
 

 

تحلیل معاهده موسس قانون اساسی اروپایی آیا این معاهده واقعا یک 
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 چکیده
توجه  اروپا اتحادیه و جامعه نفع به عضو کشورهای حاکمیت تدریجی فرسایش و زمان طول در اروپایی جامعه قانون تکامل

 الزامی را (المللیبین قوانین یا ملی قوانین اروپایی، جامعه قوانین از اعم) فعلی قوانین بر هاآن اثرات و تغییرات آخرین دائم به

 یک .نیست آسان همیشه اعضا و جامعه اتحادیه، مختلف هایظرفیت تطبیق و تعیین و است پیچیده عرصه یک این د.کنمی

 محتوای تنها نه این .دارد حوزه این در ایعمده سهم که است دادگستری دیوان قضایی رویه قوانین، خود از جدا مرجع، نقطه

 شهروند" مفهوم تدریجی شکلی به بلکه دارد؛می بیان را عضو کشورهای و جامعه به مربوط ایرویه پادمان و جابجایی آزادی

 .است اروپایی جامعه اتباع به مربوط خاص شأن یک که کند؛ می تبیین را "اتحادیه
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 مقدمه

 معاهده مؤساااا قانون"رؤساااای کشاااورهای اتحادیه اروپایی در شاااهر رم  2221اکتبر  22در تاریخ 

عضو اتحادیه برسد، از اول نوامبر  21را امضاا  نمودند تا ننانچه به تصاویم مراجع قانونی    "اسااسای اروپا  

 به اجرا در آید.  2226

این متن بین المللی دارای ماهیتی دوگانه اساات، به این معنی که از یک سااو معاهده اساات و از سااوی 

 دیگر قانون اساسی. این متن مسلماً ریشه در عقاید طرفداران ساختار اشتراکی دارد.  

 های عینی برای یک جامعهبنیان"از همان هنگام بحث ایجاد یک جامعه واحد برای مردم اروپا و بنای 

( بحث تأسیا یک قانون اساسی برای حاکمیت بر این کشور 1212می 2)اعالمیه شومان،  "فدرال اروپایی

 تواند بر مبنای روابط دولتها یا به عبارتفادرال منطقی به نرر رساااید، نرا که یک فدراسااایون واقعی نمی  

 دیگر در محدودة حقوق بین المللی عمومی بنا گردد. 

تواند همچنین یک قانون اساااساای نیز  پاسااخ اساات که آیا یک معاهده می یاما این ساااوال همچنان ب

خود در خصوص انطباق این معاهده  2221اکتبر  12محساو  گردد  شاورای قانون اساسی در ر ی مور    

عنوان نمود که نام گذاری معاهدة جدید به عنوان قانون اساااساای تالقی با   1213اکتبر  1با قانون اساااساای  

م به نرر به این ترتی "باشااد، ندارد رانسااه و نرم حقوقی داخلی که مبتنی بر این قانون می قانون اساااساای ف 

دانیم که باشد و ما به خوبی میشاورای قانون اساسی این معاهده نیزی بیش از یک معاهدة بین المللی نمی 

 د.باشات میمطابق حقوق اساسی فرانسه، قانون اساسی در سلسله مراتم دارای جایی باالتر از معاهد

اساسی  توانیم در این مورد از یک قانونرسد این معاهده بیشتر جنبه سیاسی داشته باشد. نمیبه نرر می

 زنیم. اروپا هم قانون خودش را دارد، این رویایی بیش نیست. صحبت کنیم، بلکه از یک سیاست حرف می

 

 آخر، معاهده یا قانون اساسی؟ 

 ببینید،   من یک پرنده ام، بالهایم را"

 "من یک موشم، زنده باد موش

ت میان هاسماند. قانون اساسی مفهومی است که قرناین معاهده به گونه ای ناشناخته از پستانداران می

ملتهای اروپایی، شاناخته شاده است. این تجربه تاریخی حقوق اساسی جایی برای خود در حیات سیاسی و   



باشااد. معاهدة مؤساا قانون اساااسای اروپایی مطابق این مفهوم می   نفساانیات مرم اروپا باز کرده اساات. آیا 

باشد، بلکه در این مقاله با هدف پاسخ دادن به موضاوع مقاله حاضار بررسای تفصایلی مفاد این معاهده نمی    

 پرسش پیشین ساواالتی نند را مطرح خواهیم نمود: 

د  آیا باشبر یک قانون اساسی میقانون اسااسای نیست  آیا این معاهده دارای معیارهای تاریخی معت  

تواند نقشااای در وحدت اروپا بازی کند  رابطه سااالساااله مراتبی میان این معاهده و قوانین  این معااهده می 

ها در پی پاسخ به دو پرسش در خصوص تحوالت تاریخی اساسی ملی نه خواهد بود  پاسخ به این پرسش

معاهده نگونه پا از معاهداتی که ساااابق بر آن  صاااورت گرفته و در این زمینه مطرح خواهد شاااد؛ این 

 بودند، به تصویم رسید  آیا واقعاً زمان آن فرا رسیده تا اروپا یک قانون اساسی داشته باشد 

 

 از رم به رم _1

 دارد:  معاهدة مؤسا قانون اساسی اروپایی مقرر می 1مادة  184پاراگراف یک بند 

باشاد، معاهدة مؤسا جامعه  اسااسای ای برای اروپا می  به موجم معاهدة حاضار که مؤساا قانون    "

اروپاایی و معااهدة اتحادیه اروپایی و همچنین طبق شااارایط مقرر در پروتکل مربوط به قوانین و معاهدات   

تکمیل یا تعدیل کننده معاهدة مؤسا جامعه اروپایی و معاهدة اتحادیه اروپایی، قوانین و معاهداتی که این 

)فهرسااات معاهداتی که به این ترتیم ملغی  "گردند... نمایند، ملغی مییا تعدیل می دو معااهاده را تکمیل  

 مقرر شده است(  88شده اند، بوسیله پروتکل شماره 

 توان ریشه تاریخی این معاهده را در معاهدات زیر جستجو نمود: در واقع می

، میان کشاااورهای 1211الف( معاهدة پاریا:  مؤساااا جامعه اروپایی ز ال سااانال و فوالد مور   

 فرانسه، آلمان، ایتالیا، بلژیک، هلند و لوگزامبورگ.  

: یکی مؤسا جامعه اروپایی انرژی اتمی موسوم 1214مارس  21 ( دو معاهده انعقاد یافته در تاریخ 

 ه اقتصادی اروپایی. و دیگری مؤسا جامع (Euratom)به اوراتم

های : هدف این معاهده ایجاد وحدت میان معاهده 1261آوریل  3ج( معااهادة بروکسااال باه تااریخ     

 جامعه اروپایی ز ال سنال و فوالد و معاهدة جامعه اقتصادی اروپایی بود. 

دت : این معاهده نقش قابل توجهی در وح1236فوریه  23و  16د( معاهدة قانون واحد اروپایی مور  

اروپا داشاات، نرا که کشااورهای اروپایی در نتیجه آن وارد فرآیندی برای تجدید نرر در تمامی معاهدات 

 بنیانی اتحادیه اروپا شدند. 

: این معاهده که از تاریخ اول 1222فوریه  4ذ( معاهدة ماساتریخ در خصاوص اتحادیه اروپایی، مور    



پولی اروپایی را محقق ساخت و حتی از این حد بسی فراتر  به اجرا درآمد، اتحادیه اقتصادی و 1228نوامبر 

 رفت.

:  این معاهده منتهی به تجدید نرر در معاهدات تصاااویم 1224اکتبر  2مساااتردام، مور  و( معاهدة آ

شااده، در پی تصااویم معاهدة ماسااتریخ بود. در این معاهده همچنین تشااکیل کنفرانساای از دولتهای عضااو  

 )کنفرانا بین دولتی( پیش بینی شد. 

مهیا نمودن نهادهای اتحادیه برای گسترش  ی( معاهدة  نیا: در پی شاکسات کنفرانا آمساتردام در   

 انعقاد یافت.  2221فوریه  26در پذیرش ده عضو جدید این معاهده در  آتی،

 نگونه که توساااطرساااید. این روش را آبه نرر کافی می "پدرهای بنیان گذار"در طی ساااالها، روش 

 پنج جمله خالصه نمود:  توان درتعریف شده است، می 1212می 2روبرت شومان در اعالمیه مور  

حفظ صال  از طریق قائل شادن برتری برای اقتصاد نسبت به سیاست. )برتری اقتصاد بر سیاست، به    _

 باشد، و این یک تفسیر کامالً اشتباه از مقصود بنیانگذارن اتحادیه است(.معنی حذف سیاست نمی

 دد. گردن اقدامات محقق میعمل گرایی در قالم تعریف اهداف و در نتیجه رو به پیشرفت بو _

تواند به دهد که اروپا حرکتی به جلو دارد، اما نمیفرانسو دونیو توضی  می -برگشت ناپذیری )ژان _

 عقم باز گردد. 

ن انسان هیچ نیز بدو"های اروپا، به گفته ژان مونه توجه به ساازمان گرایی موازی با توساعه توانایی   _

  "ازمان دوام پذیر نیست.ممکن نیست، هیچ نیز هم بدون س

دهد تا با حقوقدان بزرگ فرانساااوی موریا این تأکید بر روی مفهوم ساااازمان گرایی به ما اجازه می

هوریو که در ابتدای قرن پیش نرریه ساااازمان را مطرح نمود، هم صااادا گردیم. از نرر هوریو، این مفهوم  

نجام له قدرت سازمان یافته یک گروه اجتماعی به انماید که بوسیهایی را به ذهن القا مییک سلسله فعالیت

 رسند. در این رابطه در خصوص جامعه اروپای بایستی گفت:  می

گردد، این همان نیزی اساات که در اعالمیه شااومان بیان مفهوم فعالیت در آن به خوبی مشاااهده می -

 شده است.  

 اناییهای ملی شااان در بطن جامعهقدرت سااازمان یافته، میان کشااورهای عضااو برای به کارگیری تو -

 اروپایی

های باشاایم  به عبارت دیگر آیا فعالیتاما آیا ما در جامعه اروپایی با یک گروه اجتماعی مواجه می -

اکتبر  22تا  1214مارس  21پذیرد  از رم تا رم، یعنی از این ساازمان توسط مردم کشورهای عضو انجام می 

د. این باشحیت جامعه اروپایی قرار گرفته اسات، در حال افزایش می ، تعداد موضاوعاتی که در صاال  2221



های جامعه اختیار وضااع مقرراتی را داراساات که متضاامن تعدیل یا تغییر بخش عمده ای از مقررات معاهده

اند و نه باشااد، اما این مقررات  الباً توسااط مجالا دولتها به تصااویم رساایده پیشااین یا مقررات داخلی می

 باشند و یا دولتهای اروپایی ها. آیا واقعاً مردم اروپا عضو  این اتحادیه میمردم آن

در خصاوص کنوانسایون مؤسا قانون اساسی برای اروپا، باید گفت که صرف تدوین معاهده ای در   

تواند از جهت شکلی و نه از نرر ماهوی، دست های پیشین و حاوی مواد متعدد، میبرگیرندة تمامی معاهده

در رم منعقد شااد، نام قانون اساااساای را به  2221اکتبر  22بزرگی به شاامار آید. اما معاهده ای که در آورد 

اما مشااتاقیم بدانیم که آیا راهی  "شااودها به رم ختم میهمة راه"خود گرفت. اگرنه ما هم قبول داریم که 

 گردد، یک راه قانون اساسی ای است.  هم که از رم باز می

 

 ن اساسی چیست؟فصل دوم:  قانو

منجر به تدوین قانون اساسی  1343حقوق اسااسای یک نرام تاریخی اسات. نشاست فیالدلفیا در سال     

آید. به هنگام ایاالت متحده شااد. این سااال در تاریخ حقوق اساااساای، یک مقطع تاریخ ساااز به شاامار می  

یاالت ی تدوین قانون اساسی ابررسای معاهدة مؤسا قانون اساسی اروپا، بارها به نشست فیالدلفیا و  ماجرا 

متحده)نخساتین قانون اساسی نوین دردوره مدرن( اشاره شده است. بررسی این حادثه تاریخی ما را در فهم  

 دهد.  واقعیت تاسیا قانون اساسی یاری می

 

 درسهاي نخستین اقدام بزرگ عصر نوین در تدوین قانون اساسی -1

 "قانون اساااساای دولت فدرال، با توجه به لزوم وحدتتصااویم "بود که گردهم آیی 1434می 11در 

بطور رسااامی دارای یک قانون  1431تشاااکیل شاااد. ایاالت متحده پیش از آن یعنی در تاریخ اول مارس  

بود. اما عدم مطابقت این مواد با شرایط سیاسی زمان  "مواد کنفدراسیون و اتحادیه موقتی"اسااسی با عنوان  

آزادی و اسااتقالل خود را با  مواد اصااوالً آن بود، که هر ایالتی حاکمیت، به زودی روشاان شااد. مبنای این

صاالحیت قضایی و حقوق مخصوص به خود، حفظ خواهد نمود، مگر اینکه طی یک کنگره، صریحا این  

صااالحیتها را به ایاالت متحده واگذار کند.  با این حال صااالحیت کنگره )مجمع واحد تشااکیل شااده از    

گرفت: اعالم و انجام جنال، ایالت، از طریق نرام نمایندگی( امور اساااسااای را در برمی  نمایندگان ساایزده 

نماینده از  2تشااکیل ارتش، اختصاااص هزینه ارتش، و اسااتقراا. اتخاذ تصاامیم نیز در آن با ر ی موافق    

ی رگرفت. همچنانکه مدیساون عنوان نموده این سازمان ناتوان، دارای سازو کا سایزده نماینده صاورت می  

 ها بود. در مقابله با خطرات خارجی و همچنین اتخاذ موضعی نسبت به رقابت پایان ناپذیر ایالت "ابلهانه"



در آناپولی تشاااکیل شاااد، یکی از مهمترین اهداف تنریم   1436مطابق آنچه در کنواسااایونی که در 

تضیات دولت فدرال با مقتطبیق دادن قانون اساسی "کنندگان قانون اسااسای ایاالت متحده،  عبارت بود از   

 .  برای مجلا مؤسا ایاالت متحد تنها دورنمای ممکن عبارت بود از فدرالیسم.  "اتحاد

دوازده ایالت از ساایزده ایالت، یعنی تمام ایاالت به اساات نای کارولینای شاامالی، نمایندگان خود را به  

ژوئیه که به  26آ از شاااد و در می  21کنفرانا فیالدلفیا گساایل داشااتند. کار این کنفرانا بطور مؤثر از   

بعد  به حالت تعلیق در آمد. یک ماهکمیته جزئیات اجازه داده شد تا طرح اولیه قانون اساسی را تهیه نماید، 

روز  2کار نگارش طرح قانون اسااسی به کمیته دیگری با نام کمیته شکلی محول شد که این کار را ظرف  

نمایندة ایاالت مختلف رسید. به خواست اعضای  82، متن نهایی به امضاای  1434ساتتامبر   14انجام داد. در 

تصاویم شده را برای تصویم نهایی توسط مردم، در اختیار  کنفرانا، رئیا جمهور جرج واشانگتن، متن  

 کنگره نهاد.  

 در مقدمه این قانون ننین آمده است:

ما، مردم ایاالت متحد در جهت ایجاد اتحادی کامل تر، اسااتقرار عدالت، تضاامین آرامش داخلی،   "

ضر قانون اساسی حا قدرت دفاع عمومی، توساعه رفاه عموم و تضمین آزادی برای خویشتن و آیندگانمان، 

 "نماییم.را برای ایاالت متحد آمریکا وضع می

بار نسااابت به آن، مطابق شااارایط و مقرراتی که در خود این  24از زمان تصاااویم این قانون تاکنون، 

 قانون پیش بینی شده است، تجدید نرر صورت گرفته است.  

نرریه عمومی یک قانون اسااسی   دیوان عالی کشاور ایاالت متحد آمریکا ر یی صاادرنمود که در آن  

 دارد که قانون اساسی:  روشن شده است. این ر ی عنوان می

عبارت اساات از حق ریشااه ای مردم مبنی بر آنکه برای حکومت آینده آنان اصااولی مقرر گردد که  "

ده شاابتواند ساعادت ملت را تأمین نماید. قانون اساااسای بنیانی اساات که سااختار اجتماعی آمریکا بر آن بنا    

اسات. اعمال این حقوق بنیادین گسترة وسیعی دارد. بنابراین اصولی که به این ترتیم مقرر شده اند، دارای  

باشند. اما نبایستی در توسل به آنها زیاده روی شود. از آنجایی که نهادهایی که این قانون ماهیتی بنیادین می

ان باشاند. این قانون ابتدایی و برتر سازم ا دائمی میباشاند، این نهاده نمایند، نهادهای برتر میرا تأسایا می 

ت قانون نماید. ممکن اسحکومتی را تعیین نموده و به ساازمانهای حکومتی اختیارات خاصی را تفوی  می 

توانند از آن فراتر روند، اساااساای به همین حد بساانده نماید یا حدود مشااخ  را نیز که مقامات اداری نمی 

 مشخ  نماید. 

سااسای ایاالت متحد، راه دوم را در پیش گرفته. اختیارات  قوة مقننه تعیین و تجدید شده است   قانون ا



و در واقع هدف قانون اسااسای این اسات که این حدود تحریف یا فراموش نگردند. وقتی کسانیکه ملزم به    

 یین محدوده ایتوانند در هر لحره که بخواهند، از آنها تخطی نمایند تعباشاااند، میرعاایات این حدود می  

 برای اختیارات و محدود کردن عنوان این قلمرو بصورت مکتو  نه فایده ای در بردارد  

مسالماً، کساانی که این قانون اساسی را نگاشته اند آن را نماد قانون بنیادین و برتر ملت دانسته اند؛ در   

نتیجه اصاال مورد متابعت دولتهای همه ایاالت بایسااتی این باشااد که هر جا قانون پارلمان  مغایر این قانون   

 بود، قانون پارلمان باطل خواهد بود. 

آمریکا، جنبش نگارش قانون اساسی عمومیت یافته و گسترة  جهانی  از زمان تصاویم قانون اسااسای   

ای را داشااته اساات، )قانون اساااساای یافت. فرانسااه در این جنبش الاقل از جهت آمادگی نقش بساایار عمده

های سیاسی فرانسه، در مکان یازدهم قرار دارد( اما در آن سوی این تجربیات ، در فهرسات انواع نرام 1213

 باشند.  شویم که مطابق مفهوم معاصر قانون اساسی میارا، ما همیشه با ویژگیهایی مواجه میتاریخی متع

 

 ماهیت و موضوع تدوین قانون اساسی_2

در مرحلة نخسات، قانون اساسی عبارت است از یک عمل حاکمیتی. به عبارت دقیق تر، قانون اساسی  

 سط  ملی و بین المللی. عبارت است از ظهور دیدگاه سیاسی و قضایی یک ملت، در 

شااود. رابطه میان ملت، دولت و قانون در واقع قانون اساااساای تبدیل به کارت شااناسااایی یک ملت می

اسااسی که بصورت تاریخی در مفهوم قانون اساسی جای گرفته اند، برای فهم وضعیت قانون اساسی اروپا،  

 لی کردن قدرت سیاسی.باشد. در واقع تدوین قانون اساسی عبارت است از مضروری می

 تواند درگردد. مسالماً قانون اساسی می در دومین مرحله، یک قانون اسااسای، یک متن محساو  می   

دهی قوای ساایاساای کشااور  تواند محدود به سااازمانمحدودة کم و بیش وساایعی اعمال گردد. همچنین می

ژوئیه  16فوریه و  21فوریه،  21قانون  8گردد. قانون اسااسی جمهوری سوم، یک م ال مناسم است: یعنی  

مااده داشاااتناد که به تعیین نهادهای حکومتی، صاااالحیت و روابط آنها،     81. این ساااه قاانون جمعااً   1341

پرداختناد. اما ا لم، این قانون شاااامل قسااامتی کم و بیش مهمتر، در رابطه با آنچه که امروزه حقوق و   می

 به سانت فرانسوی به صورت مقدمه ای بر متن اصلی قانون باشاد که بنا  شاود می آزادیهای بنیادین نامیده می

اسااسای وارد شاده اسات. اما ممکن است این حقوق مانند قوانین اساسی آلمان، ایتالیا، استانیا جزئی از متن     

اصالی قانون اسااسای محساو  گردد و یا مانند قانون اسااسای ایاالت متحد به صاورت موادی که پیوست        

 گردند. قانون اساسی می

یک قانون اساسی ممکن است خود را محدود به تدوین سازمان سیاسی جامعه نماید. به عبارت دیگر، 



یک قانون اسااسی همیشه و الزاماً توصیفی است. قانون اساسی در این معنی نیزی بیش از دولت نیست. اما  

به عنوان یک تواند نماید، میدر همان حالی که یک قانون اسااااسااای نهادهای یک دولت را توصااایف می

نماید که آیا قانون اسااسی واقعاً یک قانون  هنجار شاناخته شاود: این خصاوصایت، این مسااله را مطرح می     

بنیادین اسات و باید بر ساایر قوانین از لحاس سلسه مراتم برتری داشته باشد. تلقی قانون اساسی بعنوان یک   

 هنجار، ذاتی طبیعت آن است. 

های آن قوانین اسااسی خاص خود را  ک دولت فدرال که ایالتاین موضاوع در خصاوص نهادهای ی  

جود ها رابطه سلسله مراتبی وباشاد. آیا میان قانون اساسی فدرال و قانون اساسی ایالت دارند، نیز صاادق می 

قانون اساااساای آمریکا مورد توجه قرار گرفته اساات. در  6مادة  2دارد. این امر به عنوان شاارط تفوق در بند 

 آمده: این بند 

ه گردند، همچنین همقانون اسااسای پیش رو، و همچنین قوانین ایاالت متحد که از این پا وضع می  "

رسااند، قوانین برتر کشااور را تشااکیل داده و برای   معاهداتی که بوساایله دولت ایاالت متحد به امضااا  می 

 باشند. قضات تمامی ایاالت الزام آور می

خواهد باشد، بایستی متضمن راهکارهایی اساسی هر نه که میدر ساط  ساوم؛ فرآیند تصویم قانون   

برای مشاروعیت بخشیدن به آن باشد. پادشاهی متحد انگلستان، که هرگز جمع آوری مقررات اساسی خود  

را در متنی واحد، مفید ندیده، م ال خوبی اسات. قانون اسااسای الزاماً بایساتی به آرای عمومی ارجاع شود،     

 نماید )مجلا مؤسسان، مجلا مؤسسان + رفراندوم،شکل خاص و واحدی حکومت نمی البته در این باره

رفراندوم تنها(. اما نفا این فرآیند ضاااروری اسااات نرا که تنها دخالت مساااتقیم یا  یرمساااتقیم عمومی   

تواند مهر مشاروعیت دمکراتیک بر یک قانون اسااسای بزند. مواردی که قوانین اسااسی در طول تاریخ     می

 باشند. دخالت عمومی تصویم شده اند، نمایانگر شرایط تاریخی و یا سیاسی خاص میبدون 

می توان به اجمال گفت که شارایطی که در باال برای یک قانون اساسی شمرده شده همگی در قوانین  

 نخورند، اما صرف این امر برای آنکه معاهده ای را که میان ایعضو اتحادیه اروپایی به نشم می 21اساسی

 نماید.شود بتوان یک قانون اساسی دانست کفایت نمیکشورها منعقد می

 

فصل سوم: عدم انطباق معاهدة مؤسس قانون اساسی اروپا با معیارهاي تاریخی قانون 

 اساسی

، تنها، واژة معاهده اساات که معنای واقعی «معاهدة مؤسااا قانون اساااساای ای برای اروپا "در عبارت 

 خود را حفظ نموده است:



ه تواند بآن نمی از نقطه نرر شکلی، فرآیند مذاکره در خصوص این معاهده و تصویم (1

 عنوان فرایندی معتبر برای تصویم قانون اساسی و  آیین اصالح آن مورد توجه قرار گیرد. 

های منجر به تصااویم معاهده بر عهدة یک مجلا نمایندگان مؤسااا نبود. الف( از یک سااو فعالیت

در پی تصااویم معاهدة نیا و به موجم اعالمیه ای که به آن معاهده ضااممیه شااده بود آ از ها این فعالیت

 اهداف زیر برای اعضای اتحادیه مقرر شده بود: 2221دسامبر  11شد. در اعالمیه مور  

 های هر کدام از اتحادیه، کشورهای عضو و مناطق جغرافیاییتعیین صالحیت _

موجود از طریق تفکیک میان معاهدة اصلی و مبنایی ومقررات های روشان نمودن وضاعیت معاهده   _

 عادی  

 در این معاهدة اصلی  2222وارد نمودن حقوق بنیادین مقرر شده در معاهدة نیا مصو  دسامبر  _

 های ملی در مهندسی سازمان آیندة اتحادیه اروپاییتعیین نقش پارلمان _

تدوین قانون اساسی برای شهروندان "ی عضو در صدد در این اعالمیه تنها عنوان شده است که دولتها

 در آینده برخواهند آمد.  "اروپایی

توسط پنج نهاد که عبارت بودند از  2222دسامبر  13این معاهده همانند منشور حقوق بنیادین مصو  

 های ملی، پارلمان اروپایی و کمیسیون اروپایی تصویم شد. پارلمان نمایندگان دولتهای عضو،

 دارد:  د یک ماده یک این معاهده مقرر میبن

با الهام از اراده شاهروندان اروپایی و دول عضاو، برای سااختن آیندة مشاترکشاان. کنواسیون حاضر      "

هایی را برای تحصااایل اهداف مشاااترکشاااان به آن واگذار  اتحادیة اروپایی را که دول عضاااو صاااالحیت

  "نمایدنمایند، تأسیا میمی

 نماید:این معاهده عنوان می 1مادة  114با این حال بخش 

کنواسایون حاضر توسط دول معرم عضو،  مطابق مقررات قانون اساسی آنها در این خصوص به  " _1

 تصویم رسیده است.  

کنواسیون حاضر در صورتیکه تمامی ابزارهای تصویم آن اعمال گشته باشد، از تاریخ اول نوامبر  _2

  "الزم االجرا خواهد بود 2226

این معاهده نسخ شده است  1مادة  114شود منطق بند یک مادة یک بوسیله بخش نانچه مالحره مین

د و پذیرنرا که برخالف لحن بند یک مادة یک، تصااویم این معاهده صاارفاً توسااط دولتها صااورت می   

مر را ادخالتهای مردم کشااورها تنها برای تأیید این تصااویم آن هم در صااورتی که قانون اساااساای آنها این 

 پیش بینی نموده باشد، متصور است)مانند مورد فرانسه(. 



توانند در خصاااوص آیین تجدید نرر در این معاهده مطرح  ( از ساااوی دیگر همین مالحراات می 

 گردند. در این معاهده یک روند عادی تجدید نرر و دو طریق آسان شده تجدید نرر پیش بینی شده است:

 ( به ترتیم زیر است:118 _1ماده ) آیین عادي تجدید نظر _

توانند طرحی را برای اصااالح هر کدام از دول عضااو، پارلمان اروپایی یا کمیساایون اروپایی می  _1 

 معاهده به شورای وزیران تقدیم نمایند.

ی تواند با اک ریت عادی تشکیل نشستی برای بررسشاورای اروپایی به توصایه شاورای وزیران می    _2

 دی را تصویم نمایند.تغییرات پیشنها

کنفرانا تشاکیل شاده همچنانکه برای تصاویم معاهده مقرر است، پیشنهاد را مورد بررسی قرار     _8

 نماید.داده و با اجماع، توصیه نامه ای را تصویم می

این توصاایه نامه توسااط شااورای اروپایی یک کنفرانا مطرح گشااته و در آنجا با توافق مشااتر   _1

 گیرد.مورد تصویم قرار می

اصااالحات پا از تصااویم توسااط تمامی دولتهای عضااو مطابق قوانین اساااساای آنها، الزم االجرا  _1

 خواهد بود.

ساال نهار پنجم کشاورهای عضاو، اصالحات را تصویم نموده باشند،     2ننانچه بعد از گذشات   _6

 گیرد.مساله مشکل زا در دیگر کشورها در شورای اروپایی مورد بررسی قرار می

 باشیم؛  شود، در اینجا با طرق تصویبی متعارضی مواجه مینچه مالحره میننا

یابی به های ملی، دستاک ریت سااده برای شاورای اروپایی، اجماع برای کنوانسایون نمایندگان پارلمان   

یاک توافق مشاااتر ) اجماع  اتفاق آرا  ( برای کنفرانا نمایندگان دولتها و در نهایت اتفاق آرا  برای  

 توسط دول عضو. تصویم

ها و کارکردهای اتحادیه( مورد توجه معاهده) سایاست  8در بخش  آیین سااده تجدید نظر در  _

 قرار گرفته اند.

نخساتین آیین مربوط به مواردی اسات که برای آنها اتفاق آرا  ضاروری دانساته شاده اسات. شورای       

صمیم   تصامیم بگیرد که در مواردی که اتخاذ ت تواند به اتفاق آرااروپایی بعد از تأیید پارلمان اروپایی، می

 در خصوص آنها با اتفاق آرا  نیاز دارد، با اک ریت مطلق اتخاذ تصمیم گردد.

های داخلی اتحادیه است )عنوان سوم بخش دومین آیین سااده شاده تجدید نرر نیز مربوط به سیاست  

 ت، گردش آزاد کاالها و  یره(سوم معاهده در خصوص بازارهای داخلی، گردش آزاد اشخاص و خدما

توانند بوساایله اتفاق آرای اعضااای شااورای اروپا پا از مشاااوره با    مقررات مربوط به این موارد می



پارلمان و کمیساایون اروپایی، مورد تجدید نرر قرار گیرند. اینگونه تصاامیمات شااورای اروپایی بایساااتی    

 یم قرار گیرند. توسط دولتهای عضو، مطابق قانون اساسی آنها مورد تصو

شود، روشهای تجدید نرر این معاهده نیز شباهتی به روشهای تجدیدنرر در قوانین ننانچه مالحره می

 اساسی ندارد و روشی برای تجدیدنرر در یک معاهده میان نند دولت است.

 ج( معاهده مورد بررسی در نهایت روشی را برای خروج از اتحادیه پیش بینی نموده است. 

توانند مطابق قواعد قانون اساااساای خود، از اتحادیه  هر کدام از دولتهای عضااو می 62_1مادة  مطابق

خارج گردند. اگر ننین کشاااوری پا از جدایی، مایل باشاااد باز به اتحادیه بتیوندد، با او همانند هر نامزد  

وی اتحادیه ت شاود. با توجه به سانگینی فرآیند جدا شادن و سایاستهای تو در    عضاویت دیگری برخورد می 

نماید، آسااان نباشااد. رسااد جدا شاادن از این معاهده آنچنانکه این ماده به آن تراهر میکشااورها، به نرر می

نماید یک  قانون اساااساای اساات، روشاای برای خروج از خود پیش بینی  حال که این معاهده که وانمود می

هایی که پا از معاهده رم در عاهدهشاااود کاه نگوناه هیچکادام از م   نموده، این نکتاه باه ذهن متباادر می   

اتحادیه اروپا به تصویم رسیدند حق خروج از خود را پیش بینی ننموده اند، و حال این معاهده که با توجه 

 گردد، متضمن پیش بینی ننین حقیبه ادعای قانون اسااسای بودن آن، یک متن قانون داخلی محسو  می  

 است! 

 

های اتحادیه را د منشاااور حقوق بنیادین که سااایاسااات از لحاس ماهوی، این معاهده همانن (2

 تواند در نهارنو  یک معاهده بین المللی مورد توجه قرار گیرد. نمود، فقط میاعالن می

دارند،  باشند، قابلیت اعمال عامالف( مفاد قوانین اسااسای داخلی که تضامین کننده حقوق بنیادین می   

 گردند، بر اشاخاص خصاوصی نیز قابل  های عمومی اعمال میهبه این معنی که همانگونه که نسابت به گرو 

 اعمال اند. 

ه های اتحادیه، آنگوناما منشاور حقوق بنیادین دارای قابلیت اعمال محدودی، تنها در حدود صالحیت 

 باشد. که توسط معاهده تعریف شده اند، می

نرر  الدولیآن در سااط  بیندهد که تدوین کنندگان آن به اعمال بررساای مفاد این منشااور نشااان می

داشاته اند و در آن تعهداتی برای دولتها، در مقابل دیگر دولتها و اتحادیه در نرر گرفته اند. مفاد این منشور  

تنها نسابت به نهادها و مصاوبات اتحادیه قابل اعمال اسات. بعضای از مواد منشاور که وارد معاهده شده اند      

 عبارتند از: 

کرامت انساانی تعرا ناپذیر اسات. بایستی مورد حمایت و احترام   انی: : كرامت انسا 11_2مادة 



 قرار گیرد.  

 حق زندگی:  12 _2مادة 

 هر انسانی نسبت به زندگی خود حق دارد. .1

 تواند محکوم به مرگ و اعدام شود.  هیچکا نمی .2

 حق نسبت به تمامیت جسمی:  16 _2مادة 

 دارد.هر کسی نسبت به تمامیت جسمی و روانی خود حق  .1

 این حق در زمینه پزشکی و زیست شناسی بایستی بطور خاص مورد مالحره قرار گیرد.  .2

 الف( رضایت آزاد و صری  بیمار و شخ  موضوع فعالیت مطابق قوانین مربوطه

  ( ممنوعیت بهره برداری مالی از جسم انسانی یا اندام آن

بوط به انتخا  اشاااخاص با طرح های اصااالح ژنتیک خصاااوصااااً آنهایی که مر ج( ممنوعیت فعالیت

 سازی موجود انسانی.باشند. ممنوعیت شبیهژنتیکی ویژه می

توان به شاخصای که نسابت به تخلف از این موارد در کشور خود ترلمی دارد، گفت    حال نگونه می

 که مفاد این معاهده تنها در خصوص سیاستهای اتحادیه قابل اعمال است و نه نسبت به قوانین ملی وی  

 ( ساایاسااتهای اتحادیه مبنایی جز توافق میان دولتهای عضااو ندارد. حقوق و تکالیف دولتهای عضااو 

دولتی این -اتحادیه ریشه در حقوق بین الملل دارد. قانون اساسی دانستن این معاهده تغییری در ماهیت میان

 معاهده ندارد. 

گونه گیرد، وی کامالً آزاد است تا آن تواند مبنای تدوین قانون اساسی قراربی شک، تنها حاکمیت می

خواهد محتوای قانون اساااساای را مشااخ  نماید. بدین ترتیم یک قانون اساااساای اصااول، نهادها و  که می

 نماید. می "تقدیا"ها را آیین

اینگونه است که یک قانون اساسی برای مخالفان آن همانقدر معتبر است که برای اک ریت موافق آن. 

ریو، توسط هو "های سایاسی نهارنو  بندی حقوقی پدیده"قدیمی حقوق اسااسای به    بدین ساان تعریف 

بات و ثهنوز اعتبار خود را حفظ نموده اسات. قانون اساسی در واقع برای اهداف و معیارهای سیاسی که بی 

 سازد.ها و نهادها( میهای حقوقی ثابت )مانند رویهتغییر پذیراند، قالم

ها گردد که نرا معاهدة مورد نرر به یک نحو به نهادهای حقوقی و سیاستحال این ساوال مطرح می 

و در واقع ظرف و مرروف پرداخته است  آیا دلیل این امر، آن نیست که نگارندگان آن یک قانون اساسی 

 ننوشته اند، بلکه اقدام به بازنویسی مفاد معاهدات موجود به شکل یک قانون اساسی نموده اند  

 : اتحادیة اروپایی؛  موضوع سیاسی نامشخصفصل چهارم



یک قانون اسااسی عبارت است از کارت شناسایی یک جامعه سیاسی که در یک کشور شکل گرفته  

 است. آیا معاهدة مورد نرر، هویتی را به اتحادیه اروپایی اعطا می کند   

دی قرار گرفت، فرآینکه تشکیل شد به عنوان یک فرآیند مورد توجه  1222اتحادیه اروپایی از ساال  

ین رساید. با این حال دولتهای عضاو ا  که مبتنی بر  نند معاهده بود که عمر بعضای از آنها به پنجاه ساال می  

حق را که ر سااااً اقدام به انعقاد قراردادهای بین المللی نمایند برای خود حفظ نمودند، اگرنه مشاااروط بر  

 ه توسط اتحادیه باشد. آنکه این توافقات، سازگار با معاهدات منعقد شد

دهد که اتحادیه اروپایی را یک کشاور به شمار آوریم   آیا این حد از ساازمان گرایی، به ما اجازه می 

 با این حال بایستی اذعان نمود که اتحادیه اروپایی بیش از پیش یک موضوع سیاسی ناشناخته است.

 

 ها میان اتحادیه و دولتهاي عضوتقسیم صالحیت _1

. در یک ها و اختیارات استامعه سایاسای، نخساتین نبرد سیاسی، نبرد بر سر تقسیم صالحیت   در هر ج

سااااختار فدرال، تعیین صاااالحیتهای دولت فدرال و دولتهای ایالتی از اهمیت حیاتی برخوردار اسااات. این 

دنار  ،همان نقصای بود که قانون اسااسای ایاالت متحد آنگونه که در کنفرانا فیالدلفیا به تصاویم رسید    

 و توسط اصالحیه دهم مرتفع شد.  1421آن بود. این نق  در 

در اتحادیه اروپایی، تا تصویم معاهدة ماستریخ، هیچکدام از معاهدات، مقرراتی در این باره نداشتند. 

نمود. ها حکمی نداشت، بلکه اهداف و طرق حصول آنها را معین میاین معاهده هم در خصوص صالحیت

این  1یک شاارط عام صااالحیت در معاهدة مؤسااا جامعه اروپایی وارد شااد. مادة     1222ر با این حال، د

 دارد:  معاهده اعالم می

هایی که به آن اعطا شده و اهدافی که برای آن، توسط این معاهده تعیین جامعه در حدود صاالحیت "

 "شده است، اقدام خواهد نمود.

آید که برمی 11 _1ار پیروی نموده است. از مادة معاهدة مؤساا قانون اسااسای نیز از همین ساز و ک   

تواند اقدامی انجام دهد مگر اینکه صاالحیت آن به وی اعطا شاده باشد. به عبارت دیگر اصل،   اتحادیه نمی

هایی یتنماید که صالحصاالحیت ملی است و صالحیت اتحادیه است نا می باشد. معاهده مزبور تصری  می 

 باشند. اند، در اختیار دولتهای عضو میکه به اتحادیه اعطا نشده 

ها را از هم تفکیک نموده اسااات: ساااه دساااته آنها عبارتند از  پنج دساااتاه صاااالحیات    12 _1ماادة  

 های تقسیم شده و صالحیت پشتیبانی.  های انحصاری، صالحیتصالحیت

ا ههای عضااوی که پول آنهای انحصااری مربوط به اتحادیه گمرکی، سایاسات پولی دولت   صاالحیت 



 یورو است، حفاظت از منابع جاندار دریاها و سیاست تجاری مشتر  می باشد.

ها اقدام به قانون گذاری نمایند مگر اینکه اتحادیه به آنها این توانند در این زمینهدولتهاای عضاااو نمی 

یه تصویم داختیار را بدهد و یا اینکه برای الزم االجرا شادن در کشاورشاان قوانینی را که قبالً  توسط اتحا   

 شده، به تصویم رسانند.  

های تقسیم شده به اختیار دولتها در اعمال صالحیت خود در زمینه ای که اتحادیه صالحیت صالحیت

گردد. ا ز جمله این موارد ننانچه نماید یا از صاالحیت خود صرف نرر نموده، اطالق می خود را اجرا نمی

تنریم بازارهای داخلی، ساایاساات اجتماعی، انسااجام اقتصااادی،  توان به معاهده مقرر نموده می 11 _1مادة 

اجتماعی و ساارزمینی، کشاااورزی و شااکار، محیط زیساات، محدودة آزادی، امنیت و دادگسااتری، و بهره   

 مندی عمومی از بهداشت عمومی،  حمایت از مصرف کننده، حمل و نقل و انرژی اشاره نمود.

ل اقداماتی را برای حمایت، همکاری و تکمی"در نهایت، صااالحیت پشااتیبانی به اتحادیه اعطا شااده تا 

 ، انجام دهد. "ها جانشین آنها گردداقدامات کشورهای عضو، بدون اینکه در این زمینه

ارتفاع و تضاامین همکاری "باشااند و هدف از آنها های ویژه میدو گروه دیگر اختیارات، صااالحیت

اقتصادی دولتهای عضو و اعمال سیاست خارجی و اقدامات امنیتی جمعی با تعریف یک سیاست  _سی سیا

 باشد.  می "دفاعی جمعی

ها از  جهات گوناگون مساااتعد آنند که مورد تجاوز قرار گرفته و اتحادیه از آنها فراتر این صاااالحیت

 رود. بعضی از این جهات به قرار ذیل اند: 

توانناد به راحتی مورد تجدید نرر قرار گرفته و از این طریق اختیارات اتحادیه  مقررات معااهاده می   _

 افزایش یابد، 

توانند اقدام به وضااع قوانین الزم االجرا برای کشااورهای عضااو به همین ترتیم نهادهای اتحادیه می _

 نمایند،

معاااهااده پیش بینی شاااده، احتمااال افزایش   13 _1بر طبق شااارط انعطاااف پااذیری کااه در ماااده  _

ننانچه مطابق نهارنو  سیاسی مقرر شده در "دارد: های اتحادیه وجود دارد. این ماده بیان میصاالحیت 

ی اساساین معاهده، انجام  اقدامی از ساوی اتحادیه برای حصاول یکی از اهدافی که توسااط قانون    8بخش 

باشااد، شااورای وزیران، بر مبنای پیشاانهاد رسااد که در صااالحیت اتحادیه نمیمقرر شااده، ضااروری به نرر 

  "اید.نمکمیسیون اروپایی و پا از تأیید پارلمان اروپایی، به اتفاق آرا اقدامات مناسم را اتخاذ می

ات رد، باعث گساااترش اختیارتوان از آنها به عنوان اختیارات ضااامنی نام باین گونه اختیارات که می

شوند و اصوالً همین گونه اختیارات باعث گسترش مؤثر اختیارات رؤسای جمهور ایاالت متحد اتحادیه می



 شده اند. 

 _1های پشااتیبانی اتحادیه مقرر در مادة شااوند تا صااالحیتد ر نهایت اختیارات ضاامنی موجم می  _

صااانعت، فرهنال، گردشاااگری، آموزش و پرورش،   های حمایت و بهبود ساااالمت عمومی،در زمینه 14

 تفریحات، ورزش و آموزشهای حرفه ای، افزایش نشمگیری یابند. 

 

 برابري قدرتها _2

های آن تعیین های اتحادیه را در خصاوص سایاست  بخش ساوم معاهده، بخش عمده ای از صاالحیت  

ثیر قرار دهد، الزاماً تأثیری بر نموده اسااات. هر معااهادة جدیدی که محدودة دخالتهای اتحادیه را تحت تأ  

ها خواهد داشات. با این حال دو روی از یک سکه )مساله( در این  روی یک یا نند مورد از این صاالحیت 

 گیرد و نگونه   رسد؛ نه کسی تصمیم میباره مهم به نرر می

 

 الف( برابري در داخل اتحادیه

وضاااوع نوآوریهایی قرار گرفتند اما از جهت در این معااهاده نهاادهاای مختلفی از اتحادیه اروپایی م    

توان مهمتر از مااهیتی ساااازماان بنادی این اتحاادیاه دسااات نخورده بااقی ماند و این محافره کاری را می       

نوآوریهای صورت گرفته به شمار آورد. حال به بررسی اجمالی ارکان گوناگون اتحادیه به موجم معاهدة 

 پردازیم.مورد نرر می

یریها و گهای الزم به اتحادیه برای گساااترش و تعیین جهتدادن انگیزه"ی وظیفاه  شاااورای اروپاای  _

را بر عهده دارد. این شورا از رؤسای کشورها تشکیل شده است. اما  "های سایاسای عمومی اتحادیه  اولویت

گیرد و برای یک دورة دو گیری در آن با اک ریت مطلق صااورت میشااود. ر ینمایندة آنها محسااو  نمی

 گردد. ال و نیمه تشکیل میس

ساایاساات خارجی و  "باشااد، نرا که این اتحادیه اتحادیه اروپایی دارای یک وزیر امور خارجه می _

های سایاست خارجی و امنیت را در بر  گذارد که تمامی زمینهامنیت عمومی خاص خود را به موقع اجرا می

 (221 _8)مادة  "گیرد. می

 گذاری،  ورا(  به همراه پارلمان اروپایی کارکردهای قانونشورای وزیران )مرسوم به ش _

ها و همکاریها را بر عهده دارد. از نمایندگان همة کشورها تشکیل شده تعیین بودجه و تعیین سایاسات  

 یرد. پذو جز مواردی که معاهده خالف آن را مقرر نماید، اتخاذ تصمیم در آن با اک ریت مطلق صورت می

ی: سااایاسااات اتحادیه کم کردن تعداد اعضاااای این کمیسااایون اسااات و از زمان کمیسااایون اروپای _



گیری تاکنون نیز ننین امری محقق شده است. اما هدف این نیست که اتحادیه دارای نرامی مبتنی بر شاکل 

 ریاست جمهوری گردد. 

از زمان تشااکیل اتحادیه صااالحیت دیوان دادگسااتری گسااترش یافته اساات. هر شااخ  حقیقی یا   _

تواند علیه قوانین اتحادیه به این دیوان متوسااال گردد. با این حال اشاااخاص حقیقی یا حقوقی از قوقی میح

 توانند به این دیوان مراجعه نمایند. شود، میجهت قوانینی که مستقیماً و شخصاً به آنان مربوط می

از شااهروندان اروپایی  معاهده به هر یک میلیون نفر 14 _1آخرین رکن اتحادیه مردم هسااتند. مادة  _

 حق توسل به کمیسیون را برای بررسی پیشنهاد آنها داده است.

با اینکه نباید ارزش این نوآوریها را انکار نمود، این تغییرات تأثیر واضاحی بر کارکرد اتحادیه نداشته  

ند. آنها باشیاسات. هیچکدام از شاورای وزیران و پارلمان اروپایی در تصویم قوانین دارای ابتکار عمل نم  

فته توانند متن اولیه را مورد اصالح قرار دهند. به گنمایند و تنها میمتون پیشنهادی کمیسیون را تصویم می

 الیزابت زولر:

 کمیساایون با اسااتقالل کامل، به لطف انحصااار در ابتکار قانونگذاری، قدرت حکومتی را اعمال می" 

شود، ت که اتحادیه اروپایی، بوسیله نیرویی مستقل اداره میواضا  اسا   "گوید: همان نویسانده می  "نماید.

مسااتقل از کشااورها، دولتها و مردم. اتحادیه اروپا نه بوساایله منتخبین مردم بلکه بوساایله کارشااناسااان اداره   

 پیرایه!این است کارکرد نوین یک استبداد بی "گردد.می

 

 ب( تساوي میان اتحادیه و دولتهاي عضو

توانند همچنان در مقابل تجاوز نهادهای اتحادیه از حدود صالحیت می و تناسم ضارورت آیا اصاول  

 هایشان بکار آیند  

به موجم اصااال ضااارورت که در معاهدة ماساااتریخ هم پیش بینی شاااده بود؛ اتحادیه نباید در امری  

های از دولتدخالت نماید مگر در مواردی که اتحادیه برای حصول اهداف اقدام مورد نرر در شرایط بهتری 

توان در رویه کلیساای کاتولیک مشااهده نمود. این اصل در خصوص   عضاو باشاد. ریشاه این اصال را می    

چ گردد این است که هیهای انحصاری قابل اعمال نیست. مشکلی که در این خصوص مطرح میصاالحیت 

ر  اشااره شااده است.  ها و اهداف مشات ها را تعریف ننموده بلکه تنها به محدودهمعاهده ای این صاالحیت 

 توانند به دیوان دادگستری متوسل گردند. دولتها هم تنها در  مقابل تجاوز از این حدود می

آن اسات که اقدامات اتحادیه را به حدودی که برای تحصیل اهداف آن ضروری   اصال تناسام  مفاد 

ه باشد. در واقع، درحالیکباشد، محدود نماید. این اصل دارای هدف و مبنایی مشابه با اصل ضرورت میمی



هدف از اصال ضارورت، کنترل ضارورت یک اقدام بوده، مبنای اصال تناسام تأیید حدود این ضرورت      

 باشد.می

پروتکل اعمال اصول "به  11 _1اهده مؤساا قانون اسااسی نیز به این دو اصل پرداخته است. مادة   مع

دهد. در این پروتکل قانون گذاریهای اروپایی بایستی مطابق اصول فرعیت ارجاع می "ضارورت و تناسام  

رار ق تواند تحت نرارت مجالا ملیو تناسام صاورت گیرد، با این حال تنها اصال ضارورت است که می    

دام توانند خود اقگیرد. مجالا ملی در مقابل تجاوز به این اصال دو راه کار پیش رو دارند؛ از یک سو می 

توانند در مقابل تعرا به اصااال به بررسااای  مجدد طرح قانونگذاری اروپایی نمایند و از ساااوی دیگر می 

 ( 2پروتکل شماره  3تا  6ضرورت به دیوان دادگستری متوسل گردند. )موارد 

 

 سازي مشكل آفرین ج( یكسان

های رایج فدرالیساام، اتحادیه اروپایی، آنگونه که توسااط هنجارهای مقرر شااده   در مقایسااه با شاایوه 

ساااازمان دهی شاااده، کجا قرار گرفته اسااات  لحن موجود در اصاااول  2221اکتبر  22توساااط معاهدة رم 

دفاع از حاکمیت خود مسل  شده ا  ضارورت و تناسام، گویای آن اسات که دولتهای عضو به خوبی برای   

ند. شاکی نیسات که معاهدة مؤساا قانون اساسی، برابری اتحادیه و دولتهای عضو را بر هم زده است.  اما    

 ناگفته نماند که تعیین نقطه برابری نیز کار دشواری است.

فدرال  اساسیباشند. تمامی قوانین تقسایم صاالحیت ها، در مهندسی کلی آن دارای ماهیتی فدرال می  

هایی را که به طور ساانتی به حقوق شاااهی مرسااوم اند، مانند امور خارجی، دفاع، دادگسااتری و  صااالحیت

نماایناد. باه موجام معااهادة مؤساااا، امور خاارجی و دفااعی از جمله         پول، باه دولات مرکزی اعطاا می   

تحادیه ولتهای ملی به اهای دهای انحصاری اتحادیه قرار گرفت. البته هدف این نبود تا صالحیتصاالحیت 

منتقل گردد بلکه این خواسات وجود داشات که اتحادیه در خصوص این امور، دارای سیاستی واحد باشد.   

 باشند و نه میان دولتی.ها دارای ماهیتی اجتماعی میاین سیاست

به  توانرود. برای م ال میاتحادیه اروپایی با این معاهده به سااارعت به ساااوی تمرکزگرایی پیش می 

اشاااره نمود که در کنار صااالحیت اصاالی  کشااورهای عضااو برای اجرای قوانین اتحادیه، به    84 _ 1مادة 

در صااورتیکه اجرای یک شااکل قوانین اتحادیه، ضااروری  "کمیساایون هم صااالحیتی برای اجرای قوانین  

رایی عریمی تمرکز گرسااد این طرح دارای قابلیت نماید. به گفته نیکوال لورا به نرر میاعطا می "باشاادمی

در این معاهده طرح فدرالی وجود دارد که موجد تمرکزگرایی اساات که تا  "نماید:اساات. وی اضااافه می 

 "امروز در اتحادیه اروپایی سابقه نداشته است.



با این حال، باید گفت که این معاهده رم جدید، دولتی فدرال را تأسیا ننموده است. پاراگراف یک 

 نماید:هده عنوان میاین معا 1_1مادة 

اتحادیه به برابری دولتهای عضااو در برابر قانون اساااساای، هویت ملی آنها مطابق با ساااختار بنیادین   " 

 گذارد )...(. سیاست و قانون اساسی آنها، احترام می

این قانون به کارکردهای اسااسای دولتها، خصاوصااً آنهایی که هدف از آنها تضامین تمامیت ارضاای      

توجه می کند. با این حال برخی از  "باشااادظ نرم عمومی و حفاظت از امنیت ملی آنها میکشاااورهاا، حف 

ال های فدرهای در نرر گرفته شاااده برای اتحادیه مخل به این مبانی اسااات و حتی از حکومت صاااالحیت

 رود.مرسوم هم فراتر می

ای  عاهدة مؤسا، معاهدهدر نهایت باید گفت که اتحادیه اروپایی، دیگر نرامی مردم سااالر نیست: م 

 است برای کشورها و نه قانون اساسی برای شهروندان اروپایی.

از سااوی دیگر، اتحادیه اروپایی دیگر نرامی آزاد منش هم نیساات: در این نرام تفکیک قوا فراموش  

رر را خاطر نشان شویم که مق 1432اعالمیه حقوق بشر و شهروندان  16شده است. در اینجا الزم است مادة 

 نمود: می

هر جامعه ای که در آن احترام به حقوق تضامین نشاده و تفکیک قوا وجود نداشاته باشد، جامعه ای    "

   "باشد.مبتنی بر قانون اساسی نمی

 

 فصل پنجم: معاهده مؤسس قانون اساسی براي اروپا و قوانین اساسی ملی: نقش قضات:  

سی و دیگر قوانینی که توسط ارکان اتحادیه، در قانون اساا "دارد: معاهدة مؤساا مقرر می  6 _1مادة 

گردند، بر قوانین دولتهای عضو برتری دارند. هایی که به اتحادیه اعطا شاده، تصویم می اجرای صاالحیت 

بدین ترتیم اصال برتری به صراحت در خصوص قوانین اتحادیه نسبت به قوانین دولتها حتی قوانین اساسی  

باشاااد، پذیرفته شاااده اسااات. اما در این  ملی و اعمال حاکمیتی آنان میآنهاا کاه هنجاارهاای برتر حقوق     

خصااوص میان دیوان دادگسااتری جامعه اروپایی و شااورای دولتی فرانسااه اختالف رویه وجود دارد که در 

 زیر به آن خواهیم پرداخت: 

 رویه دیوان دادگستري اتحادیه اروپایی _1

 ری ابزارهای حقوقی خاص خود را داراست.  اتحادیه اروپایی مانند هر سازمان سیاسی دیگ

ها که در معاهدة مؤسا از آنها به عنوان این ابزارهای قانونی عبارتند از قوانین اتحادیه ای و آیین نامه

قوانین و قوانین اجرایی نام برده شاده تا شاید بیشتر با متن یک قانون اساسی مطابق باشند. معاهدة رم اولیه و  



آن تا معاهدة آمساااتردام حرفی از برتری قوانین اتحادیه بر قوانین ملی به میان نیاورده  هاای پا از معااهاده  

بودند بلکه این دیوان دادگستری اتحادیه اروپایی بود که این برتری را در دو ر ی خود صراحتاً خاطر نشان 

 نمود. 

ان عمومی آقای رومر در نماییم. دادستاشاره می 1268نخسات به ر ی صادره علیه اداره مالی هلند در  

 این دعوی اعالم داشت:

جامعه اروپایی دارای نهادهای خاص خود، مساااتقل از دولتهای عضاااو و دارای اختیار انجام اعمال  " 

باشاااد که نه تنها مساااتقیماً موجد حقوق و تکالیفی برای دولتهای عضاااو و  اداری و اعالم قواعد حقوق می

عالوه  ".باشدتباع دولتهای عضاو نیز موجد ننین حقوق و تکالیفی می باشاد، برای ا نهادهای اداری آنها می

تواند در مقابل مراجع قضاایی ملی به آنها استناد نماید.  باشاد که هر کا می بر این، دارای ناظم حقوقی می

بادین ترتیام اصااال قابلیت اعمال مساااتقیم حقوق جامعه اروپایی نیز جایی در این نرام حقوقی برای خود    

 گشود. 

دیوان در دعوای کومتا علیه انل وضاااعیت نرام حقوقی جامعه اروپایی را اینگونه  1261پا از آن در 

 بیان نمود:

های خاص، دارای شاااخصااایت و در تأسااایا یک جامعه برای مدتی محدود، دارای  صاااالحیت " 

دولتی  ته،یافدارای صااالحیت نمایندگی بین المللی، که از دولتهای عضااو جامعه انتقال  صااالحیت حقوقی،

عضو نهاد حقوقی ساخته اند که همچنانکه نسبت به خود آنها قابل اعمال است، نسبت به اتباعشان نیز اعمال 

 "باشد.پذیر می

ه یکی از باشااد ننانکبنابراین دیوان دادگسااتری جامعه اروپایی در موضااع خود کامالً تغییرناپذیر می 

اسای آلمان رجحان دارد. )ر ی در خصوص تعارا یکی از آیین  های جامعه را بر مفاد قانون اسا آیین نامه

های جامعه در خصاوص برابری زنان و مردان با یکی از مواد قانون اسااسی آلمان در خصوص است نای   نامه

صادر شد( این رویه مطابق رویه ای است که 2222ژانویه  11زنان از خدمت در نیروهای مسال ، بوده و در  

 در جهت آن عنوان نمود که: 1223ریکا در رئیا دیوان عالی آم

 هایبنابراین، معاهده "خوانند.قانون اسااسای همان نیزی اسات که قضاات آن را قانون اسااسی می     " 

گویند. این رویکرد تفسیری به روش  ایت انگار اروپایی هم، همان ماهیتی را دارند که قضات اروپایی می

 ند.کین و معاهدات به اهداف تدوین کنندگان آنان توجه میشهرت دارد که به جای توجه به متن قوان

گویای آن اساات، اتحادیه  1212حال هدف تدوین کنندگان معاهدات، همچنانکه اعالمیه شااومان در 

در خصوص اعمال اصول ضرورت و تناسم،  4همه جانبة اروپاست. به معاهدة آمستردام پروتکلی با شماره 



 دارد: این پروتکل مقرر می 2ضمیمه شده است. پاراگراف 

نمایند که... اعمال  اصااول فرعیت و تناساام متضاامن  طرفین متعاهدین معرم بدین وساایله توافق می»

رعایت مقررات عمومی و اهداف معاهده، خصااوصاااً مقررات مربوط به حصااول وحدت جامعه اروپایی و  

اصاول مقررشاده توساط دیوان دادگساتری در خصوص رابطه میان      برابری ساازمانی، باشاد؛ آنها نسابت به   

معاهدة اتحادیه اروپایی را که به  6مادة  1دارند و پاراگراف تعرضااای رو نمی قوانین ملی و قوانین جاامعاه،  

های خود، اتحاادیاة اروپاایی از ابزارهای الزم برای دساااتیابی به  اهداف و تحقق سااایاسااات    "موجام آن  

 «.نمایندرعایت می "دبرخوردار خواهد بو

با این حال، رویه دیوان دادگساتری اتحادیه مبنی بر برتری قوانین اتحادیه بر قوانین ملی کشورها حتی  

قوانین اسااسای، در آرا  اخیر شورای قانون اساسی فرانسه مورد مخالفت قرار گرفته است. حال آیا تعارا   

 باشد ناپذیر نمی میان دیوان دادگستری و مراجع قضایی فرانسه اجتنا 

 

 رویه مراجع قضایی فرانسه _2

در حقوق فرانسااه پذیرفته شااده اساات که قوانین جامعه اروپا بر قوانین عادی و همة انواع قوانین اداری 

باشد. شورای قانون اساسی در یکی از قانون اسااسی می  11فرانساه برتری دارند. این تفوق بر اسااس اصال    

تصاااری  نموده اسااات که کنترل مطابقت قوانین عادی با قانون   1241انویه ژ 11آرای معروف خود مور  

باشد. اما سایر مراجع قضایی دارای صالحیت کنترل مطابقت اسااسای در صاالحیت انحصاری آن شورا می   

باشاند. نند ماه بعد دیوان کشاور فرانسه اعالم نمود که ننانچه عدم   قوانین با معاهدات مصاو  فرانساه می  

ک قانون با معاهده ای مورد اعتراا قرار گیرد، معاهده، مقدم بر آن قانون خواهد بود، هر نند سازگاری ی

( شااورای دولتی در این رابطه رویه معتدل تری 1241می 21باشااد. )که آن قانون مؤخر از معاهدة مزبور می

ه ر پذیرفت، در موردی کای را که مؤخر از یک قانون بود بر قانون مزبواتخاذ نمود. اگرنه بررسی معاهده

 (. 1263مارس  1معاهده مؤخر از قانون بود از این امر امتناع نمود )

گردد که آیا قوانینی که توساااط نهادهای اروپایی در اجرای وظایفشاااان  حال این پرساااش مطرح می

ا هباشند. پاسخ این پرسش م بت است، نرا که از یک سو آنگردد، دارای ماهیت معاهدات میتصاویم می 

گردند و از ساااوی دیگر این قوانین در اجرای تعهادات بین المللی یاک کشاااور وارد نرام حقوقی آن می  

 رسند.  توسط نهادهای میان دولتی مانند شورای وزیران به تصویم می

گیری قضااات فرانساوی و دیوان دادگسااتری اروپا در خصااوص تفوق قوانین  با این حال مبنای موضاع 

دی فرانسااوی یکسااان نیساات. برای دیوان دادگسااتری این امر ویژگی قوانین اروپایی   اروپایی بر قوانین عا



اسات امااز نرر قاضای فرانسوی این امر مبتنی بر قانون اساسی فرانسه است و خاص قوانین اروپایی نیست و   

 شود.  المللی اجرا میدر مورد تمامی معاهدات بین

ین اروپایی از قانون اسااسای توساط قضات فرانسوی ا    نتیجة این رویکرد، یعنی اساتخراج تفوق قوانین 

است که خود قانون اساسی بر این قوانین و معاهدات برتری دارد. و این دقیقاً همان نیزی است که شورای 

 بیان نمود:  1223اکتبر  82دولت در ر ی خود در 

خلی، بر مقرراتی که ( به تعهدات بین المللی، در نرم حقوق دا11برتری اعطا شاااده )به موجم مادة "

 "باشند، قابل اعمال نیست.دارای ماهیت اساسی می

آرای اخیر شاورای قانون اساسی نیز در تأیید همین نرر است. این رویه در دو ر ی شورا تجلی خاص  

قانون اسااسی فرانسه در خصوص اجازه   33مادة  1به بند 12داشاته که در این آرا  عالوه بر اساتناد به مادة    

 به اتحادیه اروپایی هم توجه شده است. الحاق

انین های اروپایی به قودر نخسااتین ر ی از شااورا خواسااته شااد که اعالم نماید که آیا تبدیل آیین نامه 

، مقرر 2221ژوئیه  22و  1ژوئن،  12باشاد یا خیر. شاورا در سه ر ی مور    داخلی مطابق قانون اسااسای می  

 داشت که:

پایی به قوانین داخلی، در نتیجه الزامات قانون اسااسای، مغایر قانون اساااسی   های اروتبدیل آیین نامه" 

مفاد  دهد کهاین ر ی نشان می "گردد مگر آنکه متضامن مقرراتی مغیار قانون اسااسای باشد   محساو  نمی 

 قانون اساسی از جهت ایجابی و سلبی بر قوانین اروپایی برتری دارد. 

خواسته شد تا تشخی  دهد که آیا معاهدة مؤسا قانون اساسی در ر ی دوم از شورای قانون اساسی 

 _121. شورای قانون اساسی در ر ی شماره "دهد یا خیراصل برتری قوانین اتحادیه را تحت تأثیر قرار می"

قانون اساسی فرانسه )در خصوص اجازه  33مادة  1از ضامیمة معاهده پیداسات که بند   "اعالم نمود:   2221

به اتحادیه اروپایی( اصااال تفوق قوانین اروپایی را تحت تأثیر نداده و محدودة آن را کم یا الحاق فرانساااه 

 زیاد ننموده است.  

 فصل ششم: هنوز زمان آن نرسیده كه یک قانون اساسی اروپایی داشته باشیم:
مشااکل بحث در خصاااوص قانون اسااااسااای اروپایی آن اسااات که طرفدارن ننین قانون از بحث در  

 زنند. مرسوم قانون اساسی و کشور موضوع آن سرباز می خصوص رابطه

قانون اسااسای یک قالم است که باید دارای محتوایی باشد. قانون اساسی اروپا از لحاس این محتوی،   

با مشکل مواجه است. این امر نتیجه سه تردید عمده است: تردید نسبت به مرزهای سرزمین اروپایی، تردید 

 "عمومی نیز"روپایی و تردید نساابت به آنچه میان مردم اروپا مشااتر  اساات، نسابت به وجود یک ملت ا 



 اروپایی. 

تواند نسابت به نهارنو  سرزمینی جامعه سیاسی که بر آن حاکم است،  یک قانون اسااسای نمی   _1

 تفاوت باشد. بی

 ارجاعات بسیاری به سرزمین کشور جمهوری فرانسه دارد:   1213قانون اساسی 

)رئیا جمهور هنگامی که تمامیت ارضی  16جمهور حافظ تمامیت ارضی است( مادة  )رئیا 1مادة 

)هر معاهده ای که متضاامن  18یابد( مادة واسااطه قرار گیرد، اختیارات ویژه ای میمورد تهدید شاادید و بی

ادة مانفصاال، الحاق یا مبادله سارزمین باشاد بایساتی تبدیل به قانون شاده و تصاویم مردم فرانسه برسد( و       

)نباید در قانون اسااسای تجدیدنرری صاورت گیرد که متضامن تعرا به تمامیت ارضاای کشور باشد(     32

 باشد. قانون اساسی ایاالت متحد هم دارای ننین موضعی نسبت به سرزمین آن کشور می

در مقابل، معاهدة مؤساااا قانون اسااااسااای اروپایی، به سااارزمین موضاااوع خود تنها به عنوان جمع   

نماید. این امر در خصوص های سایاسای مختلف، ارجاع می  ی دول عضاو و در نهارنو  نرام هاسارزمین 

های مربوط به کنترل مرزها ( و سیاست222 _8(، انساجام سرزمینی )مادة  184 _8آزادی اجتماعات )مغادة 

 ( صادق است. 261 _8)مادة 

ه به کارکردهای اسااااسااای دولتها  اتحاادی  "دارد: این معااهاده عنوان می   1 _1از این هم فراتر، مااده  

باشند، خصوصاً آنهایی که مربوط به تضمین تمامیت ارضی، حفظ نرم عمومی و حفاظت از امنیت ملی می

گیرد، معاهده به در موردی هم که تمامیت ارضااای یک کشاااور مورد تهدید قرار می  "گاذارد. احترام می

در صااورتیکه یکی از اعضااا  مورد "منشااور  12_1مادة  4دهد )پاراگراف منشااور سااازمان ملل ارجاع می

تهاجم نرامی نساابت به ساارزمین خود قرار گیرد، کشااورهای دیگر با تمام وسااایل مقدور و حداک ر توان   

 "منشور به آن کشور کمک و یاری خواهند نمود. 11خود، موافق مادة

انسااجام اروپایی  این واحد اعتباری ساارزمین ریشااه در ارزشااهای مشااتر  اروپایی دارد و معیارهای 

معاهدة مؤساااا مقرر  1_1ماده  2مطرح شااادند. پاراگراف  1228نخساااتین بار در نشاااسااات کتنها  در 

اتحادیه بر روی همه کشورهای اروپایی که به ارزشهای اتحادیه احترام گذاشته و متعهد به ارتقا  "دارد: می

 "قرار گرفته است.مورد تأکید   2 _1این ارزشها در مادة  "جمعی آن شوند، باز است

اتحادیه مبتنی اسااات بر ارزش احترام به کرامت انساااانی، آزادی، مردم سااااالری، برابری و حکومت  

هااا در میااان دولتهااای عضاااو، در قااانون، همچنین احترام بااه حقوق بشااار، و حقوق اقلیاات هااا. این ارزش

ن و مرد تگی و برابری زکشاورهایی که مشاخصه آنها تک ر گرایی، عدم تبعی ، رواداری، عدالت و همبس  

 "باشد.باشد، مشتر  میمی



به این ترتیم، همیشاه به کشورهای اروپایی اشاره شده است و اروپا نیزی جز نتیجة همبستگی نسبت  

 های عدیده تعریف نشده است. به این ارزش

رای خود ب تواند بدون ساااحل اروپا باشااد. اروپا بایسااتیاروپا نمی"نویساد:  همچنانکه هانری مادلن می

ما نیزی بیش از  "مرزهاایی قائل گردد که در درون آن دارای روابط همکاری و پیوندهای متقابل باشاااد. 

 توانیم بگوییم که هر قانون اساسی بایستی مبتنی بر محتوایی باشد که آن نیزی جز سرزمین نیست. این نمی

 روي این سرزمین بایستی جمعیتی باشد. _2

جمعیت برای این قانون اسااسای، بیش از تردید در رابطه با وجود سرزمین   تردید در خصاوص وجود  

اسات. نخساتین بار معاهدة ماساتریخ، شهروند اروپایی را مورد شناسایی قرار داد. اما سمت شهروندی اروپا    

بر شاهروندی دولتهای ملی اضاافه شاد، اما جانشاین آن نشاده اسات. طبق حقوق اسااسی فرانسه شهروندان        

باشند، اما شهروندان اروپایی دارای ننین حقی نیستند.  حقوق آنها از مشارکت در حاکمیت می دارای حق

 قرار زیر است:

 گردش آزاد و اقامت در سرزمین کشورهای عضو _

 حق ر ی دادن در انتخابات پارلمان اروپایی و انتخابات شهرداریها در کشور محل اقامت  _

 ک و کنسولی همه کشورهای عضوحق برخورداری از حمایت دیتلماتی _

و در نهایت حق مراجعه به پارلمان اروپایی و توساال به نهادهای اتحادیه و دریافت پاسااخ به یکی از  _

 زبانهای اتحادیه

 باشیم که خود یک ملت را تأسیا نمود.ما در واقع اینجا با قانون اساسی مواجه می

 چه چیز در اروپا عمومی است؟ _6

گردیم: کدام هدف اجتماعی است که اتحادیه اروپایی بر در نهایت ما با مشاکل عمده تری مواجه می 

مبنای آن ساخته شده است  مردم اروپا نه نیز عمومی دارند  معاهدة مؤسا در خصوص این هدف نیز 

ماند. یاسی میمعاهده، اهدافی را برشامرده که بیشتر به برنامه یک حز  س  8 _1گوید. مادة در خوری نمی

اهدافی نون ارتقا صاال ، سااعادت ملتهای اتحادیه، اعطای آزادی به شااهروندان اتحادیه، امنیت و عدالت   

بادون مرزهاای داخلی، باازارهای داخلی با رقابت آزاد و بدون تقلم، اقتصاااادی اجتماعی برای بازارهای    

جمع  ه، بیشاتر به مقاصد خیرخواهانه یک های علمی و فنی، مبارزه با انحصاار و  یر رقابتی، ارتقا  پیشارفت 

 مانند تا هویت آن. می

گر همه ا"گوید: میان خود تفاوت قائلیم. همچنانکه پیرهسااانر می "دیگران"با  "ما"هنوز هم در اروپا 

ها و مرزهای عینی گذرا باشاااند، نیاز به هویت و اجتماع، یعنی نیزی که بین هویات ما، اجتماع ما، ریشاااه 



 نماید، همچنان باقی خواهد ماند. تمایز ایجاد می "اندیگر"و  "ما"

 نماید: ایاالت متحد اروپا را اینگونه تجسم می 1312ویکتور هوگو در 

روزی خواهد رساید که در آن جایی برای جنال جز در بازارهایی که به روی بازرگانان گشوده اند  "

اروپا در این مساایر اساات،  اما این فرآیند به  "بود. ها جا باز نموده اند، نخواهدهایی که برای ایدهو در ذهن

توانیم اضااافه نماییم: اتحادیه اروپایی در پی جنبش ساارانجام نرساایده اساات. ما هم در ادامة گفته شاااعر می 

 همیشگی است، آن را یافته است. 

 نتیجه گیري:

هماهنال نمودن یک  از حدود نیم قرن پیش، اتحادیه اروپایی با دو مشاکل عمده مواجه بوده: مشکل 

پارنگی اقتصادی و وحدت سیاسی، و مشکل ایجاد تفاهم میان ایجاد  اروپایی برای مردم اروپا و احترام به 

توان به معاهدة مؤسااا قانون اساااساای برای اروپا، به عنوان راهکار جدیدی برای حل  حاکمیت دولتها. می

ود. ما پیش گویی کردیم که این معاهده گامی ها در قالم حرکت به سوی فدرالیسم، توجه نماین دشواری

 به سوی ایجاد یک دولت فدرال اروپایی است.  

ن، پذیرد که در پی فرو ریختن دیوار برلیاقدام به تدوین قانون اساسی برای اروپا در حالی صورت می

اما  ستاروپا هر روز در حال گساترش است. تدوین قانون اساسی یعنی نهارنو  بندی آنچه که موجود ا 

اتحادیه اروپا همچنان در حال گساترش و تغییر شکل است. اکنون زمان هم صدایی با پیرمانان است که در  

ر در معرا یابد، بیشااتهر قدر اروپا گسااترش می"گوید: مقاطع اولیه تشااکیل ساااختار اتحادیه اروپایی می

ن ند، بایساتی آنچه را که در ساختن آ گیرد. اروپایی هایی که در حال سااختن این اتحادیه ا نابودی قرار می

 "شایسته گفتن است، بگویند.

 
 

 


