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 1ملتهاي اروپايي-تغييرات قانون اساسي اتحاديه اروپا و تاثير آن بر حاکميت دولت

 

 2طيبه واعظي
 

 

 چکيده

تعیین حدود اختیارات و صالحیتهای اتحادیه اروپا و  یبرا واحد سند نیاول ب،یتصو صورت در اروپا، هیاتحاد یمعاهده قانون اساس

نهادهای مربوط به آن خواهد بود. این سند به لحاظ در بر گرفتن ارزشها و اهداف اتحادیه، منشور حقوق اساسی، حدود و صالحیت 

والت اهمیت بوده و مطابق با تحنهادهای اتحادیه، ساده کردن روند تصمیم گیری در اتحادیه و قابل فهم کردن آن برای شهروندان حایز 

 .احتمالی ناشی از گسترش اتحادیه تنظیم شده است

 

پارلمان  ،حاکمیت شورای اروپایی نیس، معاهده فوالد، و سنگ زغال معاهده اروپا، یهاتحاد سیمعاهده قانون اساکليد واژه ها: 

 لی.بین الدوکنفرانس ، کمیسیون اروپایی، شورای وزیران اتحادیه اروپایی ،اروپایی
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 مقدمه: -1

تدریج به یك عامل مهم و اثرگذار بر امور داخلی در روابط بین دولتهای اتحادیه اروپا در طی فرآیند همگرایی به

عضو این اتحادیه تبدیل شده است. این اتحادیه که از طریق معاهده زغال و فوالد در بین شش کشور مؤسس 

رد و از آن زمان تاکنون تحوالت فراوانی را شاهد گیگذاری شد، اکنون اغلب کشورهای قاره اروپا را در برمیپایه

شدت تغییر خصوص پس از پایان جنگ سرد و کنار رفتن پرده آهنین چشم انداز همگرایی در اروپا بهبوده است. به

هایی پیدا کرده است. الحاق کشورهای جدید و توسعه این اتحادیه به سمت شرق خیزش« پان اروپایی» یافته و بعدی 

گیری که ضمن نوید دادن تغییر در این اتحادیه نگرانیهایی را در خصوص اتخاذ چارچوبی قانونی برای تصمیمهستند 

 1اند. و عمل در اتحادیه اروپا مطرح کرده

این نگرانیها منجر به انجام تغییرات واصالحاتی در معاهدات وپیمانهای مربوط به اتحادیه شده اند. به طوریكه 

سری تغییرات در پیمانهای اروپایی همراه بوده که هریك گذشته، تاریخ اتحادیه اروپا با یكسال  11در سرتاسر 

توسط یك کنفرانس بین حكومتی که نمایندگان دولتهای عضو، کمیسیون و پارلمان اروپا را برای مدتی گرد هم 

 آورده، صورت گرفته است. 

نون اساسی واحد برای اتحادیه اروپایی است. تا یكی از آخرین و مهمترین اصالحات صورت گرفته، تدوین قا

منشور »پیش از تدوین قانون اساسی برای اتحادیه اروپا، دیوان دادگستری اروپا معاهدات تأسیس را تحت عنوان 

معاهده انرژی 8برخی از این معاهدات عبارتند از: معاهده زغال و فوالد اروپایی  1کرد.توصیف می« قانون اساسی

 ، معاهده ماستریخت، معاهده آمستردام و معاهده نیس. 4,معاهده جامعه اقتصادی اروپایی  3ییاتمی اروپا

کنند. این ها را در کنار یكدیگر جمع میقانون اساسی اروپا برای اولین بار بسیاری از این معاهدات و موافقتنامه

کند دولتها چه موقع ه و مشخص میهای اتحادیه و نهادهای آنرا تعریف کردقانون حوزه اختیارات و صالحیت

 توانند از حق وتوی خود استفاده کنند. می

با توجه به اهمیتی که تدوین قانون اساسی اروپا و تصویب آن برای همگرایی اروپا دارد و تاثیری که بر سرنوشت 

 گذارد در این مقاله برآنیم تا به سواالت زیر پاسخ گوییم: اتحادیه اروپا می

های بوجود آورنده ایده قانون اساسی اروپا چه بود؟ این قانون چه اهمیتی برای اتحادیه دارد؟ ها و زمینهضرورت

 ؟ ـ ملتهای اروپایی خواهد داشتروند تدوین این قانون به چه شكل بود؟ این قانون چه تاثیری بر حاکمیت دولت

                                                 
1 Chiristiansen,Thomas.”Eurorean Integration And Regional Cooperation”in:Globalization of World 

Politics :An Introduction To International Relations,edited by :Jhon Baylis and Steve Smith,Great 

Britania:Oxford University Press ,third edition,2005,p:528 

 
  134(ص1328ددار,)خ11رهشماجهان, تحوالت دهگزی(,پاییودیه ارقانون اساسی اتحا.)ددیان,حمیمحم 1

2 ECSC 
3 EURATOM 
4 EEC 
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ول خاستگاه و روند  تدوین قانون اساسی اتحادیه کنیم: بخش اپاسخ سوالهای فوق را در دو بخش دنبال می 

 ـ ملتهای اروپایی. بخش دوم؛ تأثیر قانون اساسی اتحادیه بر حاکمیت دولت اروپا؛

 خاستگاه و روند تدوين قانون اساسي اتحاديه اروپا: 

ی از قانون فقبل از آنكه به بررسی ضرورت و سیر تكوین قانون اساسی اتحادیه اروپا بپردازیم الزمست تعری

 اساسی ارائه کنیم: 

کند قانون اساسی در مفهوم عام شامل اصول، قواعد و مقرراتی است که رابطه قدرت  با شهروندان را تعیین می»

که  عبارت دیگر قانون اساسی سند تأسیسی استبه«  کند.و از سوی دیگر شرایط و نحوه انتقال قدرت را تعیین می

بخشد   در چارچوب قانونی و حقوق اساسی آنها را مشخص و می« خصیت حقوقیش»به موجودیت های سیاسی 

تواند بصورت مدون یا غیرمدون باشد. در حال حاضر اغلب دولتهای عضو اتحادیه این سند می 1کند. تعریف می

ت حقوقی یباشند. یك قانون اساسی نه تنها به دولتها شخص)به استثنای انگلستان( دارای قانون اساسی مدون می

و « جهانی اتحادیه پست»المللی باشد. برای مثال تواند سند تأسیس یك سازمان بینبخشد، بلكه همچنین میمی

 8باشند. ترین سازمانهایی هستند که دارای قانون اساسی میاز قدیمی« المللی کارسازمان بین»

آنرا  احد برای اتحادیه اروپا ماهیتتوان گفت صرف تصویب یا عدم تصویب یك قانون اساسی وبنابراین می

کند. در هر صورت دالیلی برای ضرورت تدوین یك قانون اساسی  اروپایی وجود دارد که در زیر به مشخص نمی

 پردازیم. آن می

توان به دو چالش مهمی که اتحادیه اروپا با آن در رابطه با ضرورت وجود قانون اساسی جدید برای اتحادیه می

 اره کرد: روبروست اش

 31-33اول اینكه گسترش اتحادیه اروپا در طی یك یا دو دهه آینده ممكن است )) تعداد دولتهای عضو رابه 

تفاق گیری براساس اتوان از شورا انتظار داشت که رویه خود برای تصمیمدر چنین شرایطی آیا می 3«عضو برساند.

دچارکندی و اختالل نخواهد شد؟ با گسترش اتحادیه و گیری آراء  ادامه دهد؟ در اینصورت آیا روند تصمیم

ر هایی از این قبیل، سواالتی هستند که دها و پرسشافزایش اعضا اتحادیه به چه شكل اداره خواهد شد؟ این پرسش

 کنند. پاسخگویی به این سواالت مستلزم وجود یكگیری در اتحادیه به ذهن خطور میرابطه با نحوه اداره و تصمیم

 ها و اختیارات اتحادیه را مشخص کند. نون اساسی است که بتواند چارچوب قانونی و حوزه صالحیتقا

تر در شكل دادن به سیاستهای اتحادیه و فراهم شدن های مهممسأله دوم تمایل شهروندان اتحادیه به احراز نقش

انونگذاری گیری و قسیستم پیچیده تصمیمامكان اظهارنظر برای آنها در اتحادیه است. اما از آنجا که دشواری درك 

در اتحادیه این امكان را از آنها سلب نموده است، نیاز به یك قانون اساسی که دامنه اختیارات و مسئولیتهای نهادهای 

 شود.اتحادیه و حوزه مشارکت جامعه مدنی را تعریف کند آشكارتر می

                                                 
اسالمی  یدمات حقوقی بین المللی جمهوررخدفتریه (, مجله حقوقی نشپاییرودایی,عباس.)قانون اساسی ادخک 1

  861(ص1328زییپا)89ره,شماایران

2 Dehausse,Franklin.(The Perils Of a European Costitution) availebel in:http://irri-

kiib.be/papers/constitutions of European motivations.pdf~;p:1 
3 (Europe in 12 Lessons), available in:http://www.svkoes.cz/cgi-bin/tocp85210405.htm 
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ن توان براساس مفاد خود قانون اساسی تدویاتحادیه اروپا میهای اهمیت  قانون اساسی در رابطه با برخی از جنبه

 1شده توسط کنوانسیون نكات زیر استنباط نمود.

یكی از دالیل اهمیت این قانون پرداختن به ارزشها و اهداف اتحادیه است. این قانون با تعریف ارزشها و اهداف 

د. به باشنمادین و هم از نظر عملی حائز اهمیت میشود که هم از نظر و تأکید بر برابری و عدم تبعیض آغاز می

لحاظ نمادین این اهداف و ارزشها باید بر کلیه اقدامات اتحادیه حاکم باشند و به لحاظ عملی نیز همه دولتهای عضو 

توانند موضوع مجازاتهایی قرار موظفند این اصول را رعایت کرده و به آن احترام بگذارند. در غیراینصورت می

تواند همه حقوق ناشی از عضویت آنها را به حالت شود. مثالً شورا میند که از سوی شورای اروپایی تحمیل میگیر

 تعلیق در آورد. 

دومین دلیل اهمیت این قانون گنجاندن منشور حقوق اساسی در چارچوب قانون اساسی اتحادیه است که 

درنیس به  تصویب رسیده است در بر  8333و در سال ماده ذکر شده  13فهرستی از حقوق اساسی را که در قالب 

اند. گیرد. در این موارد مسایل مربوط به شأن بشر، آزادی، برابری، همكاری، شهروندی و عدالت گنجانده شدهمی

لتهای بخشد. نهادهای اتحادیه و دوتبدیل شدن این منشور به بخشی از قانون اساسی اتحادیه به آن قدرت اجرایی می

 کند. اروپایی اجرای این حقوق را تضمین می دالتموظفند به این حقوق احترام گذارند و دیوان ععضو 

سومین دلیل اهمیت این قانون بر شمردن و تعریف کردن صالحیت نهادهای اتحادیه است. عالوه بر این، قانون 

قانونی  است. این قانون ابزار اجرایی تر و فهم آنرا برای شهروندان آسانتر کردهگیری را سادهاساسی فرآیند تصمیم

دهد. همچنین های سیاسی گسترش میدر دسترس اتحادیه را مشخص کرده و همكاری مشترك را در همه حوزه

تری را برای رأی گیری با اکثریت کیفی در شورا معرفی کرده و برخی از موانع حلهای سادهاین قانون، راه

 موده است. گیری در اتحادیه را برطرف نتصمیم

وظایف مربوط به تأمین برابری و مساوات از دیگر نكات حائزاهمیت در قانون اساسی اتحادیه است. چرا که با 

وجود اینكه اتحادیه سعی کرده، تا طبق رهنمودهای موجود با تبعیض و نابرابری مبارزه کند، ولی حقوق و منافع 

و حقوقی رعایت نشده است. بنابراین قانون اساسی جدید  های سیاسیطور کامل و در همه حوزهمردم همیشه به

کند که اتحادیه در تعریف و اجرای سیاستهای خود باید مبارزه با تبعیض نژادی، قومی، مذهبی، جنسی و مقرر می

 ... را در سر لوحه اهداف خود قرار دهد. 

داماتی در جهت تدوین یك قانون های مطرح شده زمینه را برای شروع اقترتیب بود که مجموعه ضرورتبدین

 89توان گفت قانون اساسی تدوین شده توسط کنوانسیون که در طور کلی میاساسی برای اتحادیه فراهم کرد. به

امضا شد محصول یك فرآیند طوالنی همگرایی در اتحادیه اروپاست. در واقع ))اولین بار این پارلمان  8334اکتبر 

نویس یك قانون اساسی برای اتحادیه اروپا قبول را در مورد تدوین پیش 1واسپنیلیاروپایی بود که گزارش آلتیر

 8کرد(( 

                                                 
1http://ue.eu.int/igcpdf/04/cg00/cg0087.en07.pdf     and: 

http://www.igla-europe.org/m3european-union/constitution%20for%europe.doc 
1 Altiero Spinelli 
2 http://www.europa.eu.int/scadplus/constitution/introduction-en.htm;,p:1 
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های اتحادیه اروپا در مورد اصالح معاهدات گامی در جهت تحقق یك از آن پس هریك از پیمانها و اجالس

 اند. قانون اساسی برای اروپا بوده

برداشته شد. این پیمان که  1926سند واحد اروپایی در فوریه اولین گام برای ایجاد یك قانون اساسی با امضای 

روی ها و نیبه بعد بود زمینه را برای حرکت آزادانه کاالها، خدمات، سرمایه 1913اولین اقدام اصالحی از دهه 

 فراهم کرد.  1998و ایجاد یك بازار واحد اروپایی تا سال انسانی 

برداشته شد و زمینه را برای پیشرفت اتحادیه  1998ستریخت در فوریه گام بعدی شش سال بعد با امضای پیمان ما

های قضایی فراهم های مختلف از جمله پول واحد، سیاست خارجی و امنیتی مشترك و همكاری در حوزهدر حوزه

کرد.  یعنوان سه ستون اتحادیه معرفطور کلی این سه )همكاری اقتصادی، سیاسی، امنیتی و قضایی( را بهکرد و به

 براساس این معاهده جامعه اقتصادی به یك اتحادیه سیاسی تبدیل شد. 

رسید که روند پیشرفت اتحادیه پس از پیمان ماستریخت کند شده است. دو شورای بین با وجود این به نظر می

ساسی روبرو احكومتی که منجر به امضای پیمان آمستردام و نیس شدند، گرچه نسبتاً موفق بودند، ولی با سواالتی 

امضا شد از طریق اصول آزادی، دموکراسی و احترام  1991پاسخ ماندند. پیمان آمستردام که در سال شدند که بی

صورت رسمی و تأکید بر اتخاذ یك سیاست مشترك در مورد آزادی، امنیت و عدالت و افزودن به حقوق بشر، به

همچنین این پیمان راه را برای اصالح »مگرایی را تشدید کرد. های اتحادیه روند ههای جدید به دامنه فعالیتحوزه

زمانی که پیمان نیس در دسامبر  1“. دنهادهای اروپایی مخصوصاً با هدف افزایش نقش پارلمان اروپایی هموار کر

« پروتكل و ضمیمه مبتنی شده بود. 13پیمان و بیش از  2چارچوب حقوقی و قانونی اتحادیه بر »امضا شد  8333
آن افزوده  های جدیدی را نیز بهتنها پیمان اصلی جامعه اقتصادی را اصالح کرده بودند بلكه متنپیمانهای قبلی نه8

بودند که نتیجه آن پیچیدگی هر چه بیشتر ساختار اتحادیه و در نتیجه دشوارتر شدن فهم آن برای شهروندان اتحادیه 

ای در مورد آینده اتحادیه اروپا صادر اعالمیه 8331دسامبر  11در بود. از اینرو یكسال پس از نیس شورای اروپایی 

ای عضو آنرا موظف ساخت که زمینه را برای ایجاد اتحادیه 131کرد و با تشكیل یك کنوانسیون متشكل از 

 تر و مؤثرتر فراهم کرده و راه را برای تدوین یك قانون اساسی هموار کند. تر، شفافدموکراتیك

مسأله همگرایی اروپا موضوعی مربوط به همه شهروندان اتحادیه بود روش مورد استفاده برای تجدید از آنجا که 

دولتهای  گاندهای بین حكومتی که در پشت درهای بسته و تنها با حضور نمایننظر در پیمانها ـ از طریق کنفرانس

ورای اروپایی تصمیم گرفت جلسات گرفت. بنابراین ششدند ـ شدیداً مورد انتقاده قرار میعضو برگزار می

کشور  13کشور عضو و  11ترین نحو ممكن برگزار نماید. بنابراین از نمایندگان حكومتهای کنوانسیون را به شفاف

نماینده از پارلمانهای ملی دولتهای  86نماینده از پارلمانهای ملی کشورهای عضو ،  33خواهان الحاق به اتحادیه، 

نماینده ناظر از سوی کمیته  3نماینده از کیمسیون اروپایی،  8ماینده از پارلمان اروپایی، ن 16خواهان عضویت ، 

نماینده ناظر از سوی کمیته مناطق دعوت کرد تا  6نماینده ناظر از سوی شورای اجتماعی و  3اجتماعی ـ اقتصادی، 

 در کنوانسیون شرکت کند. 

                                                 
1 IbId;p:2 
2 IbId 
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اد و تشكیل جلسه د تین بار به ریاست والری ژیسكاردستن:برای نخس 8333این کنوانسیون در ماه مارس سال »

ترین اقدام خود را دموکراتیزه کردن کل اروپا و پاسخ به پرسشهای زیر تعیین کرد: اختیارات و مسولیتهای مهم

نظیم تتوان به اتحادیه باید دارای چه سازمانها و نهادهایی باشد؟ چگونه می شود؟اتحادیه اروپایی از کجا آغاز می

 .  1تو تصویب یك قانون اساسی در اروپا دست یاف

به موازات جلسات کنوانسیون، جلسات گروههای کاری و گروهای مشاوره که هریك تحت ریاست یك عضو 

 شد. از اعضای هیات رئیسه کنوانسیون بودند نیز تشكیل می

ضای کنوانسیون و فرآیند مناظرات و های اعفعالیت  8به منظور شفاف سازی هرچه بیشتر، یك سایت اینترنتی»

کرد. همچنین به منظور گسترش دامنه مناظرات و تحت پوشش قرار دادن ها و مذاکرات را منتشر میمتن نویسپیش

دیدگاههای همه شهروندان اتحادیه یك جلسه کامل کنوانسیون به شنیدن نقطه نظرات افراد و گروهها در جامعه 

های تجاری، وههای کاری و سازمانهای جامعه مدنی )از جمله نهادهای اجتماعی، حلقهمدنی اختصاص داده شد . گر

توانستند از طریق سایت اینترنتی مربوطه فرصتی برای اعالم سازمانهای غیردولتی و محافل دانشگاهی( نیز می

به 8333ژوئن  13اساسی در  نویس قانونماه بحث و مناظره پیش 11سرانجام پس از  1«نظرات خود داشته باشندنقطه

ژوئن توسط ژیسكار دستن برای تصویب به اجالس سران کشورهای  83تصویب مقامات اتحادیه اروپا رسید و در 

سید اما تصویب رنویس نهایی ارائه شده به تأیید کشورهای عضو عضو در تسالونیكی تسلیم شد. علیرغم اینكه پیش

مخالفت چند کشور در خصوص نحوه حصول اکثریت در مورد ارکان اتحادیه » آن به دلیل وجود برخی ابهامات و 

باالخره در 2مطرح شود .  8334با شكست روبرو شد و قرار شد پس از بررسی مجدد کارشناسان در اجالس « 

کشور عضو اتحادیه این  11حات، روسای در بلژیك پس از اعمال برخی اصال 8334ژوئن  11-12اجالس 

 نویس را امضا کردند. پیش

طبق توافق قبلی قرار بود این پیمان وقتی الزم االجرا شود که همه کشورهای عضو طبق قانون اساسی داخلی 

 خود ) از طریق همه پرسی یا روند پارلمانی( آنرا به تصویب برسانند. 

( به قانون اساسی  8331ژوئن  1ها ) در (و هلندی 8331مه   89پرسی  ها ) در همهبدنبال رای منفی فرانسوی

های مختلفی در خصوص تداوم یا لغو روند تصویب قانون اساسی اتحادیه در سایر کشورهایی که اتحادیه بحث

 11ای ههنوز اقدام به برگزاری همه پرسی یا تصویب پارلمانی قانون اساسی نكرده بودند مطرح شد و نهایتاً در روز

اندیشی کنند. در این اجالس کشور عضو گردهم آمدند تا در مورد این موضوع چاره 81سران  8331ژوئن  16و 

کشورهای عضو به این نتیجه رسیدند که اروپا به یك دوره تامل و تفكر احتیاج دارد و بنابراین الزمست روند 

ای که ای فراهم کردن شرایط ایجاد شود. در بیانیهتصویب قانون اساسی را به تعلیق در آورند تا فرصت کافی بر

های هلند و فرانسه را به خاطر خواهیم داشت ولی ما نتایج همه پرسی»پس از این اجالس صادر شد آمده است که 

                                                 
 312(ص 1328,)أبان83هرشماتحوالت جهان ,ده زیگ,پایی(دیه ارواتحادرپایی و اصالحات رو.)کنوانسیون اد,سعیدهوزاخال 1 

2 http://european-convention.eu.int 
1 (Constitution For Europe:Presentation To Citizens) available in:http://www.europa-komission.dk/eu-

politik/neog/emaader/uplood/application/9babda99/ud/pdf;p:4 
 1 31(ص 3132بهشتدیرا-دینرروف)199-833ره,شمادیاقتصا-اطالعات سیاسی(,دپای متحرو)قانون اساسی ار.,اصغچیلدستما  8
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 برد. چرا که شهروندان تاکنون نگرانیها واین نتایج احساس تعلق شهروندان به ساختار اتحادیه را زیر سوال نمی

اند. از اینرو برماست که در مورد این وضعیت با یكدیگر دی  خود را نسبت به مسایل اتحادیه ابراز کردهعالقمن

در بیانیه مزبور تصمیم بر آن شد که یك مناظره عمومی با حضور شهروندان، جامعه مدنی،   1«همفكری کنیم.

اهی منفی ، نسبت به این قانون اساسی آگپارلمانهای ملی و احزاب سیاسی برگزار شود تا ضمن بررسی دالیل آراء 

شرایط زمانبندی برای تصویب قانون اساسی درکشورهای عضو باتوجه بهو عالقه ایجاد کنند و موافقت شد که جدول

با وجود این قرار شد کشورهایی که احتمال تصویب قانون در آنها زیاد است اقدام به تصویب  8دولتها تغییر کند.

ایرلند و جمهوری چك تاریخ تصویب را به تعویق انداختند.  میان برخی از کشورها مثل دانمارك،آن کنند. در این 

پس از آن اجالس ، لوکزامبورگ طبق جدول زمانبندی شده، در ماه جوالی اقدام به تصویب قانون اساسی اتحادیه 

قدام به ت از طریق همه پرسی اگیری بعدی در زمینه تصویب قانون اساسی در کشورهایی که قرار اسکرد. تصمیم

 ای اتریش بر اتحادیه موکول شد.و زمان ریاست دوره 8336تصویب قانون اساسی کنند به سه ماهه اول سال 

 تأثير قانون اساسي اتحايه اروپاي بر حاکميت دولت ـ ملتهاي عضو -3

وضوعی که هریك از نظر م قانون اساسی اتحادیه اروپا بسیار گسترده و مفصل و شامل بخشهای مختلفی است

 گیرند. نیز مسایل مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و قضایی اتحادیه را در بر می

با توجه به این گستردگی و همچنین با توجه به اینكه قانون اساسی تدوین شده توسط کنوانسیون ضمن 

صویب دولتهای عضو رسیده و الزم االجرا شده بندی قوانین موجود در پیمانهایی که قبالً به تآوری و طبقهجمع

بودند ، یك سری تغییرات نیز در برخی از مفاد آنها ایجاد کرده است بحث را صرفاً به تحوالت ایجاد شده در 

ی در آنها گیرساختار نهادهای اصلی اتحادیه )شورای وزیران، شورای اروپایی، پارلمان و کمیسیون( و روند تصمیم

اخل اختیار و توانایی وضع و اجرای قانون در د. بنابراین با مبنا قرار دادن این تعریف از حاکمیت که کنیممحدود می
یر این برآنیم تا تأث و حل و فصل مسایل داخلی و خارجی فارغ از هرگونه اجبار و فشار خارجی را حاکمیت گویند

 1ـ ملتهای عضو اتحادیه بررسی کنیم. تغییرات را بر حاکمیت دولت

 الف ( شورای اروپایی
صورت گرفته در ساختار اتحادیه در چارچوب قانون اساسی جدید، تغییر در شورای اروپایی  8یكی از تغییرات

های منظم روسای دولتهای عضو شورا و طول است. قانون اساسی جدید تغییر در نقش شورای اروپایی، اجالس

                                                 
1 (Declaration ByTHE Heads Of State Or Government Of The Member States Of the Eropean Union On 

the Ratification Of The Treaty Establishing A Constitution For Europe) available 

in:http://europa.eu.int/rapid/PressReleaseAction.do?refrence=Doc/05&format=html&aged=08language=e

nguilanguage 

 2 1324ردادخ 82رقزنامه شرو

 د به:گریبنر رابطه با تعریف حاکمیت د
 1131چهارم,پ چانی.ران:تهدهای علم سیاست,بنیارحمان.دالعالم,عب  1

 2 http://teameurope.info/14pointa.pdf  

and:   (Taking The Cons Out Of The Constitution:A Pro European Case Against The EU Constitution) 

available in:www.carolinalucasmep.org.uk/publications/pdf-and-word-constitution-fedb05.pdf   

 و:  

 (1323سال دوم،شماره )تابستان حقوق اساسی ،« تحوالت قانون اساسی اتحادیه اروپایی»کدخدایی،عباس.
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ن اساسی جدید، شورای اروپایی که متشكل از روسای جمهور دوره ریاست شورا را پیشنهاد کرده است. طبق قانو

( علیرغم اینكه I-21تر از نقش کنونی پیدا خواهد کرد. )ماده وزیران دولتهای عضو است نقشی مهمو نخست

کند و شورای اروپایی از قدرت قانونگذاری برخوردار نخواهد بود ولی زمینه را برای پیشرفت اتحادیه فراهم می

 گیریهای سیاسی اتحادیه را به عهده خواهد داشت. ها و جهتوظیفه تعیین الویت

ست بدیل دوره ریاست شورا از ریاگاه و بیگاه برای شورای اروپایی، با تجای یك نقشقانون اساسی جدید به

کند. تری اعطا میماهه به دوره  ریاست دوسال و نیمه که یك بار قابل تمدید است به آن نقش دائمی 6چرخش 

عالوه اینكه نقش معرف اتحادیه را در جامعه کند. بهریاست شورا، جلسات را اداره کرده و تداوم آنرا تضمین می

ند اختیار خواهد کین رئیس که در واقع نقش رئیس دولت اتحادیه اروپایی فدرال را ایفا میکند. االمللی ایفا میبین

های داشت در شرایط اضطراری  روسای دولتها و نخست وزیران حكومتهای عضو را برای  شرکت در اجالس

 1.«ردار خواهد بوداین رئیس وظیفه ملی نداشته و از کمك وزیر خارجه اتحادیه برخو»العاده در دعوت کند. فوق

با توجه به اینكه قانون اساسی هیچگونه قدرت قانونگذاری ای به شورای اروپایی اعطا نكرده و نقش رئیس 

ادیه رسد که این تغییربر رابطه دولتهای عضو با اتحنظر میصورت محدود تعریف کرده است بهشورای اروپایی را به

تأثیر قرار تر به این شورا ممكن است رابطه بین نهادهای اتحادیه را تحتتأثیری نداشته باشد. ولی اعطای نقش عالی

دهد. البته باید توجه داشت که افزایش دوره ریاست شورا با هدف افزایش کارایی و استمرار در شورا صورت گرفته 

اکمیت را نجا که ما حو تأثیری بر رابطه نهادها با یكدیگر و اتحادیه با دولتهای عضو نخواهد داشت. بنابراین از آ

قدرت و اختیار وضع و اجرای قوانین بدون اجبار و فشار داخلی و خارجی تعریف کردیم و با درنظرگرفتن این 

توان گیری و عملكرد  کشورهای عضو را محدود نخواهد کرد میمسأله که این تغییرات در شورا قدرت تصمیم

 ذیرفت.گفت حاکمیت دولت ـ ملتها از آن تأثیر نخواهد پ

 ب ( پارلمان اروپایی 
تغییر در نقش پارلمانهای ملی و پارلمان اروپایی از دیگر تغییراتی است که در کنوانسیون صورت گرفت. مسلماً 

عنوان مظهر قانونگذاری دولتهای ملی بر حاکمیت آنها تأثیر زیادی خواهد کاهش یا افزایش نقش پارلمانهای ملی به

نحویكه . بهگیری درگیر خواهند شدطور مستقیم در فرآیند تصمیمدید پارلمانهای ملی بهداشت. طبق قانون اساسی ج

عمل  کمك ناظران بر اصلعنوان بینی قانون جدید در یكی از نهادهای اتحادیه، پارلمانهای ملی بهپس از پیش

شود. پس ور عضو فرستاده میکش 81نویس شده ابتدا به پارلمانهای ملی معنا که هر قانون پیشخواهند کرد. بدین

یم تصمری ذاگنویس با اصل واماه( فرصت خواهند داشت که بررسی کنند آیا پیش 6از آن پارلمانها )حداکثر 

ه نویس قانون )معموالً کمیسیون( از دامنعبارت دیگر آیا نهاد تنظیم کننده پیشهماهنگی دارد یا خیر؟ به 8ریگی

                                                 
 31پیشین,ص ,چیدستمال 1 

ایی هاست این اصل در قانون اساسی اتحادیه اروپا بدان معناست که در حوزهده ررببه کا  subsidiarity principle ایرا به جت راین عباده رنگان 8 

تنهایی تواند به اهداف مورد نظر دست یابد بهکه صالحیت اتحادیه اروپا و کشورهای عضو مشترك است در صورتیكه ثابت شود اتحادیه بهتر می

 تواند اقدام کند . می
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 سوم پارلمانهای ملی به این نتیجه برسند که قانون مزبور با اصل کمكخیر؟ اگر یك اختیارات خود پافراتر نهاده یا

مان صورت تواند طرح را به هنویس باید مورد تجدید نظر قرار بگیرد. با وجود این کمیسیون میمطابقت ندارد پیش

معی پوشی از اراده جن چشمیابد که امكاکه هست حفظ کند و تغییری در آن ایجاد نكند. ولی در مقام عمل در می

ترتیب نشینی از طرح خواهد کرد. بدینیا پارلمانهای ملی وجود ندارد. بنابراین اکثر مواقع، اقدام به اصالح یا عقب

 کارت زرد در دست پارلمانهای ملی باقی خواهد ماند. 

دهد. یان اصل کمك افزایش مدر هر صورت قانون اساسی با این سیستم نقش پارلمانهای ملی را به عنوان نگهبان

ض گیری مشترك قدرتهای جدیدی را به پارلمانهای ملی تفویعالوه اینكه این قانون با استفاده از فرآیند تصمیمبه

بویژه در  هاکند. این صالحیتکرده و در برخی موارد در امر قانونگداری قدرتی برابر با قدرت شورا به آن اعطا می

کشاورزی و همكاریهای پلیسی درخصوص جنایات فرا مرزی گسترش خواهد یافت. نقش حوزه مسایل اجتماعی، 

پارلمانهای ملی در امر تعیین بودجه اروپایی نیز افزایش یافته است ولی در حوزه سیاستهای امنیتی و خارجی مشترك 

 د آورد. بدست نخواهن شوند و هیچگونه قدرت قانونگذاری جدیدیپارلمانهای ملی اروپایی فقط از نتایج آگاه می

اروپا اشتباه  های اتحادیهگیری مشترك نباید با افزایش صالحیتباید توجه داشت که گسترش حوزه تصمیم

 گرفته شود همانطور که افزایش قدرت پارلمان اروپایی نباید با کاهش قدرت پارلمانهای ملی برابر دانسته شود. 

اگر چه برخی از منتقدان قانون اساسی جدید معتقدند که با تفویض نقش نگهبانی اصل کمك به پارلمانهای 

ملی و در کنار آن اختیار کمیسیون برای نادیده گرفتن نظر پارلمانهای دولتهای اروپایی ـ پارلمانهای ملی تنها فرصت 

ا گفت این قانون نقطه عطفی برای روابط اتحادیه بتوان کنند، ولی میجدیدی برای نادیده گرفته شدن پیدا می

باشد. چرا که توانایی دولتهای عضو برای اظهارنظر در مورد مسایل مربوط به خود در پارلمان دولتهای عضو می

اروپایی تضمینی برای حفظ حاکمیت آنها خواهد بود. ضمن اینكه همانطور که قبالً نیز گفته شد کمیسیون در عمل 

 توان اراده جمعی را نادیده گرفت. د که نمییابدر می

 ج ( کمیسیون اروپایی 
کمیسیون اروپایی که وظیفه اجرای مقررات قانون اساسی و نظارت بر حسن اجرای آنها، تعیین و اتخاذ تدابیر 

وعات ضبرای نیل به اهداف اتحادیه و انجام وظیفه هماهنگی و مدیریت اتحادیه را به عهده دارد یكی دیگر از مو

عضو اتحادیه  81کمیسیونر به نمایدگی از  81مورد تحول در قانون اساسی اروپاست. این نهاد که در حال حاضر 

سال این سمت را خواهند داشت  1کمیسیونر دارای حق رأی که به مدت  13از  8314در آن حضور دارند از سال 

یونر نیز بدون حق رأی در این نهاد شرکت خواهند ، تشكیل خواهد شد. عالوه بر این کمیسیونرها ، تعدادی کمیس

» رسد نظر میرسد اینست که بهکرد. آنچه در رابطه با این تغییر و تأثیر آن بر حاکمیت دولتهای ملی به ذهن می

یهای مهم گیرعدم حضور نمایندگان برخی از دولتها و کمیسیون ـ یا حضور آنها بدون داشتن حق رأی ـ در تصمیم

با حق «  نهادی که حق ابتكار تمام قوانین و مقررات اتحادیه اروپا و وظیفه اجرای کامل آنها را دارد  آنهم در
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چرا که در اینصورت دولتهای فاقد نماینده یا حق رأی در کمیسیون تحت تأثیر  .1حاکمیت دولتها منافات دارد

 اند. تهتصمیماتی قرار خواهند گرفت که خود در تدوین و اتخاذ آن نقشی نداش

 د ( شورای وزیران 
ماهه شوراست که  6آنچه در رابطه با تغییر در شورای وزیران قابل ذکر است تالش برای منسوخ کردن ریاست 

ت پس از توانسگرفت. بر این اساس هر کشور در بهترین حالت میطور نوبتی صورت میصورت چرخشی و بهبه

شد و در  های مختلفی مطرحدر مورد سیستم جایگزین این سیستم بحثسال مجدداً به ریاست شورا دست یابد.  13

شوراهای  تر برهای طوالنی مدتطی شورای بین حكومتی طرحهای مختلفی ارائه شد که یكی از آنها طرح ریاست

وازن ترتیب برخی از اشكال تونقل، محیط زیست و ...( بود. بدینهای گوناگون )کشاورزی، حملمختلف در بخش

رسد که استقرار این نحوه ریاست بر نظر میشود. بهها برقرار میجغرافیایی، ملی و ...( بین حامالن این ریاست)

گیری در شورای وزیران قدرت قانونگذاری آنرا تحت تأثیر قرار ندهد. ولی تغییر مهم دیگر در رابطه با نحوه رأی

ی که قبالً گیرا را برانگیخته است. چرا که روش رأیاین شوراست که اعتراض کشورهایی چون لهستان و اسپانی

گرفت برطبق قانون اساسی جدید رأی که نماینده در سوم اعضای شورا باشند انجام می 838براساس اکثریت الزم 

گیری در شورا تغییر یافته و اکنون بر وجود دو اکثریت مبتنی شده است. بر این اساس اکثریت الزم برای تصمیم

ع ای به نفجمعیت اتحادیه باشند. این سیستم که تا اندازه %61شرط آنكه نماینده   دولتهای عضو است به %11رأی 

شود که برخی کشورها صرفاً بخاطر داشتن جمعیت زیاد کشورهای بزرگ و پرجمعیت است مانع از آن می

عضو  4قل دارای جمعیت زیاد با حداسه کشور »گیری در شورا با بلوکه کنند. چرا که طبق قانون جدید باید تصمیم

 1تا بتوانند دست به بلوکه کردن تصمیمات بزنند.« کوچك همراه باشند 

باشد. میوزارت خارجه اروپایی رسد ایجاد پست نظر میتحول دیگری که در نگاه اول بسیار مهم و اساسی به

ونر ارجی و امنیتی مشترك و کمیسیولی در واقع این تحول چیزی جز تلفیق دو نقش نمایندگی عالی سیاست خ

امور خارجی نیست. چرا که وزیر خارجه اروپایی که با رأی اکثریت مشخص توسط شورای اروپا و با توافق رئیس 

شود و بر طبق دستورالعملهای شورای وزیران و مطابق با مقررات کمیسیون به ایفای کمیسیون اروپایی انتخاب می

هیچگونه صالحیت جدیدی را اعمال »یاست امنیتی و چه در عرصه سیاست دفاعی پردازد چه در حوزه سنقش می

طور متداول دو پست قبلی به عهده داشتند، به عهده و در واقع همان مسولیتهایی را که به« نخواهد کرد

کند. یجاد نمیا بنابراین اگر چه این تغییر از نظر نمادین مهم است، ولی تغییر نهادینی در ترتیبات اتحادیه1گیرد.می

 د. رسبه ویژه اینكه مسایل مربوط به سیاست خارجی اروپایی دراکثر موارد با اتفاق آرا به تصویب می

رسد حاکمیت دولت ـ ملتهای اروپایی را دو مورد از مسایلی که در قانون اساسی جدید مطرح شده و به نظر می

هر »صالحیتهای اتحادیه اروپاست. طبق اصل تناسب کند یكی اصل تناسب و دیگری مسأله صراحتاً محدود می

راتیك عضوکه بصورت دموکرهای تصمیمی که توسط اتحادیه اروپا اتخاذ می شود بر قوانین تصویب شده کشو

                                                 
 43،ص1328،تهران:وزارت امور خارجه،تی اتحادیه اروپاتحوالت نوین سیاسی امنیفرسایی،شهرام.1 

 کدخدایی ، پیشین 1 
1 www.fedtrust.co.uk/default.asp?pageid=281&mpageid=67&msubid=281&groupid=6 
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اند برتری دارد. حتی اگر قوانین اساسی دولتهای عضو در تضاد با تصمیمات اتخاذ شده از سوی تصویب شده

از طرف دیگر برخی صالحیتها هستند که قانون  2« ع قوانین بروکسل آنها را نادیده گرفت. بروکسل باشند، باید به نف

اساسی اتحادیه آنها را انحصاراً در اختیار اتحادیه قرار داده است از جمله ، سیاست مشترك تجاری و گمرکی، 

اند و یرفتهاروپایی )یورو( را پذ حفظ منابع آبزی دریایی، مسایل پولی اتحادیه در رابطه با کشورهایی که واحد پول

 1«های اتحادیهالمللی در جهت اجرای صالحیتهای بینهمچنین موافقتنامه

اگر چه این دو مساله، موضوعات جدیدی نیستند و در پیمانهای قبلی اتحادیه نیز مطرح شده بودند ولی برای 

وان گفت که تفوق قوانین اتحادیه بر قوانین ملی ترفع ابهام در مورد آنها و در درجه اول در مورد اصل تناسب می

انون عبارت دیگر قاند. بهشود که دولتهای عضو اتحادیه به اتحادیه قدرت و اجازه دادههایی اعمال میتنها در زمینه

دهد مگر در موضوعاتی که اتحادیه اروپا در چارچوب تأثیر قرار نمیاتحادیه به هیچ طریق قوانین ملی را تحت

 حیت اختیار دارد. صال

در رابطه با صالحیتهای انحصاری و مشترك اتحادیه نیز باید گفت تالش قانونگذاران اتحادیه در هنگام قانون 

 اتحادیه فقط قدرت انجام کارهایی را دارد که»اساسی بر آن بوده تا از خطر تمرکز گرایی شدید بكاهند. از اینرو 

ای که قانون اساسی به آن تواند در زمینهعنی همانند مورد قبل اتحادیه نمی(. ی11-1)ماده « به آن اعطا شده است

هیچ قدرت یا مسولیتی اعطا نكرده است اقدام کند. بنابراین قانون اساسی مسولیتها و صالحیتهای اتحادیه را در سه 

 بندی نموده است: دسته تقسیم و طبقه

یاست مشترك پولی و تجاری و حوزه یورو صالحیت ها مثل اتحاد گمرکی، ساتحادیه در برخی حوزه -1

 ) I-13انحصاری دارد. )ماده 

های مهم دیگر مثل محیط زیست، حمایت از مصرف کننده، نقل و انتقال انرژی اتحادیه در بسیاری از حوزه -8

  (I-14)کند. و بازار داخلی صالحیت را با دولتهای عضو تقسیم می

تواند اقدامات صورت گرفته از سوی دولتهای و ورزش و ... اتحادیه فقط می ها مثل آموزشدر دیگر حوزه -3

 (I-17عضو را حمایت، تعدیل یا تكمیل کند. )ماده 

دارد که اتحادیه باید به هویتهای ملی دول عضو که بصورت متمرکز، محلی یا همچنین قانون اساسی اظهار می

 شوند احترام بگذارد. ای اداره میمنطقه

گیری نیز که در قانون اساسی اتحادیه مورد توجه قرار گرفته است این مسأله را همچنین اصل واگذاری تصمیم

 کندتضمین می

 

 

 

 

                                                 
2 http://www.teameurope.info/14points.pdf 
1 http://www.fedtrust.co.uk/default?pageid=281&mpageid=678msubid=281&groupid=6 
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 :گيري نتيجه – 4

فزایش توان به نكاتی در جهت اتوان گفت با بررسی جزءجز و ماده به ماده قانون اساسی اتحادیه ، میدر پایان می

ی ملی برخورد کرد ولی آنچه مسلم است اینست که روند همگرایی اروپایی یك روند یا کاهش حاکمیت دولتها

 گام از حاکمیتآغاز شده و تاکنون ادامه یافته است. در این فرآیند دولتها گام به 1913تدریجی بوده که از دهه 

نافع برداری از مبهرهمنظور نشینی کرده و بهگیری در مورد مسایل خود عقبملی و حق انحصاری خود در تصمیم

اند. گیری مشترك قرار دادههمكاری و همگرایی هر روز حوزه جدیدی از اختیارات خود را در معرض تصمیم

از  ای از واگذاری بخشینظر از مفاد آن ـ نیز خود جلوهنفس تدوین قانون اساسی واحد برای اتحادیه اروپا ـ صرف

 که دیر یا زود محقق خواهد شد.  باشدحاکمیت و حرکت به سمت فدرالیسم می

ود شدانیم حاکمیت ملی در داخل کشورها از طریق قانون اساسی و مردم محدود میبنابر این ضمن آنكه می

جی این المللی نیز در عرصه خارالملل و معاهدات بینالمللی، حقوق بینباید توجه داشته باشیم که سازمانهای بین

و بنابراین در دنیای وابستگی متقابل کنونی حاکمیت مطلق وجود نخواهد داشت. در کنند حاکمیت را محدودتر می

رف المللی از طعین حال نباید فراموش کرد که پذیرش آزادانه و ارادی برخی محدودیتها و معاهدات در عرصه بین

ای سابق باید نیز مانند پیمانهباشد. و از آنجاییكه قانون اساسی اتحادیه اروپا دولتها دلیل بر نقض حاکمیت آنها نمی

تك اعضای اتحادیه برسد تا به مرحله اجرا در آید، بنابراین صرف وجود قانون اساسی واحد به تصویب آزادانه تك

 توان دلیل بر نقض حاکمیت دولتهای ملی و تشكیل حكومت فدرال از نوع ایاالت متحده دانست. را نیز نمی
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