمیه حق توسعه به منزله شناسائی صریح این حق به عنوا ۱۹۸۶

 ممتنع تصویب گردید.

چنین تعریف شده  ( Declaration on the Right to Development) اعالمیه حق توسعه ۱ماده  ۱حق توسعه در بند 

 است:

مساعدت به توسعه اقتصادی، غیرقابل سلب است که به موجب آن هر شخص انسان و همه مردم حق مشارکت و »حق توسعه حقی 

ق بشر و تمام آزادی های اساسی به طور کامل قابل تحقق باشد و متنفع شدن از اجتماعی، فرهنگی و سیاسی که در آن تمام حقو

 این توسعه را دارند«.

ش بینی گردیده نین حقی برای نوع بشر شناسائی و مشارکت همگانی در راه تحقق این حق پیبا این تعریف از حق توسعه، وجود چ

قطعنامه شماره  ۱۹۶۶دسامبر  ۱۶میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب  ۱۵بود. همچنین بنا به ماده 

(AXXI 
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، که این میثاق براساس قانون اجازه الحاق ۱۹۷۶وم ژانویه س: ۲۷مجمع عمومی سازمان ملل متحد، الزم االجرا بنابر ماده  ۲۲۰۰

مورد پذیرش کشورمان نیز قرار گرفته  ۱۷/۲/۱۳۵۲ وبه میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصدولت ایران ب

 ردیده اند.است، دولت های طرف میثاق مکلف و متعهد به شناسائی این حق و انجام اقدامات عملی تا حصول نتیجه گ

 اثبات و ایجاد حق

قوقی الزام آور نمی دانند و برخی بسیار است، چنانکه برخی آن را از لحاظ حاختالف نظر در خصوص وضع حقوقی حق توسعه 

دیگر برای آن، وضعیت یک قاعده آمره حقوق بین الملل قائل می باشند. حق توسعه در هیچ سند حقوقی الزام آور جهانی مورد 

عه است. اما آنچه قابل اهمیت است: رار نگرفته و در سطح جهانی سند اصلی در خصوص حق توسعه اعالمیه حق توسشناسائی ق

جهانی برای  معه بین المللی است. دوم: افزایش به هم پیوستگی فعالیت دولت ها در جامعهیکم: شناسائی ذات مستقلی به نام جا

در از دیگر سوی دکترین حقوق بشر ( ۱۳۹۱رسیدن به یک نظم اقتصادی جهانی، که می تواند مورد تأیید همگان باشد.)سالومون، 

ندی به یک سلسله قواعد مشترک در روابط بین الملل آن چنان قوی عمل کرده است که ایفای جامعه جهانی، در خصوص پایب

ضای آن، پیشبرد ارزش ها و منافع مشترک برای نوع بشر قلمداد می گردد. از جمله اعالمیه حق تعهدات جامعه بین الملل و اع

ق بین الملل است. این اعالمیه، تکلیفی مبنی بر تنظیم استانداردهای موجود حقوق بشر، توسعه، که بیانگر چنین تکاملی در حقو

تأکید بر عدالت اقتصادی و اجتماعی بین المللی به وجود می  المللی، بر مبنایهم در نظام های حقوق ملی و هم در سطح بین 

ش استانداردهای جهانی و مسئولیت پذیری جهانی در آورد. بارزترین جنبه حق توسعه، رویکرد جهانی چند وجهی آن است. پذیر

از ارزشهای جهانی مجموعه مشترکی،  خصوص حقوق بنیادین بشر، صلح، محیط زیست سالم، همبستگی اقتصادی و توسعه پایدار

زندگی  را منعکس می سازد. فلسفه این همکاری ریشه در مفهوم کرامت انسانی و پذیرش آن دارد. درک ایجاد شرایط مطلوب تر

برای تمام ابنای بشر، از جمله خطرات تنش های سیاسی و مخاصمات مسلحانه را، که شرط اساسی برای رشد اقتصادی در هر 

 ، کاهش خواهد داد.ای محسوب می گرددجامعه 

عی و درک شرایط به نحو مطلوب و ضرورت اساسی و وابستگی مستقیم به اصالح کل نظام حاکم از حیث حقوق اقتصادی، اجتما

 شناسائی و تعهد به اقدامات عملی در راستای تحقق این تکالیف ذکر گردیده. ۱۵فرهنگی آن جامعه، همانگونه که در ماده 

 سمیت می شناسد: رحاضر حق هر کس را به امور ذیل به  دولت های طرف میثاق -۱»

 ای آنالف( مشارکت در حیات فرهنگی ب( بهره مندی از منافع پیشرفت علمی و کاربرده

 ج( بهره مندی از حیات منافع معنوی و مادی ناشی از هر تولید علمی، ادبی یا هنری که آفریننده آن است.

طرف میثاق حاضر برای دستیابی به تحقق کامل این حق اتخاذ شود شامل آن دسته از اقداماتی که باید توسط دولت های  -۲

 لم و فرهنگ ضروری است.اقدامات خواهد بود که برای حفظ، توسعه و ترویج ع

 دولت های طرف میثاق حاضر متعهد می شوند آزادی گریزی ناپذیری برای تحقیق علمی و فعالیت خالق را محترم شمارند. -۳

دولت های طرف میثاق حاضر به منافع حاصل از تشویق و توسعه تماس ها و همکاری بین المللی در حوزه های علمی و  -۴

 فرهنگی اذعان دارند«.

ضروری می باشد. میثاق ضمن احترام و شناسائی فرهنگ و آداب و سنن اشخاص در یک جامعه، گسترش تفاهم، مدارا، دوستی 

ی و مذهبی، گسترش مشارکت اشخاص در یک جامعه آزاد، بهره مندی از منافع پیشرفت های بین همه گروه های نژادی، قوم

 علمی را جزو تعهدات دولت های حاضر در میثاق برشمرده است.علمی و توسعه فرهنگ در جهت تحقیق و فعالیت های 

کرامت ذاتی شخص انسان می باشد، مطابق همانگونه که در مقدمه میثاق بیان گردیده: »با اذعان به این که این حق ها ناشی از 

ورتی حاصل می شود، که شرایط اعالمیه جهانی حقوق بشر، آرمان انسان های آزاد، در بهره مندی رهایی از ترس و فقر، فقط در ص

 برخورداری وی از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و همچنین حقوق مدنی و سیاسی او ایجاد شود«.

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

11 

ه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می توان شناسائی کرد: یکم این حقوق را شرط ضروری بهره مندی دو شکل برای توجی

چرا که آرمان های آزادی یا اخالقی فقط در صورت معنادار خواهد بود، که افراد از درجه  کامل از حقوق مدنی و سیاسی دانسته،

تقد است، هیچ کس نمی تواند به طور کامل از حقی که بنا به فرض مورد انکه شو معمعینی از امنیت مادی هم برخوردار باشند. چن

زندگی سالم و معقول باشد. شکل دوم توجیه حقوق حمایت جامعه است، بهره مند شود، در صورتی که فاقد ضروریات یک 

بهره مندی از این حقوق  ل می باشد.اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مالحظاتی ذاتا ارزشمند دانسته شده که کامل تر از شکل او

از اعضای ه که یکی ( همانگون۱۳۸۸، عناصر بنیادی در رفع نیازهای مادی یا توانائی در بهره مندی از منافع اجتماعی است.) کریون

 است: کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توضیح داده

موازنه ای دقیق میان شرایط حمایتی و لزوم اطمینان از عدم یکی از اصول میثاق تضمین توسعه کامل شخصیت انسانی است و باید 

 ایجاد مانع برای توسعه شخصیت انسانی برقرار شود.«

 ج( ضمانت اجراء

ضمانت اجرایی که قانون برای نقض یا تخلف از قوانین کیفری تعیین می کند، صرف نظر از دیگر اهداف آن  جازات یاهدف از م

ع از آن عمل ایجاد می کند. قوانین کیفری نوعا متکی به دستورات عام و تهدید بوده و قواعد انگیزه ای است که برای امتنا

تنظیم روابط افراد جامعه به صورت تخییری می باشد. هدف، جبران ر جهت سنتی د مسئولیت مدنی و حقوق تعهدات در نگاه

 قواعد و قوانین در حقوق مدنی است. خسارت های وارده بر افراد در نتیجه عمل دیگران، در صورت تخطی از این

در جهت شناسائی و اجرای حقوق بنیادین افراد، قاضی تاناکا بیان داشته: »مطمئنأ حقوق مربوط به حمایت از حقوق بشر را می 

 (۱۳۸۸، ) کریونتوان متعلق به حوزه قواعد آمره تلقی نمود«

نظر بسیاری از دولت ها  ت حقوقی دولت ها در حوزه اقتصادی دردر حمایت از ض مانت اجراهای این حقوق بنیادین، وضع تعهدا

اقتصادی در طیفی از معاهدات با سطح بسیار باالی تصویب یافت می  -مفعول مانده است. این در حالی است که حقوق اجتماعی 

امت مورد تأیید قرار گرفته شوند. تأکید بر نیاز به اقدامات فوری حقوقی در جهت دسترسی همه افراد به حق زندگی توأم با کر

 است.

منشور ملل متحد یک تعهد کلی همکاری را بر عهده دولت های عضو و خود سازمان برای حل ( ۱۳۸۸، ) کریون، ۵۵، ۵۶د موا

مسائل بین المللی، در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی یا بشر دوستانه با پیشبرد و تشویق احترام جهانی و مؤثر حقوق 

رقی و دستیابی به استحقاق ها و توانمندی های انسان، در راستای توسعه اقتصادی و آزادی های اساسی برای حصول شرایط ت بشر،

اجتماعی مقرر نموده است. از دیگر سوی، این واقعیت که همکاری بین المللی بیان شده، برای تضمین حقوق بنیادین هر فرد، به 

اشتی و عناصر تعیین کننده یک زندگی سالم ضروری ی و سالم، دسترسی به مراقبت های بهدرها بودن از گرسنگی، داشتن آب کاف

 و مسئولیت های انفرادی دولت، انکار ناپذیر است.

آنچه از بحث ضمانت اجرا، در دو نگاه مسئولیت انفرادی و مشترک جهانی دولت ها، بیان شده آنکه »در تعیین مسئولیت های 

بیعی به تشخیص رابطه علی میان رفتار بین المللی دولت و نقض ت ها الزم است، خود را از قید میل طجامعه بین المللی، دول

اقتصادی رها ساخته و مراقبت مقتضی به عنوان معیار جهانی در سطح بین المللی اعمال شود. دولت ها براساس  -حقوق اجتماعی

ن دولت ها برای ایجاد یک نظم ایط فقر جهانی مساعدت نمایند. همچنیمیزان نفعی که از توزیع ثروت جهانی می برند به تغییر شر

اقتصادی بین المللی عادالنه با هدف مشترک ریشه کن نمودن فقر جهانی، مسئولیت مشترک اما متفاوت این اصل حقوقی را 

 (۱۳۸۸، ) کریون .آورند پذیرفته و مراقبت مقتضی را به عنوان یک ابزار حقوقی در خصوص ضمانت اجرا این مسئولیت به عمل

 انسانی توسعه های ویژگی 

 در بحث از بدیهیات یاد شده، هدف حداقلی بقاء، با حفظ کرامت ذاتی انسان ها در جوامع باید تأمین گردد.
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بنیادین مشابه انسان ها فارغ از رنگ پوستشان، توان اندیشیدن، باورهای دینی و احساس دارای ویژگی های انسانی یکسان و حقوق 

 بعیض و اعمال قواعد بنیادی همانند اصل جبران خسارت بین همه آنها باید اعمال گردد.هستند. رفتار یکسان، غیر قابل ت

برای اعمال این محتوی حداقلی، نقطه تالقی مهمی میان مفاهیم عدالت، خیر یا رفاه اجتماعی رخ می دهد. شمار کمی از تحوالت 

طلوبیت و رفاه اجتماعی برساند. کارآمدی قوانین و مقررات در جود دارد که تمامی افراد را به نحو یکسان به ماجتماعی یا قوانین و

یک جامعه آن است که تأمین نیاز حقوق بنیادین تمامی افراد جامعه، با توزیع عادالنه منافع جهت دسترسی دیگر گروه ها، به دلیل 

رای مشارکت حداقلی در حیات د. وجود فشار اجتماعی، مستقل از رضایت افراد بخیر عمومی یا منافع مشترک تأمین می گرد

 (۱۳۹۱اجتماعی بایستی امری عادی دانسته شود.)سن، 

انسان ها در قدرت جسمی، چاالکی و توان فکری با هم تفاوت دارند. از سوی دیگر هیچ یک از افراد آن قدر قدرتمند از دیگران 

 ماید.ی دیگر افراد برای مدت طوالنی ایشان حکمرانی ننیست که بتواند بدون همکار

دستیابی به توسعه ای مطلوب است، که تمام انسان ها به غذا، لباس، سرپناه، کار، بهداشت و نیازهای اولیه و ضروری زندگی، 

ه هیچ عنوان دل مشغولی بی دستیابی داشته باشند. انسان ها افرادی نیستند که میل به نابود کردن یکدیگر بر آنها چیره باشد و ب

قاء و رفاه همنوع خود نداشته باشند، از طرف دیگر فرشتگانی نیز نیستند، که هیچگاه به آسیب رساندن به طرفانه ای نسبت به ب

دیگران وسوسه نشوند. از این رو فراهم آوردن نیازهای ضروری، خود از گرایش های جدی تعرض به حقوق دیگران و به خطر 

 ازی وجود نهادهای حمایتی ضروری است. ندگی اجتماعی است. جهت جلوگیری از این دست اندانداختن ز

 اقتصاد حقوق محور

شناخت و پذیرش این واقعیت، که رشد اقتصادی الزمه توسعه ولی کافی نیست، منجر به تغییر نگرش توسعه، به صورت توسعه ای 

بنیادین و آزادی های فرآیندی خاصی از توسعه، که در آن تمامی حقوق  که انسان محور آن قرار گیرد شد. حق توسعه یا حق بر

 (۱۳۹۱، انصاف، عدالت و حکومت قانون، چهره توسعه را جلوه ای خاص بخشید. )سالوموناساسی قابل تحقق باشد، مالحظات

ساختار تولید و ارائه خدمات، همراه با سیاست مؤسسات اقتصادی باید به منظور بهره مندی فقرا و نیازمندان از حداقل رفاه ممکن 

مه اعالمیه جهانی حقوق بشر عنوان گردیده »حقوق انسانی که ما حق توسعه را نیز به عنوان حقی بشری تلقی می باشد. در مقد

تی حمایت گردد تا بشر به عنوان آخرین راهکار مجبور به قیام علیه ظلم و فشار نگردد.«)شایگان، نمائیم با اجرای قانون بایس

۱۳۸۸) 

اد و به کارگیری ابزارها و فنون این علم در جهت تخصیص بهینه آن، جزو سیاست های پذیرش اصل محدودیت منابع در علم اقتص

راد به فرصتهای برابر باید تلقی می شود. با پذیرش ضمنی جامعه جهانی اصلی اقتصاد هر جامعه ای، جهت کاهش فقر و دستیابی اف

وان یک حق، فرآیندهای توسعه ای طبق زبان حقوق و و دولت ها با حکمرانی مطلوب اتخاذ سیاست های توسعه انسان محور به عن

مصادیق حقوق اقتصادی بایستی تعیین تعهدات و ابزارهای توسعه ای و رشد، برای تحقق اهداف تعالی و رشد جوامع در رسیدن به 

 گردد.

ری کارشناسان دولتی در پس از مرحله گذر از رشد اقتصادی حال، مرحله چند بعدی فرآیند توسعه است. در اولین اجالس گروه کا

ه جنبه های توافق کلی وجود داشت، که توسعه مفهومی بسیار فراتر از مفهوم رشد اقتصادی است. از این رو بحث باید ب ۱۹۸۲سال 

 .سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، حقوقی و اخالقی حق توسعه مرتبط شود

می گردد، رشد اقتصادی حقوق محور است. تضمین، حداقل کیفیت شرط الزمی که برای فرآیند خاص توسعه مطرح  بدین ترتیب

تمرکز بر جنبه های توزیعی عدالت محقق می  زندگی برای تمام جمعیت، کاهش فقر و از بین رفتن بی عدالتی های اجتماعی، با

توسعه و آنچه این  گردد. اقداماتی که توانمندی های انسان را در ابعاد مختلف عمق و گسترش می دهد. عوامل پیش برنده

از بدو تولد  استحقاق ها و توانمندی ها را تنزل دهد، عوامل بازدارنده باید محسوب گردد. از نظر گستره حقوقی، ابعاد مختلف توسعه

تا مقاطع مختلف زندگی و در کلیه حوزه های زندگی اجتماعی اعم از فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را در بر می گیرد. با 
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ین رویکردی و تأثیرگذاری قواعد کارآمد در کلیه حوزه های رفتاری و اقتصادی توسعه همراه با تقسیم عادالنه منافع و درونی چن

ای اجتماعی، کلیه فعالیتهای افراد منجر به بهبود تدریجی رفاه همه مردم، نه فقط برخی از گروه های مردم می کردن هزینه ه

ار لیبرال بر جهانی شدن اقتصادی حاکم است، بیان می دارد: »سیاست ها و مؤسسات اقتصادی گردد. توصیفی که از یک دستور ک

چوب هنجاری بین المللی که به وسیله حقوق بشر، حداقل محتوی کرامت ذاتی که هدفشان تولید ثروت است می باید با آن چهار 

آزاد سازی تجارت و صنعت، خصوصی سازی تشکیالت  اانسان را مدون نموده است، همساز باشند. جهانی شدن اقتصادی همراه ب

اهش دولت و بودجه آن، و تقسیم جهانی اقتصادی دولتی، رفع موانع قانونی در اقتصاد، توسعه بازارهای بین المللی، نقش رو به ک

 روبه رشد، غنی و فقیر بر یکپارچگی رژیم حقوقی مورد حمایت و ترویج حقوق بشر

 (۱۳۸۸، ) کریون عادالنه و دست نامرئی بازار را مهار نماید.«اتکاء می کند، تا آن را 

به این ترتیب حقوق اقتصادی، رشد اقتصادی را برای تحقق مداوم حقوق بشری ضروری دانسته و حق توسعه، حمایت از حقوق 

قصد از بین بردن تمام بی  انسانی و بنیادین آحاد مردم یک جامعه، در تمامی اصالحات اقتصادی و اجتماعی با رویکرد جهانی، به

ند. هدف از تأکید بر حق توسعه در سیاست های اقتصادی تضمین این امر است، که رشد و عدالتی های اجتماعی را ضروری می دا

 شاخص های آن بر حسب تحقق حقوق بشر اندازه گیری و وسیله ای در خدمت تحقق تعالی و رفاه اجتماعی شود. 

 است. دو عامل اقتصاد و حقوق بشر واژه جهانی شدن حقوق ملموس گردیدهمتأثر از  جهانی شدن حقوق

 اقتصاد: 

اقتصاد جهانی مجموعه ای متناقض و پیچیده از بازارهای جهانی، استراتژی های توسعه ملی و استراتژی های تولیدی رقابتی است. 

ی اقتصادی، بخش عمومی و نظام حقوقی کشور صادر جریان آزاد کاال، خدمات و سرمایه، ورای مرزهای سیاسی، عالوه بر بازارها

ننده را هم تحت تأثیر قرار می دهد. اصول اقتصاد جهانی به دو طریق بر حقوق و سیاست داخلی تأثیر می گذارد، کننده و وارد ک

زه هایی مانند رقابت، یکی از راه ارتباطات جهانی و دیگری از راه هم گرایی اقتصادی و تأثیر گذاری قواعد داخلی اقتصادی در حو

 (Battini, 2006). جهانی مالکیت معنوی، محیط زیست و ... بر امور

بانک  ۲۰۰۲نمونه تأثیر جهانی شدن اقتصاد بر حقوق عمومی را می توان در نظام نامه ارزیابی بخش حقوقی و قضایی مصوب سال 

ن )به عنوان یک مفهوم حقوق عمومی در کشورهایی است جهانی دید. هدف بانک از تصویب این سند ارزیابی وضعیت حاکمیت قانو

آن ها فعالیت می کند. در این نظام نامه حدود پانصد پرسش طرح شده است که پاسخ دادن به آنها وضعیت حاکمیت  که بانک در

رمایه گذاری مالی  قانون را به عنوان یکی از مبانی حقوق عمومی کشور میزبان روشن می کند. به این ترتیب بانک پشتیبانی و س

 ن به موازین فراملی و جهانی خود کرده است.خود را منوط به انطباق چارچوب حاکمیت قانو

 حقوق بشر )نه به عنوان یک شاخه از حقوق بلکه به عنوان مجموعه ای از ارزشها(: 

طرف دولت ها کنش ت. از یکجهانی شدن حقوق بشر از جمله عواملی است که تأثیر قابل توجهی بر سرنوشت دولت گذاشته اس

تابعان حقوق بین الملل پذیرفته اند و از کنش گری انحصاری خود در عرصه بین الملل عدول گری افراد را در کنار خود به عنوان 

کرده اند و از طرف دیگر با پذیرش امکان مراجعه فرد به نهادهای قضایی بین المللی و محکوم کردن دولت، از بخشی از صالحیت 

 (Cassese, 2005).د صرف نظر کرده اندخو

 
حکومت: اصوال قانون اساسی جز ملی ترین اسناد هر کشور محسوب می شود که انتظار می رود قوای مؤسس آن را  -رابطه شهروند

ان با لحاظ شرایط مکانی و زمانی خود تدوین کرده باشند، ولی میان قوانین اساسی کشورهای گوناگون شباهت های زیادی می تو

 -شر به قوانین اساسی دولت ها است. حقوق عمومی ناظر بر روابط حکومت یافت؛ شباهت هایی که متأثر از ورود موازین حقوق ب

شهروند است. جهانی شدن حقوق بشر حجم قابل توجهی از قواعد حقوق عمومی را به قواعد حقوق شهروندی  -حکومت و حکومت 

 ل قوانین استخدامی ایران می توان دید.تبدیل کرده است. نمونه آن را در تحو
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فصل  ۱۳۸۶اداره نبود ولی قانون مدیریت خدمات کشوری  -صحبت از چگونگی رابطه شهروند ۱۳۴۵دام کشوری در قانون استخ

سوم خود را به حقوق مردم اختصاص داده و از فرض این که حوزه حقوق اداری منصرف از حقوق شهروندی است، عدول کرده 

 است.

ی ماند و تبدیل به جزئی از حقوق بین الملل نمی شود؛ تنها خود جهانی ش دن حقوق، این نظم حقوقی کماکان داخلی باقی مدر 

را با الگوهای معتبر جهانی و معیارهای بین المللی منطبق می کند. محور اصلی جهانی شدن حقوق این است که نظام حقوقی و 

به وجود می آید، روز به روز  ارتباط می یابد و تصمیمات و قواعدی که توسط حکومت هااداری کشورها در سطح جهانی به یکدیگر 

بیش تر از نظرات و اتفاقات واقع در س رزمین دیگر حکومت ها متأثر می شود؛ از جمله حقوق بین الملل اراده تقنینی حکومت ها 

ریسم یا پول برای نمونه می توان به قواعد مربوط به مبارزه با ترورا به منظور پشتیبانی از منافع بیگانگان، محدود و متأثر می سازد. 

شویی اشاره کرد. جامعه جهانی نمی پذیرد که دولتی در زمینه ایجاد قاعده حقوقی در این دو حوزه کوتاهی کند و به این ترتیب 

ساله جریان دو طرفه )از نظام های امنیت و س المت اقتصادی جهان را به خطر اندازد. به عبارت دیگر در جهانی شدن حقوق م

ین الملل و برعکس( اصول و قواعد حقوقی است و در جهانی شدن حقوق عمومی مساله اصلی تأثیر این جریان ملی به نظام حقوق ب

 بر حاکمیت و صالحیت حکومت است.

 جهانی سطح در حقوق شدن اساسی 

مایت کردن قواعد بنیادین است که دولت ملزم به احترام گذاشتن، حاساسی شدن به معنای ورود یک قاعده حقوقی به دسته ای از 

بنابراین  (Smith,No 81. )و اجرای آن هاست؛ و در فرض نقض آن توسط دولت، شهروندان می توانند علیه دولت طرح دعوا کنند

تالشی است در جهت این که همه قواعد اساسی شده مستقیما قابل اجرا در دادگاه ها است. به تعبیر دیگر اساسی شدن به معنای 

اعمال حکومت، در چارچوب ساختارها، اصول، رویه ها و ارزش های حقوق اساسی قرار بگیرد. یعنی اعمال قدرت عمومی در همه 

به عبارت ساده تر منظور از اساسی شدن  (Loughlin,2010 )ویه ها و اصول حقوق اساسی باشد.اشکال و سطوح منطبق با ر

ی قاعد حقوق اساسی در سایر نظم های حقوقی و ضمانت اجرا بخشیدن به آن ها است. به این ترتیب اساسی شدن حقوق، شناسای

 با اصل حاکمیت قانون و الزامات آن گره خورده است.

شورهایی که در راستای اساسی سازی گام برداشته و تالش کرده است به کابوس فریاد بی صدای قانون اساسی از جمله نخستین ک

پایان بخشید، ایالت متحده می باشد. در این کشور برای نخستین بار تالش شد قواعد حقوق اساسی از طریق نهاد قضاوت به سایر 

ن ترتیب که قانون اساسی مستقیما در دادگاه ها مورد استناد قرار گرفت و در نظم ها، از جمله حقوق قراردادها، وارد شود. به ای

در این کشور نهادی به نام قاضی اساسی یا دادگاه قانون ( Fisch,1998) نون اساسی، عینیت یافتنتیجه قانون برتر بودن قا

ا صرف استدالل در خصوص قواعد اساسی، وجود ندارد؛ در عوض قضات عادی در رسیدگی های خود وقت قابل مالحظه ای ر

در امریکا  (Fisch,1998)وسط قضایی شدن استاساسی می کنند. به این ترتیب حقوق این کشور نمونه خوبی از اساسی شدن ت

 تفاسیر قضایی.. ۳اجرای قانون اساسی توسط کنگره؛ . ۲اصالح قانون اساسی؛ . ۱اساسی شدن از سه طریق انجام می شود: 

(Fisch,1998) 

ین کشور اساسی در فرانسه سردمدار اساسی شدن شورای قانون اساسی است. در ا( ۱۳۸۸نمونه دیگر تجربه فرانسه است.)گرجی، 

شدن به دو شکل مستقیم و غیر مستقیم انجام می شود؛ در نوع مستقیم دادرسی اساسی رتبه بعضی قواعد حقوقی را به سطح 

در شکل غیر مستقیم مبنا و ماهیت حقوق دستوری می شود؛ به این ترتیب که دادرس اساسی، با  قاعده اساسی ارتقاء می دهد و

را موظف به پیروی از تفسیر خود می کند. برای مثال حق شرافت انسانی با تفسیر نخستین جمله تفسیر قانون اساسی، قضات 

 (۱۳۸۸)گرجی،  مقدمه قانون اساسی، به جرگه قواعد اساسی وارد شده است.
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. ۱ اساسی شدن حقوق بین الملل عمومی به معنای محدود کردن حاکمیت دولت با معیارهای حقوقی است و دو ویژگی مهم دارد:

ورود و اجرای بخشی از موازین اساسی حقوق داخلی در . ۲خودمختار شدن و استقالل حقوق بین الملل عمومی در برابر دولت؛ 

وقوع تحول نخست، می توان تغییر ماهوی حقوق بین الملل از نظم میان دولت ها به نظم میان افراد حقوق بین الملل. برای اثبات 

پدیده اساسی شدن در درون سازمان های بین المللی را مثال زد. حقوق بین الملل عمومی، منافع و ارکان جامعه جهانی و نیز 

تعیین سرنوشت و حقوق محیط زیست تعیین می کند. چنین عمومی و رضایت اخالقی را در نظم هایی مانند حقوق بشر، حق 

دیگر گروهی اساسی شدن تجارت جهانی را به مفاهیمی نشانه وابستگی متقابل، همبستگی و مسئولیت مشترک است؛ از طرف 

  (Kleinlein, T. Volkerrecht,2012) .عنوان گرایش این نهاد به مسائل جهانی و منفعت عمومی ارزیابی می کنند

 بزارها و آثار توسعه انسانیا

ئی وجود دارد. تنها ابزار کنترل تصور جامعه ای که هیچ قانون گذار، دادگاه یا مقام رسمی ندارد در مطالعات بر روی جوامع ابتدا

 اجتماعی این جوامع، سبک کنترل رفتار معیاری است، که از آن به عنوان عرف نام برده می شود. اگر جوامع با چنین شرایطی

کنترل شوند، شرایط خاصی بر آن جوامع حاکم است. اما فقط جامعه ای کوچک با احساس، باورهای مشترک و انسجام یافته شاید 

اند در محیطی با ثبات قرار گیرد. در هر گروه بزرگ، باید قواعد، ض وابط و اصول عام ابزار اصلی کنترل اجتماعی باشند نه بتو

یک از افراد داده می شوند. اگر بیان ضوابط عام رفتار ممکن نبود، ض وابطی که اکثر افراد بتوانند دستورات خاص که جداگانه به هر

تر بفهمند و از آنان بخواهند عمل خاصی را در موقعیتی معین انجام دهند، آنچه اکنون به مثابه قانون  آن را بدون راهنمائی بیش

این رو قانون اغلب، البته نه منحصرة، باید به اشخاص، نوع اعمال، امور و از  (۱۳۹۰. )هارت،می شناسیم امکان وجود نمی یافت

ی بسیار متنوع اجتماعی وابسته به توان بسیار گسترده آن در شناسائی عمل ها، شرایط ارجاع یابد. کارکرد موفق قانون در حوزه ها

ه است. یکی از روش ها به طور حداکثری به صورت امور و شرایط خاص به مثابه مصادیق طبقه بندی هایی است، که خود انجام داد

ای، تحت عنوان مقررات گذاری ها و قوانین و اصول کلی قواعد شکل می گیرد. دیگری به صورت تدوین رفتارهای حرفه 

ر استانداردها شکل می گیرد. همه نظام های حقوقی کارآمد بایستی به روش های گوناگون میان دو نیاز اجتماعی، سازش برقرا

 کنند. یکی نیاز به وجود برخی قواعد، که افراد خصوصی بتوانند بیشتر در حوزه های رفتاری بدون نیاز کلی با ارزیابی مسائل

اجتماعی بر خود اعمال کنند و دیگری نیاز به قواعد موضوعه ای که ارزیابی و برقراری توازنی معقول میان مطالبات اجتماعی و 

 .ر بروز می کندموقعیت های پیش بینی ناپذی

اع کننده را با و محیط زیستی را با این تکنیک، می توان تحلیل کرد. زمانی که حقوق مالکیت فکری اعطای مالکیت خصوصی به ابد

شرایط و تعاریف خاص خود اعطا می کند )شرایط ایجابی می تواند شامل شرایطی مانند جدید بودن، داشتن گام ابتکاری، داشتن 

افشای اختراع و ثبت اختراع در مرجع قانونی و شرایط سلبی همانند عدم مغایرت با نظم عمومی(. مبنای شکوفائی کاربرد صنعتی، 

ی در زمینه بکارگیری حداکثری بهره وری در تولید و ارائه خدمات را فراهم می سازد. کارآمدی این نظام حقوقی، و توسعه اقتصاد

اعات داروئی که بسیاری از این ابداعات دارای انگیزه اقتصادی نبوده و با اهداف برای تضمین حقوق مالکیت فردی، حتی در ابد

هده است. این موضوع در تمایالت شرکت های بزرگ تولید کننده دارو در صادرات حقوق بشری و انسان دوستانه بوده، قابل مشا

صورت می گیرد، قابل درک محصوالت محصوالت خود به کشورهایی که بیشترین حمایت از حقوق انحصاری آنها 

 (۱۳۸۷)صادقی،است.

مناسب حقوقی در راستای حفظ حقوق  نکته اساسی در حمایت از این حقوق و نظام حقوقی حاکم بر آن، بکار گیری بسته های

می تواند به بنیادین افراد جامعه است. هر ابداع و نوآوری، عالوه بر اینکه رشد و توسعه اقتصادی در تجارت آزاد و بین المللی را 

ملی، وابستگی همراه داشته باشد، اما بدون تنظیم روابط و مقررات حاکم بر آن، با مکانیزم های خاص و رعایت استانداردهای فرا

هرچه بیشتر کشورهای در حال توسعه به کشورهای توسعه یافته را می تواند سبب گردد. مسئولیت پذیری آثار زیان بار کاالی 
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انداردهای کیفیتی و دستیابی همگانی به حق دسترسی به کاالی سالم و در بستر نظام حقوقی کارآمد میسر معیوب و تضمین است

 (۱۳۸۷)صادقی،.. ی حقوقی در سطح ملی و فراملی بایستی صورت پذیردمی گردد. این بستر ساز

 توسعه انسانیعوامل شکل دهی 

انسانی، شناسائی و تضمین حق توسعه در جوامع است. همانگونه که در بند یک به نظر اصلی ترین عامل در ایجاد و تداوم توسعه 

تضمین تحقق حق توسعه، حاکی از اقدامات و عمل دولت ها در  ماده بازده، میثاق عنوان گردیده است، اقدامات مقتضی برای

ین مصادیق این حق همانند حق بر سطح راستای تعهد به نتیجه بوده و تکلیف دولت ها در راستای حکمرانی مطلوب، تأمین و تضم

 کافی زندگی است.

ی بر قواعدی که شاید هیچ گونه نشانه جوامع کوچک و بدوی، با وجود معیارهای خاص و احساس مشترک، بر پایه نظامی مبتن

 مشترک با وحدت بخش نداشته، بلکه تنها گروهی معین از انسان ها آن را پذیرفته بودند، کنترل می گردید.

شکل گیری شهروند جهانی در چارچوب جهان شهرها در جوامع امروز بسیاری از مسائل جهانی گردیده و سعادت و تعالی رفاه  با

 ر وابستگی نزدیکی پیدا کرده است.جوامع به یکدیگ

روز، نه تنها ابزار شکل ساده کنترل اجتماع، با توجه به ویژگی قواعد در جوامع بدوی ناقص و فاقد کارائی است. در جامعه جهانی ام

ع و وابسته اصلی کنترل اجتماع قوانین و مقررات، ضوابط و اصول عام می باشد بلکه این ابزار بایستی در حوزه های بسیار متنو

 شود. اجتماعی شناسائی و به کار گرفته

ناسائی عمل ها، امور و شرایط کارکرد موفق قانون، در حوزه های بسیار متنوع اجتماعی وابسته به توان بسیار گسترده آن در ش

 خاص به مثابه تقسیم کار و تخصصی شدن می باشد.

تکلیف و وظیفه خود را در موقعیت معین انجام دهند. همانگونه که نظریات  ضوابطی که اکثر افراد بایستی آن را بفهمند و انجام به

د، الزمه تحقق حق توسعه نیز شناسائی و به کارگیری آدام اسمیت در تقسیم کار و تخصصی شدن از مبانی توسعه اقتصادی می باش

 حقوق اقتصادی در تمامی حوزه های فعالیت افراد در اجتماع است.

وانع و ایجاد پیش زمینه ها جهت بکارگیری قوانین در استای حمایت از منافع اجتماع و شناسائی آن به شهروندان این امر با رفع م

انگیزه در جهت جلب مشارکت شهروندان در انجام به تکالیف و انگیزه در مجازات خاطیان قابل در جهت انجام به تکالیف و ایجاد 

 تحقق است.

 تضمین حقوق اقتصادی

بداهه روشن نباشد، نظام حقوق اقتصادی چگونه می تواند در دسترسی افراد به حق توسعه مؤثر باشد، اما پیداست که شاید فی ال

ن و مقررات در زمینه های مختلف همانند رعایت حداقل بهداشتی در دسترسی افراد به آب، غدا و بسیاری از کشورها با وضع قوانی

د در طبقات خاص همانند تولید کنندگان مواد غذایی، تکلیف به رعایت این حداقل ها در محیط زیست سالم بر آن بوده اند که افرا

 جهت تحقق حق بر باالترین سطح قابل وصول سالمتی دارند.

 مایت قانونی: ح 

 قواعد و مقررات گذاری ها همگی در راستای حمایت از ایجاد شرایط جهت دسترسی جمع به حقوق بنیادین است. به عنوان مثال

حق بر سالمتی را نباید حق بر سالم بودن دانست. حق بر سالمتی هم حاوی آزادی ها و هم در بردارنده استحقاق ها است. آزادی 

تولید مثل، حق آزاد بودن از مداخله، نظیر حق آزاد بودن از مداوا و آزمایش پزشکی غیر شامل حق کنترل س المت و جسم خود، 

ق بر نظامی از حمایت سالمتی که برابری فرصت برای همه در بهره مندی از باالترین سطح رضائی است. استحقاق ها شامل ح

ی سطوح حاوی عناصر به هم مرتبط و اساسی است سالمتی را فراهم می سازد. حال دستیابی به این حق در همه اشکال آن تمام

عیت کند. حق بر مسکن کافی یکی دیگر از حقوق بنیادین که دستیابی به هرکدام از عناصر نیز خود از قواعد و اصول عام بایستی تب
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ه همانند امنیت اشخاص است. برای تحقق این حق برای تمامی افراد جامعه ملزم به تنظیم قوانین و مقرراتی وسیع و چند جانب

کنترل بر اماکن،  تصرف، جلوگیری از اخراج غیر قانونی، ایجاد موازنه میان حق موجر و مستأجر، حق مالک قانونی برای حفظ

استفاده از مصالح مرغوب و با کیفیت، دوام و استحکام بناهای احداثی مدنظر قرار دادن مسائل زیست محیطی در احداث مسکن، 

. هستیم. شناسائی و به کارگیری هریک از مؤلفه های ذکر شده نیز خود دارای ابعاد گوناگون و چند وجهی طرق حل اختالف و ..

ت بودن برای مسکن در ابتدا از این حیث که شرایط فیزیکی ساختمان همانند حمایت ساکنان در برابر سرما، است. قابل سکون

 با استانداردهای کافی باشد، به ذهن می رسند. گرما، تأمین آب، برق، روشنائی کافی و .. بایستی مطابق

مانند مقررات ملی ساختمان است. برای اولین بار این مقررات برای تحقق این استانداردها، اولین گام تدوین قوانین و مقررات الزم ه

حل احداث است. چنانچه در کشور آمریکا تهیه و تنظیم گردیده است. از دیگر سوی یکی از استانداردهای حائز اهمیت موقعیت م

ه اقدام به احداث مسکن بودن زمین در محلی دور از مراکز جمعیت یا در مجاورت محل های آلوددولت ها صرفا به دلیل ارزان

نمایند، به دلیل تأثیر بر توانایی مردم در انجام زندگی عادی، عدم دسترسی به حمل و نقل عمومی، تهدید سالمت و عدم دسترسی 

آموزشی، فرهنگی و مراقبت، نه تنها از لحاظ اقتصادی غلط، بلکه مانعی برای تحقق توسعه انسانی محسوب می گردد.  به امکانات

تمامی مقررات و استانداردهای الزم در کیفیت احداث در نظر گرفته شده باشد. کشور پاناما از این حیث به عنوان ناقض  هرچند

ت. در کشور ایران نیز احداث مسکن مهر، بدون در نظر گرفتن موارد باال از این حیث تعهدات خود به موجب میثاق دانسته شده اس

 وب می گردد.ناقض تعهدات در تحقق حق توسعه محس

حق بر مسکن، معنائی بیش از حق فرد به داشتن سقفی باالی سر است. این حق در نهایت بایستی تأمین کننده محلی برای زندگی 

کرامت ذاتی انسان باشد. تحقق این امر منوط به حمایت های قانونی و تخصصی از کیفیت بناهای احداثی توأم با امنیت، آرامش و 

به لحاظ فرهنگی، آموزشی و بهداشتی می باشد. از این رو بدون حضور قوانین اقتصادی دستیابی به این هدف تا قابلیت دسترسی 

 امری محال است.

ی و نگرانی روز افزونی نسبت به رفاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمعیت های در حالی که آگاه رفع موانع ضد حمایتی:

ناحیه صاحبنظران حقوقی در قبال پذیرش، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وجود انسانی وجود دارد، مقاومت های زیادی از 

 دارد.

ر رویکردها و رویه ها، در مواردی که افراد مشخصا پذیرش این حقوق، مستلزم درک کاملی از حقوق بنیادین بشر است. تغیی

ه می گردند، خود مانعی برای پذیرش و امتناع از این مسئول، ملزم به انجام تعهدات و تبعیت بیشتر از قوانین و حقوق شناخته شد

ه ها به ندرت اثر تغییر است. در مورد حقوق اقتصادی نیز حتی در جائی که این حق ها در قوانین اساسی به چشم می خورد، دادگا

المللی در حمایت از این  حقوقی بر این حق ها مرتب ساخته اند. از دیگر سوی توان و استعداد چشمگیر میثاق به مثابه سندی بین

 حقوق، در دامنه ماهوی حمایت مندرج در آن قابل مشاهده است.

دلیل آن در تمامی زمینه های حقوق اقتصادی،  پذیرش بسیاری از کشورها به عنوان سندی الزم االجرا و حمایت ممتاز و بی

 ود آن به قوانین داخلی کشورها جهت رفع موانع است.اجتماعی و فرهنگی ضد حمایتی خود عاملی مهم و تأثیر گذار در اجراء و ور

 ویژگی های بارز حقوق اقتصادی در توسعه انسانی

شری می شوند. به عبارت دیگر ب مبادالت در نهفته های انگیزه شدن ساختارمند سبب ها گذاری مقررات و قوانین از دسته این  

ط متقابل انسان ها با یکدیگر وضع شده است. چنانچه جوامع امروزی قوانین و مقررات قیودی هستند که از جانب بشر جهت رواب

آنگاه این ارزش ها در انتخاب هایی که شخص می هزینه ای که افراد برای ابزار عالئق و ارزشهای خود باید بپردازند ناچیز باشد 

ان ایدئولوژی یا هنجارها یا ترجیحات خود خواهد انجام دهد به منتها درجه ظاهر می گردد. اما اگر قیمتی که ش خص باید برای بی

 بپردازد باال باشد، آنگاه این ارزش ها در رفتار انسان نقش چندانی نخواهد داشت
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قررات گذاری ها از طریق تأسیس یک ساختار با ثبات، کنش های متقابل انسانی ناکارآمد را کاهش داده و با . بنابراین قوانین و م

 عیت افراد را از یک نهاد کارا باعث می شود.ایجاد یک درجه اطمینان تب

بناء شکارچیان بدوی و معمای اصلی تاریخ بشری توضیح واگرایی به معنی فاصله گرفتن جوامع از یکدیگر است. به نظر ما همگی ا

اند اما در  بازماندگان انسان هایی هستیم که از طریق جمع آوری میوه وسبزی های وحشی تغذیه کرده و روزگار سپری می کرده

ده هزار سال اخیر به جوامعی تبدیل شده ایم که عمیقا از نظر مذهبی، نژادی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی با یکدیگر متفاوت 

 زه شکاف میان ملل فقیر و ثروتمند، توسعه یافته و نیافته از هر وقت دیگری وسیع تر است.هستیم. امرو

ت همگرائی این مسیرهای چندگانه، نقشی بارز دارد. و در کنار این دو عامل حاکمیت دو عامل، جهانی شدن اقتصاد و حقوق در جه

قوانین و حقوق مالکیت با چهره دگرگون امروزی مبتنی بر  قانون و حکمرانی مطلوب دو عامل تأثیر گذار دیگر تلقی می گردد.

ری ها در جهت تعیین ساختاری بنیادی و نهادین منافع حکمرانان طراحی و تبیین نمی گردد، بلکه چهره قوانین و مقررات گذا

قوانین حقوق مالکیت  همسو با افزایش منافع و رفاه کل جامعه جهانی است. این تغییرات اساسی و ریشه ای در تبیین قواعد و

ق بنیادین فکری، محیط زیست، رقابت همگی ناشی از بهبود عملکرد سازمان هایی است که با این نگرش در جهت دستیابی به حقو

افراد جامعه جهانی تالش کرده اند. برای نمونه داستان رشد اقتصادی آمریکا، قانون اساسی و فرمان شمال غربی چه به صورت 

مستقیم به سرمایه گذاری آموزشی، بهره وری بیشتر و رشد اقتصادی سریع تر انجامید. به دنبال تصویب الیحه مستقیم و غیر 

با زمین های اهدائی تأسیس شدند. تغییر نگرش در هنجارهای رفتاری نسبت به برده داری و نقش زنان  موریل دانشگاه های دولتی

ته ضروری است که در تمامی اوقات نتایج این سیاست گذاری ها منطبق با اهداف از دیگر موارد قابل ذکر است. هرچند ذکر این نک

 داشته باشد.مدنظر نبوده و نتایج ناخواسته ای نیز می تواند در بر

در مجموع رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته در جهت ایجاد رفاه بیشتر، موید این ادعاست. فرصت هایی که قوانین و مقررات 

اختیار کارآفرینان اقتصادی قرار گرفته بیشتر ایجاد شرایطی رقابتی، رفع موانع انحصار، مولد تر کردن جامعه،  گذاری ها در

 کوفائی ذهنی را سبب گردیده است. در این گفتار نقش این دسته از قوانین از چهار جنبه پرداخته می شود.خالقیت، نوآوری و ش

 دموکراسی اقتصادی و توسعه انسانی

بازار، متکی بر تبادل آزاد کاال و خدمت است. عوامل تولید تحت شرایط رقابتی به همراه حداقل چارچوب نهادی الزم برای اقتصاد 

مبادله کارآمد، در طی زمان نیاز به وجود نوعی نظام حقوقی پیش بینی پذیر برای تضمین حقوق مالکیت و امنیت  فراهم ساختن

 قراردادها دارد.

 ر و ایجاد دموکراسی اقتصادی بدون وجود حداقل دو شرط زیر نامطلوب و غیر کارآمد خواهد بود:عملکرد اقتصاد بازا

ه معنای تعریف و تضمین حقوق مالکیت و تضمین حقوق مالکیت و تضمین اعمال حقوق حفاظت قانونی از حقوق مالکیت که ب -۱

 های قانونی است.تصریح شده در قراردادهای میان اشخاص، توسط حکومت یا دستگاه 

 (۱۳۸۵، فقدان هرگونه هزینه ای که در تابع فنی هزینه تولید نیامده است.) علوی تبار -۲

ویائی این حقوق در تعیین چهره های جدید حقوق مالکیت منطبق با واقعیات و دگرگونی های از ویژگی های حقوق اقتصادی، پ

 علمی و نوآوری های هر روز در جوامع امروزی است

کرد نخستین این چهره های حقوق مالکیت، هدایت بازیگران اقتصادی به درونی کردن هزینه های اجتماعی است. در صورت کار 

د بازار منجر به تثبیت و تشدید نابرابری درآمد و ثروت می گردد. این نابرابری ها از برابری های مدنی و نبودن این حقوق، اقتصا

 .است سیاسی که شرط تحقق دموکراسی واقعی
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 جلوگیری می کند. در شرایطی که مواهب اولیه به صورت نابرابر توزیع شده است، ساز و کار بازار به نابرابری درآمد، ثروت، اشتغال،

حق بر مسکن، سطح کافی زندگی و بهداشت و به نوعی تمامی حقوق بنیادین افراد جامعه می انجامد. استقالل بازار امکان، نظارت 

 در صورت وجود کارتل ها بازار را از حالت رقابتی به انحصاری سوق می دهد. را کاهش داده و

ائص و کاستی های بیان شده مورد انتقاد مخالفان این الگو از اقتصاد بهره گیری از الگوی اقتصاد مبتنی بر بازار به دلیل وجود نق

دلیل ماهیت این دسته از حقوق در ایجاد شرایط قرار گرفته است، اما در صورت وجود حقوق اقتصادی و نهادینه شدن آن به 

اد جامعه و توزیع عدالت از طریق وضع حداقلی بیان شده هدایت رفتار بازیگران در راستای احترام و تضمین حقوق بنیادین دیگر افر

ن محور منتهی می مالیات به نسبت بهره گیری از منابع و مواهب طبیعی جهت ایجاد برابری و فرصت های یکسان به توسعه انسا

 (۱۳۸۵.) علوی تبار،  گردد.

 

 نتیجه گیری

جستن از این فرصت ها شکل گرفته و نه فقط با گسترش و توسعه روز افزون جوامع صنعتی، سازمان های اقتصادی به منظور سود 

شامل چارچوب های قضائی و سیاسی پیش از پیش کارا شدند بلکه به تدریج چارچوبهای نهادی را تغییر دادند. این تغییر نه فقط 

 گردید بلکه ساختارهای حقوق مالکیت نیز تعدیل شدند.

ماعی بود. استنباط های ذهنی کارگزاران جوامع، نیز تغییر یافته و این تغییر نگرش ها شامل هزینه های معامالتی، سیاسی و اجت

وری یا رفاه اقتصادی کل جامعه نمی گردید. گاهی فرصتهایی منجر به انتخاب هایی شدند که تقریبا همیشه بهینه و در جهت بهره 

رو رشد اقتصادی منجر به شکاف طبقاتی  س ودآور از برقراری تعرفه ها، استثمار بردگان با تشکیل تراست ناشی می شدند. از این

اقتصادی مورد شناسائی قرار عظیم و تضییع حقوق دیگر افراد جامعه می گردید. اما آنچه با هدف رساندن جامعه به سطح مطلوب 

تماعی گرفت، حقوق اقتصادی بود. با لحاظ و مدنظر قرار دادن مصادیق این حقوق، رویکرد وصف حمایتی خاص از افراد با وصف اج

به منظور بهره مند کردن انسان ها از یک زندگی شرافتمندانه، آشکار می باشد. مصادیق مهم این حقوق که در میثاق بین المللی 

نیز به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده است، حاکی از وجود نگاه  ۱۹۷۶وق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال حق

بین المللی به مقوله حقوق اقتصادی است. الزمه برخوردار شدن از یک زندگی مطلوب و قابل مشترک و گسترده حقوق داخلی و 

تا به حال از حقوق  ۱۹۶۸ص و بنیادین می باشد. تفاسیر مختلفی که از سال قبول در این جامعه رساندن افراد به حقوق خا

ق می باشد. شاید بارزترین ویژگی نگاه جدید حقوق اقتصادی به عمل آمده، حاکی از نوعی تغییر و تحول در نگاه به این حقو

انسان و کرامت انسانی است. بنابراین می  اقتصادی را بتوان در توسعه روابط اقتصادی مدنظر قرار داد. توسعه ای که در آن هدف

ه حقوق بشری ایشان به توان به این برداشت رسید که دستیابی به کرامت انسانی، تضمین حقوق شهروندی و رساندن افراد به جایگا

 عوامل مختلفی مرتبط می شود که حقوق اقتصادی نقش اساسی را ایفاء می کند.

نی به جایگاه ویژه این حقوق در عزت بخشی به افراد و هم جامعه انسانی توجه شده است. در آموزه های مختلف حقوقی و حتی دی

ز قبیل کرامت انسانی، حقوق بشر، صیانت ذاتی از انسان و حفظ شأن از آنجا که یک توسعه انسان محور دارای شاخصه های مهمی ا

ط به سمت و سو بخشیدن به حقوق اقتصادی می باشد. تحقق و جایگاه افراد می باشد، بدیهی است که رسیدن به این مؤلفه ها منو

اخته شود. وضع حقوق حمایتی این حقوق بشر در شناسائی و تضمین مؤلفه هایی است که تالش شد در این تحقیق به آنها پرد

طبقاتی با اقدامات ویژه از شهروندان، رعایت مقررات و استاندارد سازی ها همگام با کیفیت جهانی، تالش برای کاستن از شکاف 

خاص حمایتی دولت ها و تعهد به نتیجه بودن آنها نتیجه دیگری است که از این تحقیق به دست می آید. رساندن افراد به جایگاه 

از منظر دخالت  انسان خویش اگرچه منوط به عوامل مختلفی می باشد اما در بین این عوامل می توان ادعا کرد حقوق اقتصادی چه

نظیم روابط اقتصادی چه از منظر تحلیل اقتصادی قواعد حقوقی و تبیین آن، نقش بی بدیل را ایفاء می کند. در مقایسه دولت در ت
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حقوق مدنی و سیاسی به عمل آمد و حقوق اقتصادی با بی مهری خاصی  ، توجه ویژه ای به۱۹۷۶دو میثاق بین المللی مصوب 

حق ها در منشور آفریقایی، همپای حقوق مدنی، سیاسی آمده است، باید سهم  همراه شد اما به نظر می رسد همانگونه که این

یم. این سهم در استفاه از ظرفیت های داخلی و بین بیشتری در تحقق و تضمین این حق ها ناشی از کرامت ذاتی انسان قائل شو

یض آمیز، مقررات گذاری علمی همگام با المللی خود را نشان می دهد. در عرصه داخلی با وضع قوانین مناسب، حذف قوانین تبع

نی به سیستم دادرسی استاندارد سازی، ایجاد ساز و کارهای نظارتی، راه اندازی نهادهای حمایتی، مدنظر قرار دادن دسترسی همگا

ارت در عادالنه، حذف اطاله دادرسی، ایجاد انگیزه مادی و معنوی برای شهروندان در مشارکت جهت طرح شکایت برای جبران خس

( با استفاده از تمام ظرفیت بتوان نشاط و امید را NGOراستای داشتن شهروندان مسئول، رشد و توسعه سازمان های مردم نهاد )

ن اهداف در بین افراد جامعه به وجود آورد. در عرصه بین المللی با استفاده از سازمان های بین المللی به ویژه برای تحقق ای

ولویت بخشی به حوزه مباحث اقتصادی و تجاری شکل گرفته اند و همچنین استفاده از نهادهای بین المللی سازمان هایی که با ا

حمایتی(، جهانی این اهداف به مرزهای واقعیت نزدیک شوند. در یک برداشت کلی از غیردولتی و استفاده از سیستم های نظارتی 

ظرفیت قابل قبول در راستای توسعه همه جانبه می تواند  ز پتانسیل وحقوق اقتصادی باید گفت حقوق اقتصادی با بهره مندی ا

عا کرد این حقوق نقش مهمی در توسعه انسان نقش ویژه ای در کرامت بخشی به انسان داشته باشد به گونه ای که می توان اد

 محور دارد.
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