
-- The Quarterly Journal of Public Law Research ---------  
Summer 2021, 71(23), 35-61 
qjpl.atu.ac.ir 
DOI: 10.22054/QJPL.2021.52757.2412 

O
ri

g
in

al
 R

es
er

ch
 

R
ec

ei
v

ed
: 

0
2

/J
u

n
/2

0
2

0
 

 A
cc

ep
te

d
: 

2
3

/F
eb

/2
0

2
1

 
IS

S
N

:2
3

4
5

-6
1
1

6
 

eI
S

S
N

:2
4

7
6

-6
2
1

6

The State of Governance in the European Union in 
the Light of the Rulings of the Court of Justice of the 

European Union  

Abbasali Kadkhodaee 
Professor, International Law, University of 

Tehran, Tehran, Iran

Mersedeh Mazlomi 
Ph.D Student, International Law, University 

of Tehran, Tehran, Iran 

Abstract 

With the establishment of the European Union, the concept of traditional 
sovereignty underwent changes; Because on the one hand there is the issue of 
the sovereignty of European governments and on the other hand there is the 
issue of the sovereignty of the European Union. In the past, absolute 
sovereignty was defined for governments; But the developments that took 
place made it possible to define relative sovereignty for legal entities. There 
are three approaches to governance in the EU. One approach favors the 
sovereignty of states over the sovereignty of the Union, and the other 
approaches the sovereignty of the Union over the sovereignty of European 
states. The third approach is to take the middle ground that neither of the two 
is superior to the other; in which that the territory of the Union and the 
member states are defined as two separate territories that do not conflict with 
each other. In fact, there is no conflict between the tasks of the Union and the 
member states; Rather, their tasks are in the interests of each other, and the 
reason for the formation of the Union from the beginning has been to better 
serve the common interests of European governments. 
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 وانید یاروپا در پرتو  را  هیدر اتحاد تیحاکم تیوضع
 اروپا هیاتحاد یدادگستر

رانیدانشگاه تهران، تهران، ا المللنیاستاد حقوق ب یی کدخدا   ی عباسعل 

رانیدانشگاه تهران، تهران، ا المللنیحقوق ب ی دکتر ی دانشجو  یمرسده مظلوم

 چکیده
حاك  مفهوم  اروپا  اتحادیه  تأسيس  حاكميت با  مسئله  یكسو  از  زیرا  شد؛  مواجه  تحّوالتي  با  سّنتي  ميت 

شود. حاكميت در شكل نوین با های اروپایي و از سوی دیگر، مسئله حاكميت اتحادیه اروپا مطر  مي دولت 

شد اّما تحوالتي ها تعریف مي است. در گذشته حاكميت مطلق برای دولت حاكميت در فضای سنتي متفاوت 

های حقولي تعریف كرد كه این وجب شدند تا بتوان حاكميت نسبي را نيز برای موجودیت كه ر  دادند م 

الملل به سمت فردمحوری ارائه مقاله به منظور تبيين فرسایش مفهوم سنتي حاكميت به دليل تحول حقوق بين 

ها ست. در خصوص حاكميت در اتحادیه اروپا سه رویكرد وجود دارد: یك رویكرد حاكميت دولت شده ا 

به حاكميت  را بر حاكميت اتحادیه اروپا برتری مي  دهد و رویكرد دیگر، حاكميت اتحادیه اروپا را نسبت 

مي دولت  ارجحيت  اروپایي  پيشي های  رویكرد سوم  راه بخشد.  به گوگرفتن  است؛  ميانه  هيچ نه حّلي  كه  ای 

ّصي را مشّخص نموده است. طبق بخشد؛ بلكه برای هر یك للمرو خا یك از این دو را بر دیگری برتری نمي 

مي  تعریف  جداگانه  للمرو  دو  عنوان  به  عضو  كشورهای  و  اروپا  اتحادیه  للمرو  رویكرد،  با این  كه  شوند 

نمي  تعارضي  آن یكدیگر  وظایف  بلكه  منافع  یابند؛  راستای  در  مي ها  پيش  وجودی یكدیگر  علت  و  رود 

.های اروپایي به نحو بهتری تأمين گردد ک دولت تشكيل اتحادیه از ابتدا نيز آن بوده كه منافع مشتر 

. عض ، مدرن، سنّت  یاروپا، کش رها هیاتحاد  ت،یحاکم  واژگان کلیدی:

  :نویسنده مسئولmersedehmazloumi@yahoo.com
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 مقدمه

ه حاكميت در ای كه امروزمفهوم حاكميت طي تاریخ دچار تحوالتي شده است. به گونه
مطلق صورت  از  و  نيست  مطر   آن  سنتي  دمفهوم  و  است  گرفته  فاصله  یگر  گرایانه 

حاكميتنمي گفت  بي  ،توان  و  مطلق  دولتمفهومي  بلكه  است  به  حدوحصر  بنا  ها 
بين  جامعه  در  كه  از  تحوالتي  بخشي  از  تا  یافتند  تمایل  خود  اراده  به  افتاده  اتفاق  المللي 

 ند.  نظر كن حاكميت خود صرف
جلوه      از  فاصلهیكي  مطلق  های  حالت  از  كشورها  حاكميت  به  گرفتن  گرایانه 
منطقهسبين نهاد  این  در  اروپاست.  اتحادیه  بعد  گرایانه  در  فقط  ابتدا  در  كشورها  ای 

نظر كردند؛ ولي سپس از بعد التصادی به ابعاد  التصادی از بخشي از حاكميت خود صرف
گسترش نيز  امنيتي  و  مي  سياسي  مطر   كه  مهمي  چالش  كه  یافت.  است  آن  شود 

اند و از سوی  كميت خود را به اتحادیه سپردهكشورهای عضو اتحادیه اروپا از یكسو حا
مؤلّفه دارای  باید  كشور  بعنوان  نيز  خودشان  حدیگر،  باشند.  حاكميت  نام  به  در    الای 
اتحادیه تلقي    از آنِدولت دانست و یا    وضعيت تعارض باید چه كرد؟ حاكميت را از آنِ

نا به  نهادی  وجود  ولت  آن  بداني   آنِ كشورهای عضو  از  اگر  برای  كرد؟  كه  اتحادیه  م 
اتحادیه بداني     شود و اگر از آنِوحدت این مجموعه از كشورها بوجود آمده، بي معنا مي

نمي كه  است  و  بدیهي  كرد  تصور  را  حاكميت  بدون  دولت  شدن  مطر   رغ  بهتوان 
الملل، كشورها هنوز دارای  مدارانه در حقوق بين ری و انسانمفاهي  حقوق بشبسياری از  
 توان از آن چش  پوشيد.  ستند و نمي حاكميت ه

مطر  ميپرسشي  حال        است كه وضعيت حاكميت در كشورهای عضو  كه  آن  شود 
اتحادیه اروپا و وضعيت حاكميت در اتحادیه اروپا چگونه است؟ آیا كشورها حاكميت  

 اند؟اند و یا حاكميت خود را هنوز حفظ كردهود را به طور كامل از دست دادهخ
توان لائل به وجود سه رویكرد بود. رویكرد نخست، لائل به  ر پاسخ به این پرسش مي د     

یگانگي حقوق با برتری حقوق و یا حاكميت داخلي كشورهای عضو اتحادیه اروپاست.  
دانند كه موجودیت خود  تأسيس، نهادی مي   رغ بهروپا را  طرفداران این دیدگاه اتحادیه ا
گرفت وام  از كشورهای عضو  لائلرا  استقالل  لدری  به  آن  برای  بنابراین  است؛  به  ن ه  كه  د 

لطمه عضو  كشورهای  موجودیت  و  مياستقالل  نشود.  وارد  جامعه  ای  برای  گفت  توان 
گاهي چندان دور نيست. این  برلرار بود، چنين دید  1992التصادی اروپا كه پيش از سال  
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مي تبعيت  فردمحورانه  دیدگاه  از  گونهرویكرد  به  دولتای  كند؛  برای  عضو  كه  های 
 شود. اصالت و اعتبار لائل مي

مي      كه  دومي  دوگانگي  رویكرد  رویكرد  كرد،  مطر   چالش  این  حل  برای  توان 
ا حقوق ملي كشورهای  حقولي است. به این معنا كه هيچ یك از حقوق اتحادیه اروپا و ی

ای  ؛ به گونهشد  ت لائلها موجودیبلكه برای هر یك از آن  نداده  ولویتعضو اتحادیه را ا
نكنند.  تعرّض  یكدیگر  للمرو  به  و  باشد  داشته  را  خود  خاص  كاركرد  یك  هر  كه 
اروپایي  كشورهای  وحدت  برای  اروپا  اتحادیه  كه  باورند  این  بر  دیدگاه  این  طرفداران 

كشورهای عضو بخشي از حاكميت خود را برای پيشبرد منافع خود به این    تأسيس شد و
توانند در للمرو اند. بنابراین اتحادیه اروپا و كشورهای عضو هر یك ميدهنهاد واگذار كر

اعمال   از  نحو  این  اعمال حاكميت كنند.  به هدف مشترک  خاص و در راستای دستيابي 
انحصاری حاكميت  به  نامب -حاكميت  دیدگاهي  مشترک  از  نيز  رویكرد  این  است.  ردار 

 ميانه تبعيت كرده است.  
توان لائل شد؛ رویكرد یگانگي حقولي با برتری حقوق اتحادیه  مي  رویكرد سومي كه     

اروپا   اتحادیه  كه  باورند  این  بر  دیدگاه  این  طرفداران  زماندر  اروپاست.  دارای    ،طي 
گو به  شده؛  اعضا  از  مستقل  كاماًل  حقوق  نهموجودیتي  ميان  تعارض  هنگام  در  كه  ای 

یابد. طرفداران این دیدگاه ه برتری مياتحادیه اروپا و حقوق ملّي كشورها حقوق اتحادی
توان گفت  دانند. ميتر از دیدگاه لبل ميموجودیت حقولي اتحادیه اروپا را بسي گسترده

لائل است. جامعه  كند و برای جمع اصالت  محور تبعيت مي این رویكرد از دیدگاه جمع
باالتصا اروپا  نرسيده    دی  اروپا  اتحادیه  پختگي  به حدّ  هنوز  دادگستری اینكه  دیوان  بود، 

گفت: »معاهده جامعه اروپا نظ  حقولي نویني را    1991دسامبر    14اروپا در نظر مشورتي  
اند و هایي ایجاد كرده كه حقوق حاكميتي خود را محدود كردهبرای تاّمين منفعت دولت

د.  شوا نيز ميههای عضو كه دربرگيرنده اتباع آنموضوع این معاهدات نه تنها شامل دولت
های عضو  ویژگي اساسي نظ  حقولي جامعه این است كه به طور مشخص بر لوانين دولت

1«. ها دارد برتری داشته و یكسری از مقررات آن اثر مستقيمي بر لوانين آن 

1. Opinion 1/91 {1991} ECR I-6079, Opinion of 14 December 1991, Opinion

Delivered Pursuant to the SecondSubparagraph of Article 228(1) of the Treaty –

Draft Agreement between the Community, On the One Hand, and the Countries of 

the European Free Trade Association, on the other, Relating to the Creation of the 

European Economic Area.  
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رسد كه  خصوص این چالش وجود دارد، به نظر مير  با وجود همه رویكردهایي كه د     
نمي و  آنِ كشورهاست  از  بدون وجود حاكميت تصور كرد.  توان  حاكميت  را  كشوری 

كشورهای عضو اتحادیه نيز هنوز    ،تأسيس نهادی به نام اتحادیه اروپا  رغ بهتوان گفت  مي
اتح به  را  این حاكميت  از  بخشي  تنها  و  هستند  دارا  را  خود  برای وحدت  حاكميت  ادیه 

كرده اعطا  امور  كشوربيشتر  خود  اراده  و  تمایل  به  بنا  ه   این  و  چون  اند  است؛  بوده  ها 
دليل   همين  به  دیدند.  مشترک خود  منافع  نفع  به  را  وضعيتي  رویكرد    رغ بهچنين  اینكه 

طرفداران بسياری را به خود اختصاص داده و حتي در نظر دیوان دادگستری اروپا   ،سوم
شود؛ امّا رویكرد دوم با والعيت امر سازگارتر است؛  عنوان رویكرد غالب تلقي مي  نيز به
سازمان  رغ بهرا  زی بين تأسيس  منطقههای  و  نميالمللي  فراوان  وجود  ای  منكر  توان 

دولت  سازمانحاكميت  این  كه  بود  كردههایي  تأسيس  را  اعطای  ها  در  اگر  حال  اند. 
نشود، هر یك از كشورهای عضو اتحادیه و اتحادیه اروپا    حاكميت به اتحادیه اروپا افراط

دارا نسبي  نحو  حاكميتي  به  است؛  ميی  برخوردار  ادغام  و  تقسي   لابليت  از  كه  شوند 
اروپا و كشورهای عضو در راستای مواضع یكدیگر عمل  چراكه مي  اتحادیه  توان گفت 

 برخوردارند.   شده خود از حق اعمال حاكميتكنند و هر یك در حيطه تعریفمي
و   زدایيامهدف از این پژوهش آن است كه در خصوص حاكميت در مفهوم نوین ابه     

. به این ترتيب از این نكته  كردوضعيت حاكميت را در نهادی چون اتحادیه اروپا مشخص  
های عضو اتحادیه  داری  كه حاكميت در اتحادیه اروپا منحصراً در اختيار دولتپرده برمي
خو یا  نميو  لرار  اتحادیه  برخي  د  در  است.  مشترک  و  انحصاری  حالت  به  بلكه  گيرد 

ممك زمينه دولت ها  فقط  است  زمينهن  برخي  در  و  باشند  حاكميت  دارای  های  های عضو 
دیگر نيز فقط اتحادیه برخوردار از حاكميت باشد. این نحو از توزیع حاكميت، حاكميت  

مشترک و در عين حال انحصاری است.  

 یت  کمحا. 1
كه  يبه معني »برتر« التباس شده است. این واژه هنگام  ”Superanus“حاكميت از واژه  

مي  ”Government“به جای   یوناني  استفاده  فعل  در  ریشه  به    ”Kuberman“شود، 
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هدایت یا  راهبری  داردمعنای  دولت   1.كردن  كه  است  ها  حاكميت یك وضعيت حقولي 
ن  ها بر جمعيت و سرزمين معيّ ت توسط دولتواجد آن هستند كه موجب اعمال صالحي 

ها  شود تا دولتهاست موجب ميولتشود. خصيصه حاكميت كه از خصایص ذاتي دمي
و   بخشند  تداوم  را در سراسر سرزمينشان  امنيت  و  متوسل شوند  زور  به  از خود  دفاع  در 

دولتتوافقنامه سایر  با  را  بين هایي  روابط  در  عمل  برای  الزمها  و  االمللي  نمایند  الجرا 
-دولت التدار مي بنابراین، حاكميت به    2.لوانيني را در داخل سرزمين خود تعریف كنند

بخشد و اگر حاكميت نباشد، دولت نيز به عنوان یك شخص حقولي موجود نخواهد بود. 

ملّت -حاکمیت و مفهوم دولت. 1-1
د امّا پس از آن واحدهایي  نالبل از تشكيل عهدنامه وستفاليا واحدهای سياسي وجود داشته

ها  ملّت  -شد. دولتفته ميملت یا دولت ملّي گ  -ا دولتهسياسي تأسيس شدند كه به آن
برخوردارند كه وصف چهارم   و حاكميت  سرزمين، جمعيت، حكومت  از چهار وصف 

-اگر دو مفهوم دولت و دولت  3. شودالمللي شناخته ميها در نظام بين عامل مميزه دولت
د پيونملّت  لرار  ر  یكدیگر  با  نتيج داده شوندد  این  مي،  حاصل  از  شود ه  زیادی  تعداد  كه 
ملّتملّت  -دولت از  متشكل  هویتها  و  هستند  متنوعي  منعكس  های  را  مختلفي  های 
دولتمي از  یك  هيچ  اساس،  این  بر  دولتسازند.  یك  تاكنون  اروپایي  ملّت    -های 

ملّ  اندنبوده یك  خاص  هویت  مبّين  یك  هر  بودهچون  دولت  ميان  بنابراین،  های  تاند. 
های بریتانيا و سوئد  جود ندارد و تنها دولتملّت در معنای والعي كلمه و   -دولت  ،اروپایي

نزدیك مفهوم  این  برداشتبه  حال،  دارد اند.  وجود  مفهوم  این  به  نسبت  مختلفي   4های 
مانند به جای دولت  5ي لتِ  برخي حقولدانان  ملّي  مفهوم دولت  استفاده ميلم  -از  كنند.  ت 

گاالهر،  1 كارولين  د.  سياسي  سيار  مفاهي   ترجمه سيجغرافيای  عل  ،  و  نامي  نشر  محمد حسن  )تهران:  محمدپور  ي 

 .  43( ص1390زیتون سبز، 

2     . Robin Niblett, “Britain, the UE and the Sovereignty Myth”, May 2016, Europe

Proggramme, No. 1, (2016), P. 2.   

.  97، 100-96(، 1390، )51و   50ای هوره، شماره س د بهستاني، »دولت پيش و پس از وستفاليا«، ماهنامه . مجي  3

4   . Savasan, “The Impact of European Integration Process on the Nature of

Sovereignty”, Ankara A Vrupa Calismalari Dergisi, 8 (2), (2009), P. 91. 

5. Tilly.
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كند و سرزمين واحدی  المللي آن تأكيد مي بر جنبه داخلي دولت بجای جنبه بين   1سیداو
المللي در رابطه  های بين به جنبه  2والس نماید. در مقابل، را برای شهروندان خود تعریف مي
مي دیپلماسي  و  خارجي  دفاع  آزادی  3هابرماسپردازد.  با  به بر  اعطاشده  فردی  های 

، های مختلفي كه وجود داردورزد. با توجه به برداشت تأكيد مي  شهروندان توسط دولت
توان دولت را به عنوان یك نهاد سياسي تعریف كرد كه دارای للمرو، مردم و التدار یا يم

بنابراین   دارد.  لرار  معّين  چهارچوب  با  و  سرزمين  یك  در  كه  است  مشروع  حاكميت 
المللي برخوردار است و به این ترتيب، حاكميت  اخلي و بين حاكميت دولت از دو جنبه د
مؤلّ از چهار  لرار    ر فه اصلي كشوبه عنوان یكي  یعني مردم، سرزمين، دولت و حاكميت 

امر ضروری   این  دولت،  عنوان یك  تحت  سياسي  نهاد  یك  تعریف  برای  بنابراین  دارد. 
سط در  را  خود  التدار  كه  باشد  داشته  توانایي  دولت  تا  با  است  و  معّين  سرزمين  یك  ح 

دارای   داخلي  نظر  از  ترتيب،  این  به  كند.  اعمال  مشخص  استقالل  مجمعيت  و  شروعيت 
گيری و التدار  خواهد بود و حاكميت در بعد داخلي به معنای التدار مطلق جهت تصمي 

به  الزم نيز  خارجي  بعد  در  حاكميت  است.  خاص  جمعيت  و  سرزمين  به  توجه  با  االجرا 
آن   بين معنای  روابط  در  كه  از  است  یك  هيچ  تأثير  تحت  موردنظر  دولت  المللي 

نگي لدرت خارجي  ميمسئله  4.درهای  كه  مداخله  ای  عدم  كه  است  آن  كرد  مطر   توان 
ها را به  ها در امور یكدیگر تا چه اندازه است؟ آیا باید حاكميت هر یك از دولتدولت

ها لرار داد یا اینكه باید برای آن لائل  صورتي مطلق مصون و محفوظ از الدام سایر دولت
 به حدّوحصر بود؟ 

عدم مداخله  حاکمیت ملّي و اصل. 1-2
حكومت آمدن  پدید  از  حاكميتپيش  منشأ  وستفالي  دست    ،های  در  كه  بود  التداری 

حول در  امّا  بود؛  پادشاه  وحاك   شخص  از  حاكميت  مفهوم  فرانسه  كبير  انقالب  حوش 
قال یافت و در حقيقت طبق این فرآیند، مردم منشأ اصلي حاكميت  گرفته شد و به مردم انت
در محدوده داخلي به صورت مطلق است و بر  كه    كل از حاكميتشلرار گرفتند. به این  

1. Davies.

2. Wallece.

3. Habermas.

4  . Ibid. p.92.
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آن محدودیتي مترتب نيست و به محض تأسيس دولت، حاكميت برای آن وجود خواهد  
ميالدی و با    16در اواخر لرن  بار  گویند كه این مفهوم نخستين داشت، »حاكميت ملّي« مي

معن  به  و  شد  تدوین  سرزميني  دولت  جدید  پدیده  به  دليقااشاره  ظهور  ی  مفهوم  به  تر، 
لانون زمينه  در  را  خود  التدار  كه  است  مركزی  داخل  لدرت  در  لانون  اجرای  و  گذاری 

مي اعمال  مشخص  حاكميت  1كندسرزمين  از  لس   همين  برای  مرزها  از  خارج  در  امّا  ؛ 
حاكميت دیتمحدو چون  است؛  متصور  این  هایي  با  كه  دارند  وجود  نيز  دیگری  های 

كه دولتي حاكميت خود را اعمال كند، مردم آن  صورتي   باطند. فقط درت حاكميت در ار
بنابراین اگر از دولتي  مي نمایند.  نيازها و منافع خود هماهنگ  با  توانند سرنوشت خود را 

نظر نماید، مثل این است كه مردم از آزادی خود  خواسته شود كه از حاكميت خود صرف
بهصرف اعطایي  حاكميت  چون  كنند؛  است دولت   نظر  بوده  مردم  جانب  از  نيز  . 2ها 

بين  و  ملي  بعد  دو  دارای  مفهوم  این  در  ملي  حاكميت  پدیده بنابراین،  است.  المللي 
حاكميتجهاني ارتباط  روند  است،  تحوّل  به  رو  مفهومي  اكنون  كه  د شدن  بعد ها  ر 
ميبين  تسریع  را  مالمللي  حاكميت  مفهوم  برای  وابستگي  همين  مقابل،  در  و  ي  لبخشد 

ایجاد مي پيوستگي حاكميت3كندمشكل  اختيارات بي؛ زیرا  از  بعد وحدها  آنان در  حصر 
 كاهد.  داخلي مي 

ذكر این نكته نيز حائز اهميت است كه در پایان جنگ سي ساله و با امضای عهدنامه       
سال   در  به    1648وستفاليا  التدار  یا  ملي  حاكميت  لانوني  مفهوم  ارتقای  در  عطفي  نقطه 

المللي اصل عدم مداخله در امور داخلي  لوع پيوست. در این معاهده اعضای جامعه بين و
ها در  امور  منشور نيز به عنوان اصل عدم مداخله دولت  2ماده    7بند    4. یكدیگر را پذیرفتند
شن  یكدیگر  از  داخلي  دولتي  كه  است  هنگامي  امر  این  استثنای  ولي  است؛  شده  اخته 

م  هانس..  1 ملتسورگنتا،  مي  ميان  تهاياست  مشيرزاد،  حميرا  بين  هرجمه  و  سياسي  مطالعات  دفتر  المللي،  )تهران: 

 .  20( ص 1384

2   .  Peter.J Taylor, Political Geography: World Economy, Nation-state and Locality

(New York : Copublished in the U.S. with J. Wiley & Sons, 1993) p. 15.   

كيت  3 سياجامعهنش،  .  لدرتشناسي  سياست،  شدن،  جهاني  معاصر،  نشر   ترجمه،  سي  )تهران:  دلفروز  تقي  محمد 

 .  10( ص 1380كویر، 

فيایي نيروهای مسلح،  ، ترجمه دره ميرحيدر )تهران: سازمان جغرا، درآمدی نو بر جغرافيای سياسيریچارد مویر  .4

.  91( ص1379
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نماید كه در این صورت، سایر دولت  مردم سوء   شده توسطحاكميت تفویض ها  استفاده 
عليمي صورت  به  را  الداماتي  برای توانند  دهند.  انجام  امنيت  شورای  مجوز  با  یا  الرّاس 

دولت عليمثال،  صورت  به  ميها  متقابل،  توانند  الرّأس  الدام  تحری ،  وضع  لالب  در 
سمت به  ما  چون  نمایند؛  الدام  و...  جهاني  بين انساني   صالحيت  حقوق  پيش  شدن  الملل 

شود كه همانا  ها معطوف ميروی  و در این فرآیند توجه بيشتر به منشأ حاكميت دولتمي
 د، با الداماتاستفاده نمای  كه دولتي بخواهد از حاكميت خود سوء مردم هستند و درجایي
دولت  سازوكارهای  سازمانو  بينها،  جامعه  كلي  طور  به  و  موها  مياالمللي  به  جه  شود. 

این حقيقت سرچشمه مي از  مفهوم صرف حاكميت  تداوم  به  اعتقاد  دیگر،  گيرد  عبارت 
ها به صورت یك جمع به نام »مردم« هستند و حركت حقوق  انسان  ،كه منشأ این حاكميت

كند بلكه توجه را به منشأ  تنها از مفهوم حاكميت ك  نمي  ی نهمت فردمحورالملل به سبين 
حاكمي  مي  ت این  سوق  هستند،  مردم  تابع  كه  كدام  را  حاكميت  این  اینكه  حال،  دهد. 
بين  منطقهحقوق  یا یك سازمان  مسئلهالملل، دولت  اعمال كند  اروپا  اتحادیه  مانند  ای  ای 

اعمال حاكمي  نحوه  به  مربوط  مردم مياست كه  از  برآمده  با  شود كه ميت  امروزه  توان 
پيوند ميان حاكمي  ارتباط و  به  مانند اتحادیه  ها و جهانيتتوجه  نهادی فراملي  شدن برای 

توان به طور كامل منكر  ای است نيز حاكميت لائل شد. هرچند هنوز نمياروپا كه منطقه
 . بودالملل به نام دولت حاكميت برای تابع لدیمي حقوق بين

سیر تحوّالت مفهوم حاکمیت در اتحادیه اروپا. 1-3
ایدئولوژیك دربار تحول مفهوم حاكميت ملي در جهان مدرن وجود دارد.    هدو دیدگاه 
المللي هاست. آنان معتقدند كه اصل حاكميت در نظام بين یك دیدگاه، رویكرد رئاليست

حال تغيير است. دیدگاه دوم،  در حال نابودی نيست بلكه تنها شكل و لالب ظاهری آن در  
ليبراليست به تضعيف حاكميت در سرویكرد  معتقد  هستندرهاست كه  چه  آن  1.اسر جهان 

آورده،   پدید  مدرن  جهان  در  را  حاكميت  اصل  به  نگرش  تغيير  موجبات  اساساً  كه 
المللي همچنان  المللي است كه اگر جامعه بين تحوالت جدید در حال ولوع در جامعه بين 

جهاني شدن و تحول مفهوم حاكميت ملي«، نشریه  ت حسيني نصرآبادی، »جس السادانداهي و نري از. مرجان بدیع1

 .  169 ص (،1391، )25، شماره  12تحقيقات كاربردی جغرافيایي، سال  
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مف  نميطبق  برود،  پيش  مطلق  پاسخهوم حاكميت  باشد كه  تواند  تحوالت جدیدی  گوی 
 یابد.تری ميگسترده هر روز ابعاد

دولت       در  مي تحوّالت  جدید  اجتماعي  تعارضات  بوجودآمدن  باعث  این  ها  كه  شود 
مي به خود  روز شكل جدیدی  هر  انواع    1.گيردتعارضات  معضل  با  مقابله  برای  بنابراین، 

سياسي،تعارض التصادی،  مختلف  ابعاد  در  كه  دولت  ات جدیدی  ميان  در   ... و  ها  امنيتي 
متفاوت با لبل باشد.  باید المللي نسبت به مفهوم حاكميت  كند، رویكرد جامعه بينيبروز م
لبل و بالفاصله پس از جنگ جهاني دوم، شيوه مدرني از حاكميت بوجود آمد كه مبنای       

بو اروپا  در  روش  سازماناین  برخي  تأسيس  به  منجر  روش  این  است.  سازمان ده  مانند  ها 
اروپا  التصادی  سازمان   همكاری  این  در  حاكميت  توزیع  روش  شد.  اروپا  شورای  به و  ها 

ای است كه حاكميت از آن یك نهاد یا شخص حقولي نيست. حاكميت به نحو كامل گونه
شوند هوم فراملي تأسيس ميها بر اساس مف شود بلكه نهاد ها به این نهادها منتقل نمي از دولت

به نحو جز كه طي آن دولت انتقال مي ها حاكميت خود را  نهادها  به این  بنابراین ئي  دهند. 
مؤّلفه  روش،  این  همكاریطبق  به  را  خود  جای  سّنتي  بين های  مؤّلفههای  با  های الّدولي 

یكي از این نهادها كه  2كند. تمایز ميالمللي سنتي مهای بين فراملّي داده كه آنها را از سازمان
نشان به خوبي  را  مدرن  معنای  در  به مي  مفهوم حاكميت  توجه  با  اروپاست.  اتحادیه  دهد، 

ها از اینكه حاكميت در اتحادیه اروپا از خصيصه فرامّلي برخوردار است، برخي صالحيت
كه در چارچوب مدرن یابد كه به این نحو از حاكميت كشورهای عضو به اتحادیه انتقال مي 

زم است در ادامه با بنابراین ال   3شود.انحصاری گفته مي  -شود، حاكميت مشترک مطر  مي
تحّوالت مفهوم حاكميت در اتحادیه اروپا آشنا شده و نحوه اعمال حاكميت توسط اتحادیه 

 های عضو بررسي شود. و هر یك از دولت
اوایل دهه        اروپا در  ب  50اتحادیه  اروپایي شكل گرفت. سپس  ميالدی  ين شش كشور 

بر زمينه  های خود را آغازسائل التصادی همكاری حول محور م های  و پس از آن عالوه 

ه روابط خارجي، سال پنج ، شماره  های نوین سياسي در جوامع اروپایي«، فصلنام. سيد محمد طباطبائي، »شكاف1

 .  211 (،1392دوم، )

2. Zerrim Savasan, op.cit. 96, 97.

3   . Peter Lang, “The European Union Transformed, Community Method and

Institutional Evolution from the Schuman Plan to the Constitution for Europe”, 

Bruxells P.I.E, (2005), 42, 43.  
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به   دستيابي  برای  نيز  نظامي  اخيراً  و  اجتماعي  و  سياسي  مسائل  خصوص  در  التصادی 
تالش  استوحدت  كرده  اتخاذ  را  توجهي  لابل  اروپایي    1.های  كشورهای  حقيقت،  در 

بهتر است با ه  به وحدت برسند تا منافع خود را به   نيز به این باور دست یافتند كه   خود
تر تأمين نمایند. به عبارت بهتر، كشورهای عضو اتحادیه اروپا  بخشتر و نتيجهنحو مطلوب 

 ا نيست.  هخود نيز به خوبي دریافتند كه حاكميت مطلق به نفع آن
اكميت  یه اروپا را روشي برای حفظ امنيت و حكشورهای اروپایي عضویت در اتحاد     

دیدگاه، انگلستان و سایر كشورهای اروپایي به    اند. در پي گرایش به اینخود تلقي كرده
پيچيده و  توافقنامه طيف وسيع  از  یافته ای  برای  ها ورود  تمایل كشورهای عضو را  اند كه 

مي تعادل  حاكميت  حداكثری  نيازحفظ  وسيله  این  به  تا  به هآن  بخشد  ورود  برای  ا 
تحادیه اروپا حقوق  به این ترتيب، ا   2. ساختارهای رسمي همكاری التصادی برآورده شود

های  حاليكه انحصار لدرت را از دولت   بخشد درمربوط به سياست مشترک را تداوم مي
مي  خارج  بزرگعضو  از  یكي  نمونه كند.  اتحادیه  ترین  در  مشترک  امنيتي  سياست  های 

های اخير، مسئله امنيت گسترده و الدام برای جلوگيری از ورود مهاجران  ل اروپا طي سا
است كه از طریق كشورهای حوزه دریای مدیترانه مانند یونان، ایتاليا و كشور  غيرلانوني  

شدن نهاد  های امنيتي مشترک نتيجه فراملّيشوند. در حقيقت، اتخاذ سياست مالت وارد مي 
اروپاست كه طيّ آن،  به اتحادیه اروپا دولت  اتحادیه  های عضو برخي از حقوق خود را 

شورهای اروپایي با اعطای بخشي از اختيارات خود به اتحادیه  بنابراین ك  3.اندمنتقل كرده
توانند در جامعه امروز از عهده مشكالتي كه بویژه در حوزه امنيت با آن مواجه  اروپا مي

 شوند، برآیند.  مي
الت      از همكاری  دهه  پس  در  در  ميال   1950صادی  التصادی  برای وحدت  تالش  و  دی 

موجب شد تا اتحادیه اروپا از جامعه    1992فوریه    7خت در  اروپا، امضای معاهده ماستری

المللي جمهوری  دمات حقولي بينحقولي، نشریه دفتر خا«، مجله  دیه اروپي اتحا عباسعلي كدخدایي، »لانون اساس .  1

 .  257 ص  (،1382، )29اسالمي ایران، شماره  

2. Niblett, Robin, “Britain, the UE and the Sovereignty Myth”, The Royal Institute

of International Affairs, No. 1, (2016), P. 3. 

3. R. Mungianu, “Frontex: Towards a Common Policy on External Border

Control”, European Journal of Migration and Law, Vol. 15, No. (4), (2013), pp. 

40-42.
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التصادی،   و  پولي  اتحادیه  مبنای  سه  بر  مبتني  نهاد  این  كه  تبدیل شود  نهادی  به  اروپایي 
گذاری  و اجتماعي پایه  ي، لضایيهای حقول سياست خارجي و امنيتي مشترک و همكاری

التصا ابعاد  اروپا را در  این امر موجبات وحدت  امنيتي فراه  نمودشد و   1. دی، سياسي و 
واحد پول  به  دستيابي  از  پس  كه  بوده  مه   لدری  به  ماستریخت  تدوین    ،معاهده  اندیشه 

سال   در  را  اساسي  مخالفت  1999لانون  دليل  به  البته  ساخت؛  موجودمتبلور  لانون    ،های 
نشد و در عوض، تالش معااساسي تدوین  به  اساسي  لانون  برای تدوین  هده  های مذكور 

، بر پایه توافقنامه ليسبون   2.به اجرا درآمد  2009انجاميد كه در سال    2007ليسبون در سال  
اتحادیه اروپا دارای شخصيت حقولي شد و توانست با اشخاص حقيقي و حقولي لرارداد  

پذیرفته    2009معاهده ليسبون در سال    3. المللي شودعضو یك سازمان بين منعقد كند و یا  
هایي از دو معاهده را در خود جای داد. یكي، معاهده موسّس  هده، بخششد كه این معا

( و دیگری معاهده موسّس جامعه اروپا )معاهده  1992اتحادیه اروپا )معاهده ماستریخت  
منشور حقوق 1957رم   همچنين  است.  بوده  از    (  دیگری  بخش  نيز  اروپا  اتحادیه  بنيادین 

مع یك  بعنوان  اگرچه  كه  است  ليسبون  الزامپيمان  حقولي  نظر  از  ولي  نيست  آور  اهده 
 4.است
نبوده        اروپا  جامعه  وحدت  موجبات  از  ماستریخت  معاهده  فقط  كه  است  بذكر  الزم 

بر آن مي بلكه عالوه  تا حد  توان گفت كه وحدت و یكپارچگي در اتحاداست  یه اروپا 
1952اساس معاهده    دادگستری اتحادیه اروپا بوده است. دیوان بر  زیادی وابسته به دیوان

پاریس )معاهده مؤسس جامعه اروپایي زغال سنگ و فوالد( تأسيس شد و رسالت اصلي  
5.آن، تفسير معاهدات اتحادیه اروپاست

لوام1 رمضاني  محمدحسين  فرخي،  اهلل  رحمت  زماني،.  لاس   سيّد  و  د  آبادی  بين»نقش  در یوان  دادگستری  المللي 

 . 58  ص (،1394، )49، شماره 87، سال مه پژوهش حقوق عموميا«، فصلنادیه اروپي اتحاتوسعه وحدت حقول 

ليسبو 2 توافقنامه  از  پس  اروپا  »اتحادیه  زاده،  نقيب  احمد  بين.  و  سياسي  تحقيقات  فصلنامه  سوم،  ن«،  شماره  المللي، 

 .  1 ص  (،1388)

 .  7. همان،  3

س4 اتحادیه  .  در  بشر  حقوق  »رژی   تقوی،  محمدعلي  شاروپایيد  عدم  یي؛  و  پژوهشنامه موليت  ایراني    كپارچگي«، 

 .  30 ص (،1392، )1الملل، سال دوم، شماره  سياست بين

 .  58. رحمت اهلل فرخي، پيشين، 5
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تأسيس شد، معاهده   1952اس معاهده  بنابراین دیوان دادگستری اتحادیه اروپا كه بر اس     
در وحدت جامعه اروپا و    2007و معاهده ليسبون مصوب سال    1992ماستریخت در سال  

اند. از این طریق، اتحادیه اروپا دارای شخصيت  ترلي حقوق اتحادیه اروپا بسيار مؤثر بوده
 المللي لرار گرفت.های بسياری در سطح بين حقولي شد و موضوع توافقنامه

ران  ای در جهان به ولوع پيوست. تأثير بحسابقه، بحران التصادی بي2007پس از سال       
كنترل تدابير  تا  شد  موجب  سياسي  و  امنيتي  مسائل  بر  در گرایانهالتصادی  خصوص    ای 

های  نهادهای التصادی مانند مكانيس  ثبات مالي ایجاد شود. این امر باعث شد تا سياست 
  1. اتخاذ شود 2013سعه اتحادیه از سال التصادی معطوف به تو

دولت       ترتيب،  این  نهادهابه  از  برخي  كرده  ها  تأسيس  این  از  پيش  كه  را  التصادی  ی 
به اتحادیه و ایجاد   با اعطای بخشي از اختيارات خود  این ترتيب  به  بودند، ترلي دادند و 

این  البته  و  كردند  محدود  را  خود  اختيارات  ميزان  مشترک  منافع   حاكميت  نفع  به  امر 
اوض چنين  نتيجه  در  كه  نهادهایي  جمله  از  است.  عضو  كشورهای  احوالي  مشترک  و  اع 

بود كه در اثر ترلّي نهادی به    2012در سال    2تأسيس شد، اتحادیه پولي و التصادی اروپا
تأسيس شده بود، پا به عرصه وجود نهاد. به این 1993ژانویه   1كه در  3نام بازار واحد اروپا

و   ادغام  موجب  زمان  طيّ  مذكور  تحوالت  این،  ترتيب،  وجود  با  اروپا شد.  بيشتر  اتحاد 
ها نيز بر اتحادیه از اعمال لدرت كنترل برخوردارند و هر كشور منافع خاص خود  دولت

نمي بنابراین  دارد.  ميرا  انتقال  كامل  صورت  به  كشورها  ملّي  حاكميت  گفت  یابد توان 
 4. شودحاكميت منتقل مي   بلكه صرفاً بخشي از این 

وپا و كشورهای عضو نشان دیدگاه مفهوم جدیدی از حاكميت را بين اتحادیه ار  این     
به طور كامل از  توان گفت دولتدهد. ميمي اروپا اختيارات خود را  اتحادیه  های عضو 

خود    كنند، بنا به تمایلدهند بلكه بخشي را ه  كه به اتحادیه اروپا واگذار ميدست نمي
كنند.  هاست و آنها همچنان شخصيت حقولي خود را حفظ مي دولت

و همگرایي سياسي و امنيتي  آبادی و مهناز گودرزی، »بحران التصادی و مالي اتحادیه اروپا پور نجف. عليرضا لربان1

 . 134 ص  (،1395، )36ي، سال نه ، شماره  الملل بينت روابط مطالعااروپایي«، فصلنامه 

2. Economic and Monetary Union (EMU).

3  .  European Single Market (ESM).

4. Zerrim Savasan, op.cit. 95, 96.
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یگر مواردی كه در توسعه حقوق اتحادیه اروپا نقش داشته حقوق رلابت  همچنين از د     
شود كه رفتار بازیگران فعّال  ای از لوانين اطالق مي بوده است. حقوق رلابت به مجموعه

های آنان را در راستای منافع جامعه و رفاه  سود فعّالّيت كند تا ميزان  در بازار را تنظي  مي 
109الي    101صول و مقرّرات رلابت در اتّحادیه اروپا در مواد  ا  1.كننده ارتقا دهدمصرف

آمده است. صالحيت ایجاد این مقرّرات بر عهده شوراست   2معاهده عملكرد اتحادیه اروپا
پارلم با  مشورت  و  كميسيون  پيشنهاد  از  پس  مقرّرات  كه  تصویب  به  الدام  اروپایي  ان 

 ت مهمي برای اتحادیه اروپاست. به همين دليل این معاهده حاوی مقرّرا  3. كندمي
الملل در  اهمّّيت لواعد مربوط به حقوق رلابت آن است كه امروزه حقوق تجارت بين      

بين  یكپارچه  رلابت  حقوق  در زمينه  است.  مواجه  حقولي  خاّل  با  كه  صورتي   المللي 
دولت نامهموافقت بين  ميای  باشد،  نشده  تنظي   خصوص  این  در  رلابتها  حقوق  توان 

مجموعه   رلابت  حقوق  حقيقت،  در  كرد.  اعمال  فراسرزميني  نحو  به  را  اروپا  اتحادیه 
مي تنظي   را  التصادی  فعّاالن  رفتار  كه  است  عادالنه مقرراتي  رلابت  تا  آنها  كند  بين  ای 

دهد كه  در حقيقت، حقوق رلابت نشان مي  4. لابتي را كنترل كندشكل بگيرد و رفتار ضدر
هماهنگي   لواعد  كشورهای  مجموعه  تمام  است.  اعمال  لابل  اروپا  اتحادیه  سراسر  در 

توانند از آن تخطي ورزند. این  اروپایي تحت سيطره این مجموعه لواعد لرار دارند و نمي 
اروپا اتحادیه  التدار  اعمال  از  بارزی  نمونه  به    امر  مختص  حيطه  در  عضو  كشورهای  بر 

 رود.  اتحادیه به شمار مي 
اختيارات فراملي اتحادیه اروپا عمدتاً محدود به ایجاد یك    1990دهه  بنابراین پيش از       

دهه   شروع  با  ولي  است؛  بوده  كارآمد  مشترک  خاص    1980بازار  طور  به  1990و 
مرزهایصالحيت از  فراتر  بسيار  اروپا  اتحادیه  و    های  اروپا  لانون  از طریق  بازار مشترک 

نيز ن اتحادیه اروپا گسترش یافت. حتي در امورپيما ی كه در سند مؤسس اتحادیه اروپا 
است.   برخوردار  اختيار  اعمال  از  ضمني  اختيارات  دكترین  طبق  اتحادیه  نشده،  تصریح 

1. Richard Whish, David Bailey, Competition Law (Oxford University Press, 2012)

p. 11.

2. Hildj.

3  . Articles 103 (1) of the Treaty of Function of EU.

ات4 رلابت  مقررات  فراسرزميني  »اعمال  عليزاده،  مسعود  و  بالری  فرهاد  حقوق  .  مطالعات  فصلنامه  اروپایي«،  حادیه 

.  680و   679 صص (،1397، )3، شماره 48عمومي، دوره  
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لوانين    نمودن  االجرااتحادیه اروپا نهادهای خاصي دارد كه از طریق تصویب، اجرا و الزم
كم ميان،  این  در  كنند.  اروپا كمك  اتحادیه  توسعه حقوق  به  هستند  به لادر  اروپا  يسيون 

عمل   اتحادیه  فراملي  حاكميت  بعد  جهت  در  اروپا  اتحادیه  دادگستری  دیوان  همراه 
كنند كه این نهادها باید به نفع اتحادیه عمل كنند و هرگونه دستورالعمل دولتي را ارتقا  مي

. كميسيون به عنوان نماینده اتحادیه اروپاست و در عمليات تقنيني در اتحادیه نيز  بخشند
 1.كندقش مهمّي را ایفا مين

لانون      تا در روند  است  برخوردار  اختيار  این  از  ابتكار  كميسيون  اروپا  اتحادیه  گذاری 
نظر سياسي    عمل را به دست گيرد و به این ترتيب از كشورهای عضو اتحادیه اروپا كه از

امنيتي ضعيف بزرگو  امنيتي  و  نظر سياسي  از  برابر كشورهایي كه  ترند، حمایت  ترند، در 
مستلزم  كند،  پيدا  انحراف  پيشنهاد كميسيون  از  بخواهد  شورا  كه  زمان  هر  بنابراین  كند. 
اتفاق آراست. همچنين باید نظارت كند تا مطمئن شود كه معاهدات اتحادیه اروپا مورد  

وا ميرعایت  مي لع  حيث  این  از  كه  معاهدات  شوند  بر  ناظر  عنوان  به  را  كميسيون  توان 
رود كه موجد  ه این ترتيب كميسيون بعنوان نهادی در اتحادیه اروپا به شمار ميب  2.دانست

این   صحيح  اجرای  بر  همچنين  و  اروپاست  اتحادیه  چهارچوب  در  بسياری  معاهدات 
 كند.معاهدات نيز نظارت مي

های سياسي و التصادی  ای از لوانين كه دارای جنبهه با مجموعه گستردهاین اتحادیبنابر     
مي اس اداره  آنشود  ت،  به موجب  مسحتي دولت   هاكه  نيز  ملي  این  ئوهای  در  دارند.  ليت 

دولت نميمجموعه  اعمال  مطلق  طور  به  را  خود  اختيارات  مستقاًل  والع ها  در  كنند. 
اختدولت از  اتحادیه  منطقههای عضو  به  نسبت  برخوردار    يار مطلق  و مردم سرزمين خود 

ونه  نگدهند. با وجود این، نباید ای مورد حراست لرار نمينيستند و حاكميت سنتي خود را  
بلكه دولت اتحادیه است  به  نيز در برخي  تلقي شود كه حاكميت صرفاً متعلق  های عضو 

ها كه فقط اتّحادیه باید لدرت  زمينه   كنند امّا در برخيها حاكميت خود را اعمال ميزمينه
ای معتقدند عده  3. شودحادیه منتقل ميداشته باشد، اعمال حاكميت كشورهای عضو به ات

رود زیرا نظام حقولي اتحادیه  این دوگانگي حقولي طي زمان به سمت یگانگي پيش مي

1. Zerrim Savasan, op.cit. at 97.

2  . Peter Lang, op.cit. at 59.

3. Zerrim Savasan, op.cit. at 103.
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ی جهت  در  و  گرفته  فاصله  داخلي(  حقوق  و  اتحادیه  )حقوق  دوگانگي  از  گانگي  اروپا 
با برتری حقوق اتحادیه حركت مي این امر داش حقولي  ته  كند كه دیوان نقش مهمي در 

مي  1.است نظر  در  به  جدید  زیرا شرایط  است؛  نگریسته  مسئله  به  تعجيل  با  نظر  این  رسد 
دولت برای  حاكميت  اهميت  آن  برای  حاكميت  شدن  لائل  و  اروپا  بين  اتحادیه  از  را  ها 

نمينمي ه   هنوز  و  بر  برد  اروپا  اتحادیه  حقوق  برتری  به  لائل  كامل  طور  به  توان 
در  زیرا  بود؛  عضو  دولت  كشورهای  موجودیت  صورت  عرصه  این  در  اروپایي  های 

با تردید مواجه ميبين  بين   شود؛ در المللي  با والعيت جامعه  این امر چندان  المللي  حاليكه 
و   نيست  پد  رغ  بهسازگار  اوّليه  تحوّالتي كه در عرصه حاكميت  مبدا  ید آمده؛ همچنان 

دولت به عنوان بازیگر فعّال در    توان منكر وجود ها هستند و نميدولت ،  هاام حاكميت تم
    المللي بود.عرصه بين

رویکردهای مختلف نسبت به حاکمیت در اتحادیه اروپا. 1-4
لالب  اروپا وجود دارد كه آن را در  اتحادیه  به  نسبت  دی  متعدهای  رویكردهای مختلفي 

مجموعه و  فدراسيون  كنفدراسيون،  لرار مانند  تحليل  مورد  كشورها  حاكميت  از  ای 
 دهد.مي
ا در  هشود كه هر یك از آنفدارسيون )حكومت فدرال( به اتحاد چند كشور گفته مي     

نظر فدراسيون هستند. لانون اساسي    امور داخلي خودمختاری دارند و در امور خارجي زیر
نيز فدراسي   فدراسيون  واحدهای  از  یك  هر  داخلي  اختيارات  ميحدود  معّين  را  كند.  ون 
ضرب    ؛ هاست. در فدراسيوناسي فدراسيون منوط به توافق شماری از ایالتتغيير لانون اس

دولت    ،سكه، اعالن جنگ و روابط خارجي بر عهده دولت مركزی است. در فدراسيون
ایالت بر  ميمركزی  ترجيح  مقابل،ها  در  به    یابد.  تمام  گونهكنفدراسيون  كه  است  ای 

مستقل خارجي  و  داخلي  امور  در  جن واحدها  و  مياند  ناروا  را  خود  ميان  در  گ  دانند. 
یابد. رویكرد سوم نيز اتحادیه اروپا را  ایاالت بر دولت مركزی ارجحيت مي  ،كنفدراسيون

یه اروپا به مثابه  كند كه طي آن، اتحادای از حاكميت كشورها تلّقي ميبه عنوان مجموعه
2.شوندتقر مي های مختلف حاكميتي در لالب دولت در آن مسهادی است كه موجودیتن

.  58. رحمت اهلل فرخي، پيشين، 1

2. Raia Prokhovink, “Sovereignties: Contemprory Theory and Practice”, Spinoza

and Dutch Republicanism, (2007)s. 64, 65. 
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ب      اتحادیه  تلقي  رویكرد  نميحال،  را  كنفدراسيون  و  فدراسيون  پذیرفت؛  عنوان  توان 
مي  تعریف  دولت  برای  رویكرد  دو  این  از  یك  هر  درچون  اروپا    شود؛  اتحادیه  حاليكه 

دراسيون با اعطای استقالل بيش از حد به  نای والعي كلمه نيست. همچنين كنف دولت به مع
ميعضی  هادولت نادیده  حد  از  بيش  را  اروپا  اتحادیه  وجود  تلقي  و،  رویكرد  گيرد. 

توان پذیرفت؛ چون  ها« را نيز نميای از حاكميت سنتي دولتاتحادیه به عنوان »مجموعه
توان  دودی را تعریف كرد. همچنين نميمضيق و مح  توان مفهومبرای اتحادیه اروپا نمي

ااتحادیه اروپا را فقط مجموعه  بتوان مفهومي واحد را  دولت  زای  اینكه  ها دانست، بدون 
ك تعریف  اتحادیه  خود  نميردبرای  دیگر  سوی  از  برای  .  حاكميت  وجود  منكر  توان 

نمي بود؛ ولي  به گونهاتحادیه  گرفت. چون حاكميت    نظر  ای مطلق درتوان حاكميت را 
خصيصه است. به    ومطلق لابليت تقسي  و ادغام ندارد بلكه حاكميت مشترک واجد این د

مي گفته  دليل  پویا،  همين  ناهمگن،  متمایز،  خصيصه  از  اروپا  اتحادیه  كه  شود 
 مراتبي، چندمركز و فراملّي برخوردار است.  غيرسلسله

اتحاد جامعه اروپا  هر یك از مراحل    شود آن است كه دركه مطر  ميپرسشي  حال،       
ها به تنهایي موجب وحدت اروپا دولت  ایاند؟ آای را ایفا كردهچه كنشگراني نقش عمده

 اند؟ بازیگران غيردولتي نيز نقش داشته ،هااند و یا اینكه عالوه بر دولتشده
هر یك  توان گفت رویكردهای مختلفي در این خصوص وجود دارد كه  در پاسخ مي     

به این سؤال    ،دعد مورد بررسي لرار دهن م بُاز این رویكردها بسته به اینكه مسئله را از كدا
 اند. پاسخ داده

دولت      كاركردگرایي،  رویكرد  جایگزین سه  و  مورد    ، گرایي  را  اروپا  اتحادیه  توسعه 
اف  دهند. رویكرد كاركردگرایي یك رویكرد نظری است كه طي آن اهدتحليل لرار مي

ق گيرد كه البته از این طری مشخصي از سوی كنشگران غيرسياسي مورد پيگيری لرار مي
بيشتر اتحادیه اروپا ميها تحت فشار لرار ميدولت این امر باعث وحدت   1. شودگيرند و 

گيرند تا  های عضو اتحادیه اروپا تحت فشار لرار ميگرایي نيز دولتطبق رویكرد دولت
بياب توسعه  دولتاتحادیه  منافع  حال،  عين  در  و  تأمين  د  ممكن  نحو  بهترین  به  های عضو 

1. Anne-Marie Burely and Walter Mattli, “Europe before the Court: A Political

Theory of Legal Integration”, International Organization, Vol. 47. No. 1, (1993), p. 

43.  
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گرایي  های خشك رویكرد كاركردگرایي و دولتجایگزین، تحليل   درامّا در رویك  1شود 
دولت بر  عالوه  رویكرد  این  نيست.  گروه پذیرفته  شامل  ميها  مختلفي  هر های  كه  شود 

ها مطر   د فقط دولت، در این رویكربه عبارت دیگر  2. كنندیك منافع خود را دنبال مي 
گروه بلكه  با نيستند؛  غيرسياسي  و  غيردولتي  توسعه    های  موجبات  خود  منافع  تعقيب 

 كنند.  اتحادیه اروپا را فراه  مي
كاركردگرایي      رویكرد  نظر  مؤثّرند   ،از  متعددی  بازیگران  حقولي  فرآیند وحدت  در 

های این  های ذینفع هستند. حال، دولتگروهكه این بازیگران منافع شخصي دارند و جزء  
ذیگروه فشارهاهای  تسلي   است  ممكن  گروه  ی نفع  در  این  مقابل،  در  بگيرند.  لرار  ها 

گرایي مالحظات سياسي در تصميمات دیوان اهميت زیادی دارد. پویایي  رویكرد دولت
دولت بين  نظرروابط  طبق  دارد.  دیوان  احكام  بر  فراواني  تأثير  عضو  جایگزینهای  ، یه 

ب اتطرفين دعوا  نقش مهمّي را در توسعه  ایفا  یه  حادعنوان كنشگران اصلي هستند و  اروپا 
 3.كنندمي
در ميان رویكردهای مذكور، رویكرد سوم امكان بالقوه بهتری را برای توسعه حقوق       

مي فراه   اروپا  ميان  اتحادیه  روابط  بر  حاك   سياسي  جریان  از  فارغ  چراكه  كند؛ 
 د.نمایامكان بيشتری را برای توسعه اتحادیه فراه  مي ، ورهای عضو و اتحادیه اروپاكش
های  در نتيجه توسعه اتحادیه اروپا امروزه این نهاد بعنوان یك هویت متمایز از دولت     

محور  ای كه بعنوان یك جامعه ارزششود؛ به گونهالمللي شناسایي ميعضو در جامعه بين 
و داخلي  بعد  اتحادیه  در  است.  ارزش   خارجي  به  تا  است  درصدد  در  اروپا  بنيادین  های 
های بنيادین بشری را خواهد این ارزشبند باشد و عالوه بر آن، مي پایود  داخل مرزهای خ 

پذیر است كه  این الدام از سوی نهادی امكان  4. در خارج از مرزهای خود نيز توسعه دهد
و الزم باشد  برخوردار  مستقل  است كه  از هویت  التداری  اعمال  نيز  مستقل  هویت  این  ه 

1. Geoffret Garrett, R, Daniel Kelemen and Heineer Schulz, “The European Court

of Justice National Governments and Legal Integration in the European Union”, 

International Organization, Vol. 52, Issue 1, (1993), p. 150.  

2   . Walter Mattli and Anne-Marie Slaugter, “Revisiting the European Court of

Justice”, International Organization, Vol. 52, Issue 1, (1998), p.178. 

 .  66و  63، 62،  61 صص   ي، پيشين،بادی، سيد لاس  زمانني لوام آسين رمضامحمدح . رحمت اهلل فرخي،3

تعامال4 اروپا در  اتحادیه  بشر  »نظام حقوق  نيا،  مهزاد صفاری  تا عمل«، فصلنامه مطالعات حقوق  .  از نظر  فراملي؛  ت 

.  861 ص (،1398)  ،3، شماره  49عمومي دانشگاه تهران، دوره 
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باشد.اتحا برخوردار  آن  از  باید  ميابربن   دیه  باین  كه  نهادی  گفت  یك توان  عنوان 
مستقل درصدد گسترش ارزش  مرزهای  موجودیت  از  بشری حتي در خارج  بنيادین  های 

حاكميت   فقدان  صورت  در  چراكه  باشد؛  برخوردار  نيز  حاكميت  از  باید  است،  خود 
سازمانمي ترتيب،  این  به  كرد.  التدار  اعمال  مرزها  از  خارج  یا  و  داخل  در  های نتوان 
فراملي ميبين  با خصيصه  مفهوم  المللي  از  این لس   البته  باشند كه  توانند دارای حاكميت 

دولت حاكميت  سنتي  مفهوم  با  جهان  حاكميت  تحوالت  به  توجه  با  و  است  متفاوت  ها 
 رود. كميت به شمار ميامروز مفهومي جدید از حا 

 ها بررسي پرونده. 2
بي اروپا  اتحادیه  دادگستری  است  ین تررفطدیوان  اتحادیه  تحقيق    1.نهاد  برای  نهاد  این 

های احتمالي معاهدات و لوانين اتحادیه اروپا كه مصوب نهادهای اتحادیه  راجع به نقض 
سعه حقوق  جمله عوامل تواین نهاد از    2.ليت دارد و باید با بيطرفي عمل كندئواست، مس

هایي را تأسيس كرده  یهه، رور كردرود؛ چراكه با آرائي كه صاد اتحادیه اروپا به شمار مي
 توانند به وحدت اتحادیه اروپا كمك كنند. های مذكور مي كه رویه

3ژون ید پرونده. 1-2

پرونده   محدودیت  ژون یددر  عليه  فرانسوی  مشروبات  واردكننده  دریك  حمایتي  های 
آلمان   نمودبازار  الامه  را  از سالمت عمومي، دولت  4.دعوایي  به حفاظت  توجه  ن  آلما  با 

جلوگيری از تكثير   ،م كرد كه هدف از تثبيت حدالل محتوای الكل توسط لانون ملياعال 
مصرفنوشيدني از  تا  است  بوده  داخلي  بازار  در  الكلي  الدامات  های  برابر  در  كننده 

و   توليد  بخش  در  با دستور  نامناسب  نماید.  محافظت  توسط    1978آوریل    28توزیع  كه 
معاهده اتحادیه اروپا ميزان   177ر شد، بر اساس ماده  ا صاداروپ  دیوان دادگستری اتحادیه 

با واردات و صادرات نوشيدني لانون داخلي كشورهای اروپایي در رابطه  های  سازگاری 

1. Simon Sweeney, “Europe, the State and Globalization, Essex, Pearson Education

Limited”, PublicAdministration, Vol. 85, Issue 3, (2007), p. 857. 

2. Zerrim Savasan, op.cit. p. 98.

3. Cassis de Dijon.

4   . Case 120/78 Rewe-zentral AG V. Bundesmonopolverwaltung fur Branntwein

(1979) ECR 649, paras 2. 
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رفت. به نظر دیوان دادگستری اتحادیه  الكلي با حقوق اتحادیه اروپا مورد ارزیابي لرار گ
زیرا نيست؛  لطعي  اینچنيني  مالحظات  ميكنندمصرف  اروپا  طيف  ه  بازار  در  تواند 

دیوانگسترده نظر  طبق  باشد.  داشته  را  الكلي  محصوالت  از  محدودیت  ،ای  در  رفع  ها 
نوشيدني انواع  در  الكل  محتوای  با  ميرابطه  كه  استانداردسا هاست  به  منجر  زی  تواند 

نام بازار و  بازرگاني    هاهای تجاری آنمحصوالت مستقر در  گردد. در منافع یك شركت 
محدودیتهمچن ایجاد  برای  كه  الداماتي  نوشيدنيين  واردات  در  كمي  الكلي  های  های 

معاهده اتحادیه اروپا مقرر شده باید به نحو درستي مورد تحليل لرار    30هستند و در ماده  
ت مشروبات  ا ور باید ضمن ایجاد محدودیت در وارده  لانون یك كشبه این معنا ك  1.گيرد

 د نماید كه در امر تجارت رلابتي خللي وارد كند.     ایجا ودیتيالكلي نباید محد
دیوان در این پرونده دكترین شناسایي متقابل را مطر  كرد كه بر اساس آن هيچيك   

لي كاالی استاندارد دولت دیگر را رد  توانند بنا به هر دلي های عضو اتحادیه نمياز دولت
بعداً توسط كميسيون تأیيد شد و از  حك     . این نمایند یا از ورود آن كاال جلوگيری كنند

شد تبدیل  اروپا  بازار  تمام  در  متقابل  شناسایي  دكترین  به  زمان  پرونده    2.آن  در حقيقت 
ي اتحادیه اروپا كند كه چگونه كنشگران غيرسياسي فرآیند وحدت حقولدیژون بيان مي
عنوان مرجع لضایي  ن به  دیوا  اند. در این پروندهاند و آن را تداوم بخشيدهرا تسهيل كرده

اتحادیه   بر  اروپا را  اتحادیه  برتری حقوق كشورهای عضو  اروپا مجوز  اتحادیه  نماینده  و 
تا هر    اروپا صادر نكرده است بلكه درصدد برلراری اتحاد و انسجام بيشتر در اتحادیه بوده
از   خود  واردات  و  صادرات  مبادالت  در  اروپا  اتحادیه  عضو  كشورهای  از  حقوق  یك 

اتحادیه اروپا پيروی نمایند.واحد 

3. پرونده وان جند ان لووس 2-2

پرونده  لووس اند    جند  وانپرونده   از  مقرّر در  یكي  مقدماتي  های مطر  در زمينه ارجاع 
و موجد رویه لضایي است. این پرونده مربوط به   معاهده كاركرد اتحادیه اروپا  267ماده  

شيميا مواد  هلندی  واردكننده  ازیك  شيميایي  آلما  یي  مواد  تعرفه  افزایش  با  كه  است  ن 

1  . Ibid. paras 3-14.

دگستری در توسعه  . رحمت اهلل فرخي، محمدحسين رمضاني لوام آبادی، سيد لاس  زماني، »نقش دیوان اروپایي دا2

.  62، ص 83-57(، 1394) ،49، شماره 17وحدت حقوق اتحادیه اروپا«، فصلنامه پژوهش حقوق عمومي، سال 

3. The Case of Van Gens en Loos.
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 1.معاهده جامعه التصادی اروپا از دادگاه هلند درخواست پژوهش كرد  12برخالف ماده  
ه تأسيس یكي از  دادگستری اروپا حكمي صادر كرد كه این حك  منجر ب   1963در سال  

پرونده از   ر این شد. دتأثير مستقي     اصول اساسي حقولي اتحادیه اروپا تحت عنوان اصل
دادخواست مورد  در  مقدماتي  حك   صدور  درخواست  هلند  ملي  شركت  دادگاه  های 

نقل   و  لووس  جند  وانحمل  تعرفه  اند  افزایش  با  رابطه  در  الدام  این  گمركي  شد.  های 
این  انجام شد كه شركت مو بود.  به هلند  از آلمان  به پرداخت آن در واردات كاال  ظف 

ب هلندی  اس شركت  التناد  ا  ماده  به  اساس  بر  خود  افزایش    12دام  هرگونه  كه  رم  پيمان 
لاعده ميحقوق گمركي را ممنوع مي این  تواند در لوانين  كند، از دادگاه پرسيد كه آیا 

تك شهروندان كشورهای  بود كه تك  داخلي تأثير مستقي  داشته باشد؟ هدف اصلي این 
دادگ در  حقولي  چنين  از  مستقيماً  بتوانند  ملعضو  استاه  دادگستری  ي  دیوان  كنند.  فاده 

اروپا بين  اتحادیه  حقوق  از  جدید  حقولي  نظ   یك  »جامعه  كه  كرد  را  استدالل  الملل 
مي ميتشكيل  محدود  عضو  كشورهای  حاكميت  حقوق  اساس،  این  بر  این  دهد«.  شود. 

لااص كه  بود  معني  این  به  گذشته  سال  پنجاه  برای  كه  كرد  ایجاد  را  مستقي   تأثير  نون  ل 
كند تا  ه اروپا حقوق و تعهداتي را برای همه شهروندان كشورهای عضو ایجاد ميتحادی ا

كنندآن استناد  آنها  به  ملي  دادگاه  برابر  در  مستقيماً  بتوانند  در    2.ها  امر  این  مستقي   تأثير 
دیه اروپا مستقيماً به بخشي از  سيست  حقولي منحصر به فرد و مستقل اتحاحالي است كه  

با به رسميت شناختن   شود. این حك  در پرونده مذكوریالت تبدیل ميهر ا  داخليلانون  
نظ  لانوني جدیدی كه اكنون بخشي از لانون كشورهای عضو است و الزم است توسط  

.الملل را تغيير دادوق بين ا به رسميت شناخته شود، حقههای آندادگاه

ن این سؤال را در دیوان مطر  دیوا  ده بهدر این پرونده دولت هلند با ارجاع این پرون     
ماده   آیا  از دولت  12كرد كه  للمرو هر یك  یا خير؟ در  مستقي  دارد  های عضو كاربرد 

آدولت در  كه  كردند  تسلي   دیوان  به  را  نظر خود  هلند  و  آلمان  بلژیك،  كاربرد  های  ن 
د كه  ير شوی تفسباید طور  12مستقي  مفاد معاهده را رد نمودند. دیوان متذكر شد ماده  

1. Paul Craig & Grainne De Burca, EU Law, Texes, Cases and Materials (New

York: Oxford University Press, 2011), p. 183. 

2. Ibid. p. 185-190.
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دادگاه و  باشد  فردی  و حقوق  مستقي   آثار  آن حمایت كننددارای  از  داخلي  این    1. های 
اروپا اتحادیه  مقررات  كه  كرد  مشخص  كه    ،رأی  نموده  اعطا  اشخاص  به  را  حقولي 

 از آن حمایت كنند.  نيز ها گذارند و دادگاهترام آن احبه ها باید دولت

 گیرینتیجه
معنای به  الت اعما  حاكميت  این حق  ل  و در گذشته  است  معّين  و جمعيت  بر سرزمين  دار 

فقط از آنِ كشورها بوده است. در جوامع دموكراتيك نيز كه در گذر تاریخ پا به عرصه  
نهایت با تفویض حاكميت از    باز ه  در  دانند،وجود نهادند و حاكميت را از آنِ مردم مي
شود. حال، این  شورها اعمال ميسوی كت از  مردم به نمایندگان منتخب خود، حق حاكمي

به تدریج از    رغ بهمفهوم   اینكه در گذشته مفهوم مطلق و غيرلابل سلبي را داشته است، 
ر در دولت  مفهوم متفاوتي برخوردار گشته است؛ به نحوی كه حاكميت از حالت انحصا
مط این  مؤیّد  نيز  اروپا  اتحادیه  چون  نهادهایي  تأسيس  است.  شده  اسخارج  در لب  ت. 

تفویض   اتحادیه  به  را  خود  حاكميت  از  بخشي  خود  اراده  به  بنا  كشورها  اروپا  اتحادیه 
درنموده زمينه   اند؛  برخي  در  اروپا  اتحادیه  حاكميت  حاليكه  اعمال  حق  از  منحصراً  ها 

كش است،  زمينه برخوردار  برخي  در  نيز  عضو  یعني  ورهای  برخوردارند؛  حق  این  از  ها 
توسط اتحادیه اروپا و یا كشورهای عضو اتحادیه مشخص  نسبي  كميت  محدوده اعمال حا

 شده است. 
است        بوده  اروپایي  كشورهای  اراده  نتيجه  كه  است  حقولي  موجودیتي  اروپا  اتحادیه 

نموده تأسيس  را  آن  خود  ميل  به  بنا  نميناكه  حال  حقولي  د.  موجودیت  این  برای  توان 
زهيچ نشد؛  لائل  حقولي  التدار  عگونه  تعیرا  نادیده  دم  به  اروپا  اتحادیه  به  حاكميت  لّق 

مي اروپایي  كشورهای  منافع  درانگاشتن  نهاد    انجامد؛  این  تأسيس  از  هدف  حاليكه 
شدن  لائل  رغ بهنظران  برآورده ساختن منافع كشورهای اروپایي بوده است. برخي صاحب

اروپا اتحادیه  برای  حاكمي  ،حاكميت  بر  را  عضو  كشورهای  اتححاكميت  اروپا  ادیه  ت 
مي كشورهای  ترجيح  حاكميت  ميان  تعارض  هنگام  در  معتقدند  كه  دليل  این  به  دهند. 

اتحادیه اروپا حاكميت اصيل و والعي از آنِ كشورهای عضو است   با حاكميت  اروپایي 
از بخشي  ابتدا  از  كرده  كه  واگذار  اروپا  اتحادیه  به  را  عدهآن  مقابل،  در  دیگر  اند.  ای 

1  . Ibid. p. 184.
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ینكه اتحادیه اروپا درصدد وحدت ميان كشورهای اروپایي بوده است  به ا  توجه   معتقدند با
اروپا اتحادیه  تأسيس  از  هدفشان  عضو  كشورهای  برابر    ،بنابراین  در  آن  به  دادن  برتری 

ا اگر لرار باشد حاكميت اتحادیه  هزع  آنبهحاكميت كشورهای عضو بوده است؛ چراكه  
ن نيابد،  برتری  ميان  این  در  خوتيجه  اروپا  برای  آن  اروپایي  كشورهای  الدام  كه  شد  اهد 

مي عبث  الدامي  اروپا  وحدت  برای  نهاد  این  عنوان  تشكيل  به  امروزه  رویكرد  این  شود. 
ار گرفته است. حال،  رویكرد غالب حتي توسط دیوان دادگستری اروپا نيز مورد تأیيد لر

-گانگي را مي كه دوبود    توان لائل به وجود رویكرد سوميدر ميان این دو رویكرد مي 
مؤلّفه   اروپایي  كشورهای  و  اروپا  اتحادیه  در  حاكميت  رعایت  با  رویكرد  این  پذیرد. 

مي یكدیگر  جهت  در  را  دو  آن  آنحاكميت  برای  را  تعارض  مولعيت  و  مورد  داند  ها 
-دهد؛ زیرا اتحادیه اروپا و كشورهای اروپایي اهدافشان با یكدیگر ه  نميشناسایي لرار  

بودن زمينه اعمال حاكميت از سوی  ابل تعارض نيستند و به دليل مشخصد و لي دارپوشان
 توان مولعيت تعارض را در این خصوص مطر  كرد. دیگر نمي ، اههر یك از آن

رک در اتحادیه اروپا و كشورهای عضو  ویژگي این نحو از حاكميت انحصاری و مشت      
برخي   مي  هایتالياز  پيشگيری  اگچرا    نماید؛فاسد  آنِ  كه  از  را  حاكميت  فقط  ر 

بداني ، وجود نهادی كه برای وحدت كشورهای اروپایي تأسيس شده،   كشورهای عضو 
ي ،  رسد. از سوی دیگر، اگر حاكميت را فقط از آنِ اتحادیه اروپا نيز بدانعبث به نظر مي

مي سلب  كامل  طور  به  اتحادیه  عضو  كشورهای  از  درحاكميت  نمي  شود؛  وان  تحاليكه 
وجود هيچ كشوری بدون مؤلّفه حاكميت بود. تصور م

نيز تالش دیوان دادگستری اروپا در جهت    ووسان ل  جند  وانو    ژونیددر دو پرونده       
التصادیكپارچه  جامعه  و  اروپا  اتحادیه  حقوق  و  حاكميت  كه  سازی  است  بوده  اروپا  ی 

های عضو لرار  دولتامات  زع  دیوان، حقوق اتحادیه نباید دستخوش تعرض توسط الدبه
و   با وحدت  مغایر  الدامات  از  برود كه  پيش  به سمتي  باید  اروپا  اتحادیه  بگيرد و حقوق 

مي نظر  به  نماید.  پيشگيری  اتحادیه  این  یافتن  انسجام  برتری  معني  به  امر  این  كه  رسد 
ميت و حقوق كشورهای عضو نبوده است؛  كميت و حقوق اتحادیه اروپا نسبت به حاكحا
، گاه برتری حقوق و حاكميت اتحادیه اروپا نسبت به كشورهای عضو اتحادیهز دیدبته اال

نموده حمایت  اروپا  دادگستری  دیوان  همچنين  و  حقولدانان  از  ميبسياری  توان اند. 
د و برای  شورهای عضو را در كنار یكدیگر لرار داحاكميت و حقوق اتحادیه اروپا و ك
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طهآن رابطه  بجای  عرضي  رابطه  لا  شولي  از  ائل  امنيتي  و  سياسي  التصادی،  امور  زیرا  د؛ 
آن  سازماندهي  برای  اروپا  اتحادیه  یا  و  اروپا  التصادی  جامعه  كه  هستند  مواردی  جمله 

ق  در مقام تعارض با حقو   هاست كه این امر نبایداند و در حيطه صالحيت آنتأسيس شده
از   صحبت  ترتيب،  این  به  گيرد.  لرار  عضو  كشورهای  یلویو املّي  بر  ت  دو  این  از  كي 

توان لائل به ارجحيت شد كه تعارضي  دیگری نيز بالموضوع خواهد بود؛ چون زماني مي 
ا كه حيطه صالحيت هر یك از كشورهای اروپایي و اتحادیه  جمطر  باشد.  بنابراین از آن

مياروپ حركت  مشترک  اهداف  جهت  در  و  شده  مشخص  با  ا  تعارض  مقام  در  كنند، 
نباید سخن از برتری و ارجحيت حقوق یكي از  گيرنر نميیكدیگر لرا این ترتيب،  به  د. 

با لائل  بلكه  به ميان آورد  بر دیگری  ميان مفهوم حاكميت در  این دو  شدن رابطه عرضي 
حاكم مفهوم  باید  عضو  كشورهای  با  از اتحادیه  یك  هر  برای  نسبي  طور  به  را  يت 

     كرد.  های دولتي و نيز اتحادیه اروپا حفظموجودیت
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