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  مشی و رویکرد دوفصلنامه طخ
در ایـن نشـریه    .الملل و علوم سیاسی است روابط بین ةگران و متخصصان حوز ، پژوهشانادتاس تمقاالآماده دریافت  الملل ایرانی سیاست بین ۀنام پژوهش
-سازمان ،المللحقوق بین ،الملل تاریخ روابط بین ،المللاقتصاد سیاسی بین، روابط خارجی ایران ،سیاست خارجی، المللسیاست بین یهاي تخصصزمینه

ـاي سیاسـی   ،مسایل سیاسی جهان اسـالم  ،استراتژیک و مسایل نظامی ،المللامنیت بین ،المللیهاي بین ، ايمطالعـات منطقـه   و ژئوپولیتیـک  ،جغرافی
  . دکن منتشر میهاي مطابق با استاندارد نشریه،  پژوهشگران را پس از داوري ةهاي منتشرنشد مقاله

دارا بودن مقدمه توضیحی و بیان واضح ) 1: هایی باشند ن ویژگیداند که داراي چنی پژوهشی می -هایی را علمی مقاله المللایرانی سیاست بین ۀنامپژوهش
تعیین و توضیح هدف از پژوهش و نگارش مقاله، ) 3بررسی و مرور مختصر و مفید ادبیات و نظرات پژوهشی موجود در صورت نیاز، ) 2مسأله پژوهش، 

ها و  شده توسط مؤلف در گردآوري و تحلیل داده کارگیري روش تعیینبه) 5، هاي مورد نیازدهتعیین روش مناسب براي پژوهش و گردآوري دا) 4
هاي پژوهش و ارائه  بیان صریح یافته) 8ها،  گیري درست و موثق از تحلیل داده ارائه نتیجه) 7ها،  معتبر بودن منابع و داده) 6نگارش متن مقاله، 

رعایت قواعد شکلی در نگارش مقاله مطابق ) 10دهی مقاله، عایت ترکیب و تناسب در سازمانر) 9ها، آن) و در صورت لزوم آثار عملی(پیامدهاي نظري 
  .با معیارهاي نشریه
  سازي و ارسال مقاله راهنماي آماده

ـاس      ــر اســ ــم و بـ ــان فهـ ــی روان و آسـ ــه فارسـ ــتی بـ ــی بایسـ ــه تخصصـ ــر مقالـ ــط هـ ــتور خـ ــی   دسـ ــان و ادب فارسـ ــتان زبـ فرهنگسـ
)http://www.persianacademy.ir(،  تحت نرم افزارWord نباشد 8000تا حد امکان بیش از  و نوشته شود. 

نی از طریق سامانه یکپارچه نشـریات دانشـگاه فردوسـی مشـهد بـه نشـا      فقط نگارش مقاله،  ۀناممقاالت خود را با رعایت آئین بایست میمندان  عالقه
https://jm.um.ac.ir/index.php/JIPR  ندکنارسال.  

  :واژگان کلیدي، مقدمه، روش، نتایج بحث، منابع مورد استفاده و اصول زیر در آن رعایت شود ،و انگلیسی فارسی هايه به زبانچکید رايدامقاله باید 
علمی، تاریخ و  ۀشامل نام و نام خانوادگی، سمت، محل خدمت، عنوان و درج که )همراه با تعیین نویسنده مسؤول( نویسندگانمشخصات نویسنده یا 

  . ذکر شود استانجام تحقیق محل 
  . در وسط صفحه اول نوشته شود) حداکثر در ده کلمه(عنوان مقاله 

کلمه  250چکیده از . جدول، نمودار و کلمات اختصاري مبهم استفاده نشودمنبع، در چکیده از . چکیده در عین مختصر بودن باید محتواي مقاله را برساند
 .اف نوشته شودتجاوز نکند و تمام آن در یک پاراگر

 .مقدمه شامل اطالعات مربوط به سوابق موضوع، اهمیت تحقیق و مسأله مورد مطالعه باشد
 .مشخص و روشن بیان گرددبه طور روش پژوهش 

 .شوداصلی هریک به نشریه ارسال  ۀاگر نتایج شامل عکس، جداول و نمودار باشد نسخ
 .نوان جدول گویاي نتایج مندرج در آن باشدع. هر جدول در باال و سمت راست آن نوشته شود ةشمار

 .بحث شامل تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده در ارتباط با تحقیق مورد نظر باشد. کرد بیانتوان به طور توأم یا مجزا  نتایج و بحث را می
  :کنیدمراجعه  موجود در آدرس زیر " APA شراهنماي ارجاع منابع و مآخذ به رو"جهت راهنمایی بیشتر به فایل . باشد APAمنبع نویسی به روش 

http://fea.um.ac.ir/parameters/fea/filemanager/forms/reference2.pdf 
 . مورد نظر باشد ۀمنابع مورد استفاده شامل جدیدترین اطالعات در زمین

هاي کلیدي  نویسندگان، آدرس و عنوان علمی آنان و واژهفارسی و شامل عنوان اصلی مقاله، نام  ةانگلیسی بایستی برگردان کامل و دقیق چکید ةچکید
 .باشد

  .نویسنده یا نویسندگان مسؤول مقاله خواهد بود ةمسؤولیت هر مقاله از نظر محتواي علمی و نظرات مطرح شده در متن آن، به عهد
ي دیگري به چاپ رسیده است از انتشار آن جلوگیري تا قبل از پایان مراحل نهایی چاپ، در صورتی که مشخص گردد مقاله منتخب به هر شکلی در جا

  .خواهد شد
 .د شدنها توسط هیأت تحریریه و با همکاري متخصصان داوري شده و در صورت تصویب بر طبق ضوابط خاص نشریه به نوبت، چاپ خواه مقاله

 .ها اختیار تام دارد مقاله ا قبول، جرح و تعدیل و ویراستارينشریه در رد ی
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  پارچگی رژیم حقوق بشر در اتحادیۀ اروپایی؛ عدم شمولیت و یک

  

   1سید محمد علی تقوي

  

  چکیده
 اش هاي اعالمی خود رعایت حقوق بشر را شرطی ضروري در مناسبات داخلی و خارجی اتحادیۀ اروپایی در سیاست

ت آن و حتی انعقاد معاهده با سایر کشورها را مندي از امکانا خوانده و براي نمونه پیوستن کشورهاي اروپایی به اتحادیه، بهره
در این مقاله، جایگاه مقولۀ دفاع از حقوق بشر در نظام حقوقی اتحادیۀ اروپایی مورد . کند منوط به احترام به حقوق بشر می

دوگانۀ  معاهدات) 1: رژیم دفاع از حقوق بشر در اتحادیه از چهار مجموعه اسناد تشکیل شده است. گیرد بررسی قرار می
کنوانسیون اروپایی ) 4رویۀ قضایی دیوان دادگستري اروپایی و ) 3منشور حقوق بنیادین اتحادیۀ اروپا، ) 2دهندة اتحادیه،  شکل

با توجه به اهمیت سند . ضروري شمرده شده، ولی تا کنون تحقق نیافته است» لیسبون«حقوق بشر که پیوستن به آن توسط پیمان 
هر چند که کنوانسیون در . رسد د پیوستن اتحادیۀ اروپا به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر الزم به نظر میتسریع در رون  م،رچها

گیرد، اما پیوستن  ویژه رویۀ قضایی دیوان دادگستري اروپایی مورد استناد قرار می حال حاضر نیز در نظام حقوقی اتحادیه و به
قوقی اتحادیه نهادینه خواهد ساخت و نیز نظارت بر رعایت حقوق بشر در را در نظام ح اتحادیه به کنوانسیون، جایگاه آن

. قرار خواهد داد) یعنی دادگاه اروپایی حقوق بشر(تر بر عهده نهادي خارج از اتحادیه  هاي اتحادیه را، براي تضمین بیش فعالیت
عنوان نمونه، توجه مکفی به حقوق  د دارد و بهبا این حال، همچنان خالئی در زمینۀ حقوق بشر در نهادهاي اتحادیۀ اروپایی وجو

کنندة رعایت حقوق بشر در این اتحادیه در قالب  عالوه الزم است که اسناد مختلف تضمین به. اقتصادي و اجتماعی نشده است
  .یک نظام یکپارچه حقوقی عمل کنند

  
  
  .منشور حقوق بنیادین اتحادیۀ اروپاییاتحادیۀ اروپایی، حقوق بشر، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، : هاواژهکلید
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      25                                                پارچگی رژیم حقوق بشر در اتحادیۀ اروپایی؛ عدم شمولیت و یک 

  مقدمه
کرد و ساختار خود قائل است و  اي براي رعایت حقوق بشر در عمل اتحادیۀ اروپایی جایگاه ویژه

براي . شود هاي آشکاري براي حفظ حقوق بشر در مقررات نهادهاي مختلف این اتحادیه دیده می تالش
ها از امکانات اتحادیه را  مندي آن روپایی به خود و بهرهنمونه، این اتحادیه شرط پیوستن کشورهاي ا

رعایت حقوق بشر تعیین کرده است و در تمامی معاهدات خود با سایر کشورها شرطی را در مورد رعایت 
دانان این قاره در مورد  هایی در جامعه مدنی و حقوق با این حال، همچنان نگرانی. گنجاند این حقوق می

هایی در مورد احترام به  صورت خاص، نگرانی به. بشر در کارکرد اتحادیه وجود دارد دامنۀ شمولیت حقوق
و نیز قوانین جامعۀ  2کرد نهادهایی مانند پلیس اروپایی حقوق بشر در حوزة دادگستري و امور داخلی، عمل

براي حمایت  مؤثري کار ها، راه در این حوزه. شود هاي غیر عضو دیده می اروپایی دربارة شهروندان دولت
 ).Craig & De Burca, 1999, pp. 126-129(شان نقض شده است وجود ندارد  از افرادي که حقوق

تر و قابل  تر، شفاف دانان خواهان آن هستند که حمایت از حقوق بشر به صورت فعاالنه بسیاري از حقوق
 ,Lenaerts & De Smijter(ارائه شود  3تري صورت گیرد و براي مثال در قالب یک الیحه حقوق قضاوت

p. 279.( اند، تا بدین وسیله  برخی نیز پیوستن اتحادیه به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را پیشنهاد کرده
 Reform of European Court(سازوکارهاي اتحادیه زیر نظارت یک نهاد مستقل حقوق بشري قرار گیرد

of Human Rights, 2010.(  
له دفاع از حقوق بشر در نظام حقوقی اتحادیۀ اروپایی مورد بررسی قرار در این مقاله، جایگاه مقو

جوانب  4پرسش اصلی پژوهش آن است که آیا مقررات حقوق بشر در قوانین اتحادیۀ اروپایی. گیرد می
رغم ارتقاء  گیرند؟ فرضیۀ تحقیق آن است که قوانین اتحادیۀ اروپایی علی مختلف حقوق بشر را در بر می

این مطالعه . پارچه براي دفاع از این حقوق است حقوق بشر، همچنان فاقد یک رژیم فراگیر و یکتوجه به 
ها صورت  با رویکردي حقوقی و از طریق بررسی مواد معاهدات و تجزیه و تحلیل رویۀ قضایی دادگاه

بشر مرتبطند تجزیه در این مقاله، ابتدا آن دسته از بندهاي معاهدات اتحادیۀ اروپایی که به حقوق . گیرد می

________________________________________________________________ 
2 Europol 
3 bill of rights 
4 European Union law 

ه استفاد) European Community law(» قوانین جامعه اروپا«تا قبل از پیمان لیسبون به جاي قوانین اتحادیۀ اروپا، عبارت 
  . شود بنابراین، در این مقاله از هر دو اصطالح به یک معنا استفاده می. شد می
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گاه  آن. شود شوند و سپس منشور حقوق بنیادین و جایگاه حقوقی آن به بحث گذارده می و تحلیل می
در بخش . شود صورت مختصر بررسی می به 5حمایت از حقوق بشر در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

گیري، برخی پیشنهادات براي  شود و در نتیجه ارزیابی می 6بعدي، رویۀ قضایی دیوان دادگستري اروپایی
  .گردند ایجاد یک رژیم قوي براي دفاع از حقوق بشر در نهادهاي اتحادیه مطرح می

  حقوق بشر در معاهدات اتحادیه -1
دهنده اتحادیۀ اروپایی در حال حاضر است دو معاهده  ترین سند حقوقی شکل پیمان لیسبون که بنیادي

هر دوي این معاهدات . 8»معاهدة کارکرد اتحادیۀ اروپایی«و  7»اروپاییمعاهدة اتحادیۀ «: گیرد را در بر می
، همانند بیشتر اسناد »معاهدة اتحادیۀ اروپایی«در مقدمه . گیرند بندهایی را در ارتباط با حقوق بشر در بر می

حقوق اساسی، ضرورت توجه به حقوق بشر یادآوري شده است که اهمیت آن را در نظام حقوقی اتحادیه 
آمده  2کند ، در مادة  که تأسیس اتحادیه را اعالم می 1در این معاهده، بالفاصله بعد از مادة . دهد نشان می

هاي احترام به کرامت انسانی، آزادي، دمکراسی، برابري، حکومت قانون و   اتحادیه بر مبناي ارزش«: است
هاي در میان  این ارزش. نهاده شده است ها، بنیان احترام به حقوق بشر، شامل حقوق افراد متعلق به اقلیت

اي که در آن چندگرایی، عدم تبعیض، مدارا، عدالت و برابري میان زنان و  کشورهاي عضو در جامعه

________________________________________________________________ 
5 the European Convention on Human Rights 
6 the European Court of Justice (ECJ) 
7 The Treaty on European Union 

این . ا بنیان نهاد و واحد پولی یورو را ایجاد نمودگردد که اتحادیۀ اروپایی ر باز می 1992این معاهده به پیمان ماستریخت در 
 Theکه مفاد آن را (جامعۀ اروپایی  - الف : پیمان ساختار مشهور به سه ستون اتحادیۀ اروپایی را شکل داد که عبارت بودند از

Treaty Establishing the European Community سیاست  - ، ب )کرد و استمرار معاهدة رم بود مشخص می
هایی که در جریان پیمان  پیمان ماستریخت پس از اصالحیه .دادگستري و امور داخلی -ارجی و امنیتی مشترك و ج خ

هاي  آمستردام، پیمان نیس و سرانجام پیمان لیسبون بر آن وارد شد، نهایتاً اکنون در قالب پیمان اخیر، اختیارات و صالحیت
 .کند مشخص میاتحادیه در امور داخلی و مناسبات خارجی را 

8 The Treaty on The Functioning of The European Union 
 The Treaty Establishing the Europeanگردد که تحت عنوان رسمی  باز می 1957این معاهده به پیمان رم در سال 

Economic Community به امضا رسید و از آن ژیک، آلمان غربی، فرانسه، ایتالیا، لوکزامبورگ و هلند  میان کشورهاي بل
 Theهاي پیمان ماستریخت شد و  تبدیل به یکی از ستون 1991در . هاي چندي بر آن وارد شده است زمان تا به امروز اصالحیه

Treaty Establishing the European Community این معاهده » معاهدة اتحادیۀ اروپایی«در مقایسه با . نام گرفت
 .کند ها و نقش اتحادیۀ اروپایی ارائه می ر مورد شیوة عمل سیاستتري د جزئیات بسیار بیش
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نیز اشاره دارد که اتحادیه با تبعیض و طرد افراد از اجتماع مبارزه  3مادة . »مردان غالب است مشترك هستند
جالب توجه . یان زن و مرد و حقوق کودکان را بهبود خواهد بخشیدکرده و عدالت اجتماعی و برابري م

آن است که در همین ماده بیان شده است که اتحادیه براي تنوع زبانی و فرهنگی موجود در اروپا احترام 
دهد که اتحادیه  این امر نشان می. قائل شده و میراث فرهنگی اروپا را حفظ کرده و ارتقا خواهد بخشید

همان معاهده،  6)2(طبق مادة . حقوق فردي، توجهی هر چند محدود به حقوق جمعی نیز داردعالوه بر 
هاي مشترك  اي که در کنوانسیون اروپایی تضمین شده و از سنت اتحادیه باید حقوق بنیادین را به گونه«

  . »شماردمحترم ب] اروپایی[قوانین اساسی کشورهاي عضو حاصل آمده، به عنوان اصول کلی حقوق جامعه 
هاي اعالمی رسمی اتحادیۀ اروپایی را ابراز داشته و اهمیت ویژة حقوق بشر براي آن  بندهاي باال ارزش
با این حال، در قالب عبارات عام بیان شده و حقوق معلوم، معین و منجزي را . سازند اتحادیه را آشکار می

صورت مشخص بیان  ها به ازات نقض آنبه همین ترتیب موارد نقض و ضمانت اجرا یا مج. در بر ندارند
در عین حال، بندهاي دیگري نیز در معاهدة اتحادیۀ اروپایی وجود دارند که ابزارهاي سیاسی . نشده است

 49مادة . کنند بینی می مشخصی را براي تضمین رعایت اصول مورد نظر اتحادیه در امر حقوق بشر پیش
در باب احترام به ( 2اتحادیه را منوط به رعایت مادة  پذیرش کشورهاي اروپایی خواستار عضویت در

معاهدة مزبور، سازوکار مشخصی را براي محروم ساختن  7مادة   تر آن که، مهم. کند می) حقوق بشر
بینی  پیش 2کشورهاي عضو از مزایاي عضویت در اتحادیه، در صورت نقض حقوق بشر مندرج در مادة 

یا کمیسیون  9ر پی پیشنهاد یک سوم کشورهاي عضو یا پارلمانبر اساس مادة مزبور، د. کرده است
خطر واضح «تواند  با چهار پنجم آراء کشورهاي عضو، و با توافق پارلمان، می 11، شوراي اروپایی10اروپایی

در مورد   توسط یک کشور عضو را ابراز دارد یا به اتفاق آراء، 2هاي مندرج در مادة  ارزش» نقض جدي
بر این مبنا، شورا . هاي مزبور توسط یک کشور عضو تصمیم بگیرد ارزش» و مستمروجود نقض جدي «

تواند برخی از حقوق اعطا شده از سوي معاهدات اتحادیه به کشورهاي عضو را به حالت تعلیق در  می
تواند به عنوان ضمانت اجراي رعایت اصول حقوق بشر توسط کشورهاي عضو در  این ماده می. آورد

هاي حقوقی  هاي اتحادیه به شمار آید و مبین یکی از معدود مواردي است که نظام ین و سیاستاجراي قوان
البته این مکانیزم فرایندي سیاسی است؛ . اند المللی براي اجراي حقوق بشر، ضمانت اجرایی تعبیه کرده بین

________________________________________________________________ 
9 The European Parliament 
10 The European Commission  
11 The European Council. 
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هاي عضو در  گیري در مورد آن، نه از طریق یک روند قضایی، بلکه با تصویب دولت چراکه تصمیم
با این حال، دیوان دادگستري اروپایی حق دارد به بررسی تصمیم مذکور . گیرد شوراي اروپایی انجام می

  ).Betten & Grief, 1998, pp. 133-136(دربارة تعلیق حقوق کشور یادشده بپردازد 
آن به مسألۀ به توجه به ماهیت اجرایی و اقتصادي » معاهدة کارکرد اتحادیۀ اروپا«از سوي دیگر، 

ژه حقوق اجتماعی و اقتصادي در  وی با وجود این، برخی حقوق بنیادین به. حقوق بشر توجه مستقیمی ندارد
) Betten & Grief, 1998, p. 35(آمده  اند؛ زیرا براي اهداف آن ضروري به شمار می آن معاهده ذکر شده

معاهده » هاي اجتماعی سیاست«ادي در فصل این حقوق اجتماعی و اقتص. اند یا با کارکرد آن مرتبط بوده
این معاهده به ضرورت ارتقاي اشتغال و همراه با  151در مادة . اند مورد اشاره قرار گرفته) 161-151مواد (

بر نقش اتحادیه در  152آن، بهبود شرایط کاري و زندگی، و پشتیبانی اجتماعی مناسب اشاره و در مادة 
بهبود محیط کار براي تأمین : هاي زیر تأکید شده است عضو در زمینه حمایت و تکمیل تالش کشورهاي

سالمت و ایمنی کارگران، شرایط کاري، پشتیبانی و تأمین اجتماعی کارگران، حمایت از کارگران پس از 
رسانی و مشاوره دادن به کارگران، نمایندگی و دفاع  انقضاي مدت زمان قرارداد استخدامی، اطالع

گیري مشترك، شرایط استخدامی  منافع کارگران و کارفرمایان از طرقی مانند تصمیمجمعی از  دسته
صورت قانونی در اتحادیه سکونت دارند، جذب افرادي که  شهروندان کشورهاي غیر عضو اتحادیه که به

ابر با دو هاي موجود در بازار کار و رفتار بر اند، برابري زن و مرد در ارتباط با فرصت از بازار کار طرد شده
نیز همکاري  156در مادة . جنسیت، مبارزه با طرد افراد از اجتماع و مدرن کردن نظام حمایت اجتماعی

اي اولیه و پیشرفته،  هاي حرفه کشورهاي عضو در زمینۀ استخدام، شرایط کاري و قانون کار، آموزش
جمعی  مذاکرة دسته ا، حق ه ها و حوادث شغلی، بهداشت شغلی و حق ایجاد انجمن پیشگیري از بیماري

آمده  157مقرري برابر براي زنان و مردان در مادة . میان کارگران و کارفرمایان مورد تأکید واقع شده است
  . است

اند، مانند عدم تبعیض بر  برخی حقوق هم فقط براي شهروندان کشورهاي عضو در نظر گرفته شده
است که به منظور ارتقاي حکمرانی خوب و کسب اطمینان تأکید شده  15در مادة ). 18مادة (مبناي ملیت 

ها و دفاتر اتحادیه تا حد ممکن باز و علنی بوده و همه  از مشارکت جامعۀ مدنی، فعالیت همۀ نهادها، سازمان
ها را طبق شرایط مشخص شده توسط پارلمان و شوراي  افراد حقیقی و حقوقی حق دسترسی به اسناد آن

فرایند عمل تمامی نهادهاي اتحادیه باید شفاف بوده و ضوابط دسترسی به مدارك . اروپایی خواهند داشت
دارد که اتحادیه به جایگاه کلیساها و اجتماعات یا جوامع دینی  بیان می 17همچنین مادة . آن مشخص باشد
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براي که احترام مشابهی  گذارد، همچنان اند احترام می هاي عضو به رسمیت شناخته شده که توسط دولت
ها  اتحادیه با به رسمیت شناختن هویت و سهم ویژة این گروه. هاي فلسفی و غیر مذهبی قائل است سازمان

شود در  چنان که مشاهده می. ها حفظ و دنبال خواهد کرد وگوي منظم و شفافی را با آن در جامعه، گفت
  .این بند نیز اتحادیه حقوق جمعی را مورد توجه قرار داده است

دهد تا در چارچوب اختیارات  معاهدة کارکرد اتحادیۀ اروپایی به شوراي اروپایی اجازه می 19مادة 
ژاد،  اتحادیه، با کسب رضایت پارلمان، اقدامات مناسب را براي مبارزه با تبعیض بر اساس جنس، قومیت و ن

هده متذکر این معا 67همچنین مادة . گیري جنسی صورت دهد مذهب و اعتقاد، معلولیت، سن یا جهت
اي متضمن آزادي، امنیت، عدالت و احترام به حقوق بنیادین است که در آن با  شود که اتحادیه ناحیه می

ستیزي مقابله و  اتحادیه با نژادپرستی، بیگانه. شود شهروندان سایر کشورها نیز با رعایت انصاف رفتار می
  .یابی به عدالت قضایی را تسهیل خواهد کرد دست

هاي جدیدتر حقوق بشر که در اثر پیشرفت تکنولوژي ارتباطی اهمیت  هده همچنین به جنبهدر این معا
رسمیت شناخته  حق افراد را براي حفظ اطالعات شخصی مربوط به خود به 16مادة . یافته توجه شده است

به هنگام که پارلمان و شوراي اروپایی باید مقررات الزم براي حفظ این اطالعات  12ورزد شده و تأکید می
شان در قلمرو اختیارات  گاه که فعالیت آن(هاي عضو  هاي اتحادیه و نیز دولت استفاده نهادها و سازمان

نهادهاي مستقل . جایی آزاد این اطالعات را وضع نمایند و نیز مقررات الزم براي جابه) اتحادیه قرار دارد
  .باید بر این امر نظارت داشته باشند

ها، عمدتاً  ود مواد معاهدة کارکرد اتحادیۀ اروپایی، گذشته از وجه اعالمی آنش که مشاهده می چنان
گذاري را براي  سازند و امکان قانون هاي اتحادیه را در حوزه حقوق بشر مشخص می دامنه صالحیت

وضع  ویژه براي تفسیر قوانین مواد مزبور به. آورند نهادهاي تقنینی اتحادیه مانند پارلمان و شورا فراهم می
. آیند شوند، به کار می ارائه می 14و مقررات 13ها شده توسط نهادهاي تقنینی که به دو صورت دستورالعمل

دادگاه فقط به عنوان  اند، اما چون به شکل مفاهیم کلی و بدون معین کردن حقوق معلوم بیان شده
ان دادگستري اروپایی خواهیم که در رویۀ قضایی دیو چنان. ها بهره جوید تواند از آن معیارهاي کلی می

________________________________________________________________ 
 .معاهدة اتحادیۀ اروپایی نیز یادآوري شده است 39حفظ اطالعات شخصی به هنگام فراوري این اطالعات در مادة  12

13 Directives 
14 Regulations 
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دید این دیوان در آراء حقوق بشري خود به این مواد تنها به عنوان اصول کلی حقوق یا اصول کلی حقوق 
  .اتحادیه اشاره کرده است

  منشور حقوق بنیادین اتحادیۀ اروپایی -2
) 2009اجرا ، 2007تصویب (منشور حقوق بنیادین اتحادیۀ اروپایی بخش دیگري از پیمان لیسبون 

به ) گفته در عرض دو معاهدة پیش(آور است، اما به عنوان یک معاهده  است که گرچه از نظر حقوقی الزام
در شهر نیس صادر شد  2000این منشور نخست توسط شوراي اروپایی در دسامبر . آید شمار نمی

)Brownlie & Goodwin-Gill, 2010, p. 900 .( ضرورت داشتن منشور پیش از این، شورا در شهر کلن
ابراز داشته بود » کنندة آن براي شهروندان اتحادیه آشکار ساختن اهمیت تعیین«حقوق بنیادین را با هدف 

)Editorial Comments, 2001, p. 2.(  در آن مرحله، هدف از منشور بیش از آن که تأسیس حقوق
 ,Editorial Comments, 2001(ویش بود بنیادین باشد، آگاه کردن شهروندان اتحادیۀ اروپایی از حقوق خ

p. 2 .(را ایجاد کرد که مرکب از » کنوانسیون«نویس منشور، شوراي اروپایی نهادي به نام  براي تهیه پیش
ها و کمیسیون اروپایی، تعدادي از اعضاي پارلمان اروپا و اعضایی از مجالس ملّی  نمایندگان دولت

، پارلمان 1989البته قبل از آن در  ).Brownlie & Goodwin-Gill, 2010, p. 901( کشورهاي عضو بود
 .Lenaerts & Nuffel, 1999, p(هاي بنیادین را تصویب کرده بود  اروپا خود اعالمیۀ حقوق و آزادي

547.( 

شوراي اروپایی در کلن پیشنهاد کرده بود که منشور باید حقوق بنیادین مورد اشاره در کنوانسیون 
و منشور جامعۀ  15، حقوق اقتصادي و اجتماعی موجود در منشور اجتماعی اروپاییاروپایی حقوق بشر

را در بر گیرد و همچنین حقوق بنیادینی را شامل شود  16اروپایی دربارة حقوق اجتماعی بنیادین کارگران
از به منظور اجتناب ). Editorial Comments, 2001, p. 2( شوند که فقط به شهروندان اتحادیه مربوط می

تفاسیر متفاوت، منشور دقیقاً همان واژگان کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در مورد حقوق بنیادین را به کار 
 ,Editorial Comments(نماید  روز می ها را با توجه به مسائل جاري حقوق بشر به که آن برد، درحالی می

2001, p. 3 .(  
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در آنجا که قوانین (هاي عضو  یی و نیز دولتحوزة صالحیت منشور فعالیت نهادهاي اتحادیۀ اروپا
منشور اساساً مشتمل بر حقوق بنیادین کالسیک، یعنی حقوق . گیرد در بر می) کنند اتحادیه را اجرا می

، منع شکنجه و )3مادة (، برخورداري از سالمت جسمی و ذهنی )2مادة (حق حیات . مدنی و سیاسی است
در . در این شمارند) 5مادة (، منع بردگی و کار اجباري )4مادة (رآمیز رفتار یا مجازات غیر انسانی و تحقی

، احترام به زندگی خصوص و خانوادگی و )6مادة (این منشور همچنین حق برخورداري از آزادي و امنیت 
، )11مادة (، آزادي اندیشه، وجدان و مذهب )9و  7مواد (برخورداري از امکان ازدواج و تشکیل خانواده 

، )14و  13مواد (، آزادي هنر و دانش و حق تحصیل )12مادة (بیان، دریافت و انتشار اطالعات  آزادي
و حق پناهندگی و حمایت از افراد در ) 17مادة (، حق مالکیت )16و  15مواد (آزادي انتخاب شغل و حرفه 

تبعیض در عین پذیرش برابري در مقابل قانون، نفی . اند ذکر شده) 19و  18مواد (صورت استرداد و اخراج 
تا  20هاي فرهنگی، مذهبی و زبانی، تساوي زن و مرد، حقوق کودکان، سالمندان و معلوالن در مواد  تفاوت

 . اند مورد پذیرش قرار گرفته 26

ها  و شهرداري) 39مادة (حقوق سیاسی مانند رأي دادن و کاندیدا شدن براي انتخابات پارلمان اروپا 
، ارجاع )42مادة (ها، دفاتر و مؤسسات اتحادیه  اسناد و مدارك نهادها، سازمان ، دسترسی به)40مادة (

مادة (جایی و اقامت  ، آزادي جابه)44و  43مواد (تخلفات نهادهاي فوق به بازرس ویژه و طومار نویسی 
ل بینی شده است که با توجه کارکرد و حوزة عمل اتحادیه قاب صرفاً براي شهروندان اتحادیه پیش) 45

هاي تضمین شده توسط قوانین اتحادیه به وسیله دادگاه، محاکمۀ  حق اعادة حقوق و آزادي. توجیه است
طرف، برخورداري از دفاع، مشاوره و وکالت و نیز ارائه  وسیله دادگاه مستقل و بی عادالنه و علنی به

ان جرم و مجازات، و عدم هاي حقوقی به افراد فاقد امکانات، اصل برائت، قانونی بودن و تناسب می کمک
  .اند ذکر شده 50تا  47تکرار مجازات در مواد 

براي نمونه حق . شوند میزان بسیار محدودي از حقوق اجتماعی و اقتصادي نیز در منشور مشاهده می
زنی،  جمعی و چانه ها، حق اقدام دسته کارگران مبنی بر دسترسی به اطالعات و مشاوره در درون شرکت

ه خدمات جایابی، حق برخورداري از حمایت در صورت اخراج غیر موجه، برخورداري از حق دسترسی ب
شرایط عادالنه و منصفانه کاري، منع کار کودکان و حمایت از نوجوانان و جوانان به هنگام کار در مواد 

 برخورداري از مساعدت و خدمات تأمین اجتماعی در مواردي همچون بارداري،. اند آمده 33تا  27
بیماري، حوادث کاري، سالخوردگی یا از دست دادن شغل، مبارزه با طرد اجتماعی و فقر، و مساعدت در 

حق ). 34مادة (اند  ها مورد تأکید واقع شده تهیه مسکن بر طبق مقررات اتحادیه و قوانین و رویۀ دولت
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بر (منافع اقتصادي عام گیرانه و معالجات پزشکی، دسترسی به  هاي بهداشتی پیش برخورداري از مراقبت
تا  35کنندگان در موارد  ، حفاظت از محیط زیست، حمایت از مصرف)طبق قوانین و رویه داخلی کشورها

  .اند ذکر شده 38
به علت عدم توافق کشورهاي عضو در مورد حقوق اجتماعی بنیادین، این حقوق به مواردي مانند حق 

ایت از شاغالن در برابر اخراج غیر موجه محدود شده برخورداري از سالمت و شرایط کاري ایمن و حم
حق اشتغال به رسمیت شناخته نشده است و حق برخورداري از تأمین اجتماعی و خدمات بهداشتی . است

اند  ها باشد بیان نشده اند، اما در قالب اصطالحاتی که متضمن اجراي آن نیز اگرچه به رسمیت شناخته شده
)Editorial Comments, 2001, p. 4 .( تحقق بسیاري از این حقوق نیز به قوانین داخلی کشورها مشروط

این موارد عمدتاً بر اساس . هاي خاص خود باز باشد ها طبق سیاست ها در اجراي آن اند تا دست دولت شده
. شوند گیري در سطح نزدیک به شهروندان است تبیین می که به مفهوم تصمیم 17»گیري حق تصمیم«اصل 
شود، مانند محافظت از  چه نسل سوم حقوق بنیادین خوانده می ر همچنین در بردارندة مواردي از آنمنشو

مانند منع (شناسی  هایی براي مراعات اصول اخالقی در حوزة زیست ، تضمین)8مادة (اطالعات شخصی 
طرفانه،  ام بیمورد اخیر انج. است) 41مادة ( 18و نیز مدیریت خوب )d)(2(3(سازي انسان در مادة  شبیه

گیرد و شامل حق شنیده شدن  منصفانه و به موقع کارهاي ارباب رجوع توسط نهادهاي اتحادیه را دربرمی
، ارائه )در عین توجه به محرمانه بودن و اسرار حرفه و شغل(سخن این افراد، دسترسی ایشان به پرونده خود 

  . شود در صورت ضرر زدن می شان و پرداخت غرامت دلیل توسط این نهادها براي تصمیمات
برخی از مفسران . هاي بسیاري در مورد جایگاه حقوقی آن وجود داشت پس از تصویب منشور، بحث

قواعد حقوقی پذیرفته شده جامعۀ «معتقد بودند منشور از نقطه نظر حقوقی قابلیت اجرا دارد و بخشی از 
اما برخی دیگر بر آن بودند ). Lenaerts, & de Smijter, 2001, pp. 299-300(شود  محسوب می» اروپایی

خوانده » حقوق نرم«تر شبیه چیزي است که  که منشور بخشی از معاهدة اتحادیۀ اروپایی نبوده و بیش
براي حقوق جامعۀ اروپایی شود تا » الیحۀ حقوق«این گروه تأکید داشتند که منشور باید تبدیل به  .شود می

تواند منبع الهامی  با این حال، این اتفاق نظر وجود داشت که منشور می. اشدتري داشته ب تأثیرات عملی بیش
 Editorial(هاي ملّی کشورهاي عضو باشد  براي قضات دیوان دادگستري اروپا و همچنین دادگاه

________________________________________________________________ 
17 The Principle of Subsidiarity 
18 Good Administration 



      33                                                پارچگی رژیم حقوق بشر در اتحادیۀ اروپایی؛ عدم شمولیت و یک 

Comments, 2001, pp. 5-6( .آور شد و به  با پیمان لیسبون، منشور از نظر حقوقی تبدیل به سندي الزام
دارد که نه تنها اصول،  معاهدة اتحادیۀ اروپایی، بیان می 6)1(مادة . صل پیمان وزن حقوقی یافتمیزان ا
شناسد، بلکه براي آن ارزش حقوقی یکسانی معادل  ها و حقوق مندرج در منشور را به رسمیت می آزادي

آنگاه که (ي عضو ها بدین ترتیب، تمامی نهادهاي اتحادیۀ اروپایی و نیز دولت. خود معاهدات قائل است
بر اساس   از سوي دیگر،. ملزم به رعایت مواد منشور هستند) کنند هاي اتحادیه را اجرا می قوانین و سیاست

منشور، هر گاه در مورد حقوق به رسمیت شناخته شده در این منشور بندي نیز در معاهدات  52)2(مادة 
هاي مشخص شده در آن معاهدات عملی  یتددوگانه وجود داشته باشد، حقوق مزبور طبق شرایط و محدو

  .شوند گر آن است که مواد منشور توسط معاهدات اتحادیه تحدید می این نکته بیان. شوند می
آور شدن عمالً همان نقشی را در نظام حقوقی  منشور حقوق بنیادین اتحادیۀ اروپایی پس از الزام

هاي حقوقی داخلی مانند نظام حقوقی فدرال  ز نظامدر بسیاري ا» الیحه حقوق«نماید که  اتحادیه بازي می
بسیاري از . ها در یک فرایند قضایی باشد گیري دادگاه تواند مبناي تصمیم کند و می ایاالت متحده ایفا می

اند که براي حفظ حقوق بشر در نهادهاي اتحادیۀ اروپایی وجود  دانان همواره استدالل کرده فعاالن و حقوق
تواند ساکنان اتحادیۀ اروپایی را از حقوق خود به  اي می چنین الیحه. روري استیک الیحه حقوق ض

براي اجراي قضایی حقوق بنیادین در اتحادیه » تري مبانی حقوقی باثبات«صورت دقیق آگاه سازد، و نیز 
یت ژیم موجود حما ر« اي گفته شده است که چنین الیحه). Lenaerts & De Smijter, p. 279(ارائه کند 

 ,De Witte, 1999(» از حقوق بشر در اتحادیۀ اروپایی را بیشتر در معرض مشاهده و توجه قرار خواهد داد

p. 891 .(  
در چارچوب شوراي  1961الزم به ذکر است که یک سند حقوقی دیگر در رابطه با حقوق بشر که در 

هاي  بود که براي دولت 19»منشور اجتماعی اروپایی«اروپا توسط برخی کشورهاي عضو پذیرفته شد، 
اما به دلیل مخالفت بسیاري از اعضاي اتحادیۀ اروپایی با آن، این اتحادیه تا کنون به . آور است متعاهد الزام

منشور «، جامعۀ اروپایی 1989همچنین در سال ). Betten & Grief, 1998, pp. 71-73(آن نپیوسته است 
آور نبوده و فاقد تأثیر حقوقی  این منشور الزام. ویب کردرا تص» جامعه براي حقوق اجتماعی کارگران

با این حال، به عنوان نوعی قانون نرم، نقش . آید به عبارت دیگر، نوعی بیانیۀ سیاسی به حساب می. است
 ,Betten & Grief(ایفا کرد  1990هاي جامعۀ اروپایی در حوزة اجتماعی در دهۀ  گذاري مهمی را در قانون

________________________________________________________________ 
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1998,  pp. 71-73 .( به هر دوي این منشورها به عنوان » معاهدة کارکرد اتحادیۀ اروپایی« 151در مادة
   .اسنادي معتبر اشاره شده است

  کنوانسیون اروپایی حقوق بشر -3
به  21در قالب شوراي اروپا 1953در سال  20هاي بنیادین کنوانسیون اروپایی حفظ حقوق بشر و آزادي

کشور آن عضو اتحادیۀ اروپا هستند، به این  28کشور اروپایی که  47تا کنون، . مرحلۀ اجرا درآمد
المللی براي  در میان مقررات حقوقی بین). Council of Europe website, 2014 (اند  کنوانسیون پیوسته

اند، کنوانسیون از چند جهت حائز اهمیت  دفاع از حقوق بشر که کشورهاي اتحادیۀ اروپایی به آن پیوسته
خست آن که در فلسفه وجودي کنوانسیون و جامعۀ اروپایی یک ایدة مشترك نهفته است و آن ن. است

 ,Beddard(اند  اي متفاوت به آن پرداخته هگرایی اروپایی، که البته هر یک از زوای عبارت است از هم

1993, pp. 34 & 225.( لکه کنوانسیون اند، ب نه تنها همۀ کشورهاي عضو اتحادیه به این کنوانسیون پیوسته
تر آن  مهم. مزبور توسط معاهدة اتحادیۀ اروپایی به رسمیت شناخته شده، هر چند هنوز بدان نپیوسته است

اي به این کنوانسیون در رویۀ قضایی  که بعداً خواهیم دید، توجه ویژه که دیوان دادگستري اروپایی، چنان
  . خود مبذول داشته است

 ,Janis, Kay & Bradley(عبارت است از دستگاه اجرایی آن  ویژگی منحصر به فرد کنوانسیون

2000, p. 23 .(اشاره شد، هیچ نظام حقوق بشري  ها تر بدان به جز معاهدات اتحادیۀ اروپایی که پیش
 33طبق مادة . المللی داراي سازوکار اجرایی براي تشخیص نقض حقوق بشر و سپس پیگرد آن نیست بین

هاي غیر دولتی که مدعی  هر فرد یا گروهی از افراد یا سازمان 34هده و طبق مادة هاي معا کنوانسیون، طرف
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ابتدا کشورهاي اروپاي غربی بدان پیوستند و بعد از . براي بسط همکاري میان کشورهاي اروپایی تأسیس شد 1949این نهاد در 
روپایی، فقط در حال حاضر، از میان کشورهاي ا. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروي، کشورهاي شرق اروپا نیز بدان ملحق شدند

نهادهاي . ترین نهاد این سازمان دادگاه اروپایی حقوق بشر است مهم. کشورهاي بیلوروس، قزاقستان و واتیکان عضو آن نیستند
شوراي اروپا که نهادي . اند دیگري نیز ذیل این سازمان براي تسهیل همکاري میان کشورهاي شرق و غرب اروپا تأسیس شده

) European Council(ی است و ارتباط ساختاري یا حقوقی با آن اتحادیه ندارد، از شوراي اروپایی مستقل از اتحادیۀ اروپای
 .که یکی از نهادهاي اتحادیه مزبور است متفاوت است
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توانند به دادگاه  ها به رسمیت شناخته شده، نقض شده است می هستند حقوقی که کنوانسیون براي آن
 ، دادگاه مزبور صالحیت به کار بستن و تفسیر کنوانسیون32طبق مادة . شکایت کنند 22اروپایی حقوق بشر

دولتی که علیه آن حکمی صادر شده باشد ملزم به اجراي آن است و بدین منظور دادگاه رأي . را داراست
کمیتۀ یاد شده نیز آن رأي را تا زمانی که از انجام اقدامات . کند گزارش می 23خود را به کمیتۀ وزرا

ها معموالً  تدول. دارد ضروري توسط دولت متخلف رضایت حاصل کند در دستور کار خود نگه می
  ).Leach, 2001, p. 57(دارند  گزارش اقدامات خود در مورد اجراي رأي مزبور را به کمیته ارسال می

هاي  در مورد ضرورت یا عدم ضرورت پیوستن اتحادیۀ اروپایی به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بحث
از یک سو، چنین  ).Brown & Kennedy, 2000, p. 363.: ك.براي مثال ر(بسیاري صورت گرفته است 

کرد آن را تحت نظارت بیرونی از  امري جایگاه حقوق بشر در اتحادیه را ارتقا خواهد بخشید؛ چرا که عمل
 ,Reform of European Court of Human Rights(دهد  طریق یک نهاد حقوقی مستقل از خود قرار می

وانسیون و معاهدة اتحادیه با هم سازگارند؟، از سوي دیگر، این پرسش مطرح بوده است که آیا کن). 2010
تواند باشد؟ و آیا پیوستن اتحادیه به کنوانسیون، با اعطاي صالحیت به  مبانی حقوق این پیوستن چه می

دادگاه اروپایی حقوق بشر، استقالل نهاد قضایی اتحادیه یعنی دیوان دادگستري اروپایی را در معرض 
دگستري اروپایی طی اظهار نظري اعالم داشت که اگرچه احترام به حقوق دهد؟ دیوان دا مخاطره قرار نمی

اي بر معاهده  بشر شرط قانونی بودن قوانین جامعۀ اروپایی است، اما پیوستن به کنوانسیون مستلزم اصالحیه
معاهدة لیسبون تحقق یافت که  6)2(این اصالحیه در قالب مادة ). Betten & Grief, 1998, p. 113(است 

که  پس از آن. نمود را الزام آور می کرد، بلکه آن ه فقط راه را براي پیوستن اتحادیه به کنوانسیون باز مین
به مرحلۀ اجرا درآمد، اتحادیۀ اروپایی و شوراي اروپا مذاکراتی را بدین منظور آغاز  2009این معاهده در 

نهایی شد و  2013آوریل  5ۀ الحاق در نام نویس موافقت پیش. به درازا انجامید 2012کردند که تا سال 
 European Convention on Human 2014 ,(براي اظهار نظر دیوان دادگستري اروپایی ارسال گشت 

Rights; Accession of the European Union .( با این حال، الحاق اتحادیه به کنوانسیون هنوز تحقق
________________________________________________________________ 
22 The European Court of Human Rights 

وپاست و نهاد اصلی هاي عضو در مقر شوراي ار کمیتۀ وزرا متشکل از ورزاي خارجه یا نمایندگان دائمی دولت 23
پذیرش : وظایف این شورا عبارتند از. دهد شود که در هر سال یک بار تشکیل جلسه می گیري در این شورا محسوب می تصمیم

ها، تعیین بودجه، توصیه به اعضا، مشخص  نامه اعضاي جدید، نظارت بر انجام تعهدات توسط اعضا، انعقاد معاهدات و موافقت
 .ها، و نهایتاً نظارت بر اجراي احکام دادگاه اروپایی حقوق بشر هاي مساعدت و همکاري یا سایر فعالیت کردن و اجراي برنامه
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هاي الحاقی به  از کشورهاي عضو اتحادیه هنوز پروتکلدلیل عمده این امر آن است که برخی . نیافته است
خواهند از طریق اتحادیه تعهداتی  بنابراین نمی). Viviane Reding, 2010, p. 3(اند  کنوانسیون را نپذیرفته

  .اند را بپذیرند که خود مستقیماً نپذیرفته
ن بوده است که تا پیش از یکی از مشکالت موجود بر سر راه الحاق اتحادیۀ اروپایی به کنوانسیون آ

عالوه هر  به. شود توانستند به کنوانسیون بپیوندند و اتحادیه یک کشور محسوب نمی این فقط کشورها می
توان دو قاضی با  کشور عضو شوراي اروپا داراي یک قاضی در دادگاه حقوق بشر است به نحوي نمی

 ,Beddard(یافت  وانسیون، این قاعده باید تغییر میدر نتیجه براي پیوستن اتحادیه به کن. ملیتی یکسان داشت

1993, p. 37.(  به مرحلۀ اجرا درآمد، این مشکل را  2010مه  31کنوانسیون که در  14پروتکل شمارة
اکنون هر عضو ) کنوانسیون 59)2(مادة (مرتفع ساخت و با مجاز ساختن اتحادیۀ اروپایی به عضویت 

بدین ). 20مادة (اند یک قاضی در دادگاه اروپایی حقوق بشر داشته باشد تو متعاهد و از جمله اتحادیه می
  .شود ترتیب مسألۀ عدم حضور دو قاضی با ملیت یکسان منتفی می

دارد که در  منشور بیان می 52)3(در مورد نسبت میان کنوانسیون و منشور اروپایی حقوق بنیادین، بند 
د حقوقی، معنا و دامنۀ حقوق یاد شده همان خواهد بود صورت تطابق میان حقوق مطروحه در این دو سن

به سخن دیگر، کنوانسیون به تحدید و مشخص کردن مفاد . که توسط کنوانسیون مشخص شده است
  . پردازد منشور می

  رویۀ دیوان دادگستري اروپایی -4
تحادیه و در دیوان دادگستري اروپایی نهاد قضایی اتحادیه است که دعاوي مطرح شده ذیل قوانین ا

این دادگاه وظیفۀ تفسیر قوانین اتحادیه و کاربست . کند حوزة صالحیت نهادهاي اتحادیه را بررسی می
هاي عضو و نهادهاي  یکسان آن در همه کشورهاي عضو را بر عهده دارد و منازعات حقوقی بین دولت

ها توسط یکی از  آنحقوق ها نیز اگر مدعی باشند که  افراد و شرکت. کند وفصل می اتحادیه را حل
آراء دادگاه عمدتاً به یکی از . توانند به دادگاه مزبور اقامه دعوا کنند نهادهاي اتحادیه نقض شده است می

زمانی که دادگاه ملّی یک کشور عضو تقاضاي تفسیر (رأي ابتدایی  -الف: شود اشکال زیر صادر می
 - اجراي قوانین اتحادیه توسط یک دولت عضو، ج اقدام به دلیل عدم -، ب)قوانین اتحادیه را داشته باشد

اقدام  -ملغی ساختن یکی از قوانین اتحادیه به دلیل تعارض با معاهدات اتحادیه یا منشور حقوق بنیادین، د
اقدام مستقیم علیه  -رود، ه ها انتظار می علیه نهادهاي اتحادیه به دلیل عدم اتخاذ تصمیماتی که از آن

 Court of Justice of the European(ها  اتحادیه پس از شکایت افراد یا شرکتتصمیمات یا اقدامات 

Union, 2014.(  
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در . پردازیم در این قسمت به بررسی رویۀ قضایی دیوان دادگستري اروپایی در زمینۀ حقوق بشر می
معاهدات  آراء دیوان مواردي وجود دارد که دادگاه تصمیماتی را براي دفاع از حقوق بشر با اشاره به

دیوان مقررات ، Sabbatini v European Parliamentبراي نمونه، در دعواي . اروپایی اخذ کرده است
 119ها و مغایرت با مادة  آمیز بودن نسبت به جنسیت مربوط به کارکنان پارلمان اروپایی را به دلیل تبعیض

دیوان در  ).Brown & Kennedy, 2000, p. 353(معاهدة اتحادیۀ اروپایی لغو کرد ) کنونی 157مادة (
کرد که مدعی نقض حقی از افراد  ابتداي کار خود از صدور حکم در آن دسته از دعاوي خودداري می

این امر از آن جهت بود که دیوان وظیفه خود را محدود . بودند که در معاهدة جامعۀ اروپایی ذکر نشده بود
 .Betten & Grief, 1998,  p( دانست ها آمده است می آنبه آنچه در معاهدات جامعۀ اروپایی و تفاسیر 

تواند در این مورد تصمیم بگیرد که آیا یکی از قوانین  ، دیوان اظهار داشت که نمی Storkدر دعواي  .)54
در . جامعۀ اروپایی حقوق به رسمیت شناخته شده توسط قانون اساسی آلمان را نقض کرده است یا خیر

حقوق اتحادیه دربردارندة اصول کلی صریح یا غیر صریحی نیست که «اظهار داشت نیز  Geitlingدعواي 
، نظرِ خواهان مبنی بر تعارض تفسیر مضیق از Sgarlataدر دعواي . »حفظ حقوق یاد شده را تضمین کند

هاي عضو در  معاهدة جامعۀ اقتصادي اروپا با اصول بنیادین پذیرفته شده توسط همۀ دولت 173)2(مادة 
رد حمایت حقوقی از شهروندان با مخالفت دادستان مواجه شد که مدعی بود چنین حقوقی توسط مو

  ).Betten & Grief, 1998, p. 55(معاهده تضمین نشده است 
  توجه دیوان دادگستري اروپایی به حقوق بشر به عنوان اصول کلی حقوق - 4-1

حقوق بنیادین موجود در «یی حمایت از ، دیوان دادگستري اروپاStauder v City of Ulmدر دعواي 
و این نقطه عطفی ) Brown & Kennedy, 2000, p. 28(را الزم شمرد » ]اروپایی[اصول کلی قانون جامعه 

اي از حقوق بشر است که در  در رویۀ قضایی دیوان دادگستري اروپایی در به رسمیت شناختن رشته
اصول کلی حقوق «اوي بعدي، دیوان آراء خود را به جاي پس از این در دع. اند معاهدات اروپایی نیامده

بدین ترتیب، دیوان حقوق بشر را در حقوق . ساخت مبتنی می» اصول کلی حقوق«، بر »جامعۀ اروپایی
جامعۀ اروپایی ادغام نکرد، اما حمایت از آن را به عنوان بخشی از اصول کلی حقوق وظیفۀ خود دانست 

)Betten & Grief, 1998, p. 57 .( در دعوايInternationale Handelsgesellschaft دیوان نظر داد که ،
هاي مشترك قانون اساسی کشورهاي عضو است، باید  حفظ چنین حقوقی، در عین حال که ملهم از سنت«

 .»تضمین شود] ییاروپا[در چارچوب ساختار و اهداف جامعه 
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دیوان مسئله حقوق بشر را بدان گونه که  ،Nold, Rutili, Hauer, National Panasonicدر دعاوي 
ها و به ویژه کنوانسیون اروپایی حقوق بشر  المللی آن توسط کشورهاي عضو در معاهدات حقوق بشري بین

  .گیري خود قرار نداد ها را مبناي تصمیم پذیرفته شده است، مورد لحاظ قرار داد، اگرچه ضرورتاً آن
حقوق بشر در نظام حقوقی جامعۀ اروپایی را تحکیم بخشید و  جایگاه 24)1986(قانون واحده اروپایی 

کشورهاي عضو متعهد شدند تا به منظور ارتقاي دمکراسی، بر اساس حقوق بنیادین به رسمیت شناخته شده 
پیمان ماستریخت و سپس پیمان  6مادة . توسط کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، با یکدیگر همکاري کنند

هاي مشترك قانون اساسی کشورهاي عضو  وق بشر را که توسط کنوانسیون و سنتلیسبون احترام به حق
اگرچه بر اساس . دهد مورد تأکید قرار می» ]اروپا[به عنوان اصول کلی حقوق جامعه «تضمین شده است 

، بخش بزرگی از حوزه دادگستري و امور داخلی تابع قوانین جامعه اروپا و رویۀ )1997(معاهدة آمستردام 
ها و مسئله سیاست خارجی  ایی دیوان دادگستري اروپایی شدند، اما هنوز هم بخش مهمی از آنقض

آیند که جزء قلمرو صالحیت دیوان دادگستري اروپایی نیستند  به شمار می» بین حکومتی«مشترك امور 
)Betten & Grief, 1998, pp. 61-62 & 131.(  

 ,P v S and Cornwall County Council ،Criminal Proceedings v X در برخی دعاوي مانند

Familiapress, Grant دیوان دادگستري اروپایی آشکارا رویۀ قضایی دادگاه حقوق بشر اروپایی را مورد ،
با این حال، همچنان باید یادآور شد که کنوانسیون ). Spielmann, 1999, pp. 772-774(استناد قرار داد 

رود، بلکه به عنوان اصول کلی حقوق که حقوق بشر بخشی از  ه شمار نمیبخشی از حقوق جامعۀ اروپایی ب
به سخن دیگر، از نظر حقوق جامعۀ  ).Betten & Grief, 1998, p. 62(گیرد  آن است مورد استناد قرار می

 .Betten & Grief, 1998, p( دارد نیست اي که اصول را بیان می اروپایی، کنوانسیون چیزي بیش از اعالمیه

132(.   
  رویۀ قضایی دیوان دادگستري اروپایی در قبال قوانین کشورهاي عضو- 4-2

در باب پیوستن جامعۀ اروپایی به کنوانسیون : 94/2نظریۀ «بر مبناي رأي دیوان دادگستري اروپایی در 
، احترام به حقوق بشر یکی از شرایط قانونی بودن قوانین »هاي بنیادین حمایت از حقوق بشر و آزادي

عمل » چارچوب حقوق جامعۀ اروپا«هاي عضو است، وقتی که در  تحادیه و نیز قوانین دولتا
در نتیجه، وقتی در یک کشور قوانین داخلی در مورد اجرا و به کار بستن یا حتی ). Opinion 2/94(کنند می

________________________________________________________________ 
24 The European Single Act 
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ن قوانین تواند در مورد سازگاري آ عدول از مقررات جامعه وجود دارد، دیوان دادگستري اروپایی می
براي نمونه،  ).Betten & Grief, 1998, p. 74(داخلی با کنوانسیون اروپایی حقوق بشر حکم صادر کند 

گیري توسط اتباع کشورهاي  ، دیوان دادگستري اروپایی یکی از قوانین بریتانیا را که ماهیKirkدر دعواي 
قانون مزبور . غیر معتبر اعالم کرد ساخت هاي این کشور را محدود می غیر عضو اتحادیۀ اروپایی در آب

  .که توسط کمیسیون اروپایی تأیید شده بود به سبب عطف به ما سبق شدن آن متعارض با حقوق بشر بود
وقتی یک دولت عضو براي «، دیوان رأي داد که Commission v Germanyو  ERTدر دو دعواي 

جامعه [هاي تضمین شده توسط معاهده  آزاديتوجیه مقررات داخلی که احتمال دارد مانع اجراي یکی از 
ویژه حقوق  باید در پرتو اصول کلی حقوق و به شود بر مواد همان معاهده اتکا کند، این توجیه می] اروپا

 ).Betten & Grief, 1998, p. 77(» بنیادین صورت گیرد

حقوق جامعۀ فقدان صالحیت دیوان دادگستري اروپایی در مورد مقررات ملّی خارج از چارچوب 
. که دیوان از صدور رأي ابتدایی خودداري ورزید، مورد تأکید واقع شد Kremzowاروپایی در دعواي 

جایی افراد به دلیل زندانی شدن غیر قانونی،  این امر از آن رو بود که در ادعاي نقض حق آزادي جابه
 & Lenaerts(محرز نشده بود  ارتباط کافی میان حقوق جامعۀ اروپایی و قانون داخلی منجر به زندان

Nuffel, 1999, p. 543.( ،در دو دعواي مشابه R v Saunders و R v MAFF, ex parte First City 

Trading Ltd.  دیوان همین رأي را تکرار کرد)Betten & Grief, 1998, p. 91 ( و مقررات ملّی خارج از
  .ود اعالم کرددامنۀ معاهدة اتحادیۀ اروپایی را بیرون از صالحیت خ

یکی از جوانب مهم حقوق بشر که به خودي خود ضرورتاً ربطی به قوانین اتحادیۀ اروپایی ندارد، ولی 
 the Equal Treatment(» دستورالعمل رفتار برابر«. در حوزة قلمرو این قوانین است مسألۀ رفتار برابر است

Directive, 1976 ( د، مبناي رأي دیوان دادگستري اروپایی صادر ش 1976که توسط شوراي اروپایی در
بود که طی آن اخراج فردي که تغییر جنسیت داده  P v S and Cornwall County Councilدر دعواي 
گرایان مردد  جنس به هم 1976با این حال، دیوان در تسري دستورالعمل . آمیز تشخیص داده شد بود تبعیض

 ,Betten & Grief, 1998(ایشان است » جنسیت«و نه » جنسی گیري جهت«بوده است، زیرا مسألۀ این گروه 

pp. 95-97.( 
  عدم تطابق میان رویۀ قضایی دیوان دادگستري اروپایی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر- 4-3

رغم ارجاع به رویۀ قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر توسط دیوان دادگستري اروپایی، تعارضاتی  علی
، دیوان دادگستري Hoechst، در دعواي 1989در سپتامبر . شود دگاه اروپایی دیده میمیان آراء این دو دا

را تا حد مصونیت  حق مصونیت خانه از تعرض را به عنوان یک حق بنیادین به رسمیت شناخت، ولی آن
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را مورد  1989در این دعوا، دیوان رأي دادگاه اروپایی حقوق بشر در مارس . اماکن تجاري گسترش نداد
صادر کرد نیز در  Niemietzرأي دیوان با حکم دادگاه در رأیی که بعداً در دعواي . توجه قرار نداد

تعارض دیگري نیز در نظر دو دادگاه در مورد حق شهادت ندادن علیه خویشتن مشاهده . تعارض بود
کنوانسیون  6)1(حق مزبور را چنان که در مادة  Funkeدادگاه اروپایی حقوق بشر در دعواي . شود می

نه از رأي و نه از مادة  Orkemاما دیوان دادگستري اروپایی در دعواي . آمده است به رسمیت شناخت
 ,Spielmann, 1999(مزبور براي مشخص کردن آن که طرف درگیر داراي چنین حقی است استفاده نکرد 

p. 769 .(  
بناي حق احترام به زندگی ، اگرچه دیوان دادگستري اروپایی بر مX v Commissionدر دعواي 

شخصی افراد، تصمیم کمیسیون اروپایی در مورد استخدام یک متقاضی را ملغی ساخت، اما اظهار داشت 
این اظهار . تواند به شیوة متناسب و قابل تحملی به خاطر منافع عمومی محدود شود که این حق فردي می

توسط «ه اشاره داشت دالیل چنین محدودیتی باید نظر با دیدگاه دادگاه اروپایی حقوق بشر متفاوت بود ک
  ).Betten & Grief, 1998, pp. 63-64(» در یک جامعۀ دمکراتیک ضروري باشد«و » قانون تجویز شود

دهد که با گذشت زمان، این دیوان دامنۀ  سیر تاریخی رویۀ قضایی دیوان دادگستري اروپایی نشان می
ه و براي این کار به تدریج به اصول کلی حقوق و رویۀ قضایی توجه خود به حقوق بشر را افزایش داد

هر چند، مواردي از تعارض میان رویۀ دیوان دادگستري . دادگاه اروپایی حقوق بشر استناد ورزیده است
همچنین دیوان دادگستري اروپایی در بررسی قوانین . شود اروپایی و دادگاه اروپایی حقوق بشر مشاهده می

گاه که این قوانین در چارچوب و براي اجراي قوانین اتحادیه وضع  عضو اتحادیه، آن داخلی کشورهاي
که مالحظه شد دیوان در دعاوي  اما چنان. شوند، توجه به حقوق بشر را در دستور کار خود قرار داده است

صول مرتبط با حقوق بشر، به مواد حقوق بشري معاهدات اروپایی عمدتاً در قالب اصول کلی حقوق، ا
  .مشترك میان کشورهاي اروپایی یا اصول کلی حقوق اتحادیۀ اروپایی استناد ورزیده است

  گیري نتیجه
گیري در زمینۀ ایجاد بسترهاي قانونی براي نظارت بر رعایت حقوق  هاي اخیر تحوالت چشم طی سال

این اتحادیه اکنون از  رژیم دفاع از حقوق بشر در. بشر در کارکرد نهادهاي اتحادیۀ اروپایی رخ داده است
دهندة اتحادیه که مواد متعددي را  نخست، معاهدات دوگانۀ شکل: چهار مجموعه سند تشکیل شده است

آور  در زمینۀ حقوق بشر در بر دارند؛ دوم، منشور حقوق بنیادین اتحادیۀ اروپایی که به صورت بخشی الزام
ایی دیوان دادگستري اروپایی که دامنۀ صالحیت از پیمان اتحادیۀ اروپایی درآمده است؛ سوم، رویۀ قض

هاي اخیر افزایش داده و یک نظام قضایی قابل اتکا را براي حمایت از حقوق بشر بر  این دیوان را طی سال
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مبناي حقوق اتحادیۀ اروپایی پدید آورده است؛ چهارم، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که پیوستن به آن 
  .شمرده شده، هر چند هنوز تحقق نیافته استتوسط پیمان لیسبون ضروري 

الزم است که در روند پیوستن اتحادیۀ اروپایی به کنوانسیون اروپایی   با توجه به اهمیت سند چهارم،
عنوان  تر اشاره شد، دیوان دادگستري اروپایی کنوانسیون مزبور را به که پیش چنان. حقوق بشر تسریع شود

چارچوب اصول کلی حقوق پذیرفته و همچنین براي تفسیر و به کار بستن یکی از منابع حقوق بشر و در 
پیوستن به . کند حقوق مطروحه در کنوانسیون، معموالً به رویۀ قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر استناد می

شکل رسمی بخشیده و تمکین دیوان ] اروپایی[به جایگاه آن در نظام حقوقی جامعه «کنوانسیون 
یکی از مزایاي ). Betten & Grief, 1998, p. 115(» پایی نسبت بدان را نهادینه خواهد کرددادگستري ارو

پیوستن اتحادیۀ اروپایی به کنوانسیون آن خواهد بود که دیوان دادگستري اروپایی در آراء خود با 
ست نظر تري به رویۀ قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر استناد خواهد ورزید و نیز ممکن ا صراحت بیش

منشور حقوق بنیادین  52)3(چنان که بند (آن دادگاه یا تفسیرش از کنوانسیون را نیز در مواردي طلب کند 
مزیت دیگر آن خواهد بود که نظارت بر رعایت ). دهد اي را به دیوان می اتحادیۀ اروپایی چنین اجازه

قرار ) یعنی دادگاه اروپایی حقوق بشر(هاي اتحادیه بر عهده نهادي خارج از اتحادیه  حقوق بشر در فعالیت
خواهد گرفت و بدین ترتیب تضمین بیشتري براي دفاع از حقوق بشر در درون اتحادیه وجود خواهد 

 . داشت

مندان به حقوق بشر معتقدند که خالئی در زمینۀ  حتی اگر این مهم تحقق یابد باز هم بسیاري از عالقه
تري را براي تضمین احترام به  ی وجود دارد و انجام اقدامات بیشحقوق بشر در نهادهاي اتحادیۀ اروپای

). Craig & De Burca, 1999, p. 131(شمارند  حقوق بنیادین در فرآیند کارکرد اتحادیۀ اروپایی الزم می
عنوان نمونه، حقوق مورد اشاره در اکثر اسناد حقوقی یاد شده حقوق کالسیک، یعنی حقوق مدنی و  به

این امر با . گیرد و توجه مکفی به حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی نشده است ر بر میسیاسی، را د
المللی  کنوانسیون بین«براي نمونه، . شود الملل آشکار می مقایسه میان این اسناد و برخی از اسناد حقوق بین

ملحوظ نشده اروپا  کند که در حقوق اتحادیۀ به حقوق زیر اشاره می» حقوق اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی
، حق کار کردن با شرایط عادالنه و )1مادة (حق تعیین سرنوشت : اند شده تر مطرح یا در سطوحی نازل

، حق )9مادة (، حق همۀ افراد به برخورداري از تأمین اجتماعی و بیمۀ اجتماعی )7و  6مواد (مساعد 
وشاك و مسکن مکفی، مسئولیت برخورداري از بهبود مستمر شرایط زندگی و به طور خاص غذا، پ

، حق برخورداري از باالترین )11مادة (کشورها براي توزیع متناسب امکانات غذایی جهان با توجه به نیاز 



 1392، پاییز و زمستان 1، شماره دوم، سال المللایرانی سیاست بین هنامپژوهش                                 42  

استانداردهاي سالمت جسمی و ذهنی و براي مثال، وظیفۀ کشورها براي ایجاد شرایط تضمین کنندة 
، حق تحصیل به معناي دورة ابتدایی اجباري و )12مادة (خدمات پزشکی براي همگان به هنگام بیماري 

هاي تحصیلی رایگان و متنوع متوسطه و فرصت برابر براي  رایگان براي همگان، در دسترس بودن دوره
، حق مشارکت در زندگی فرهنگی، )13مادة (تحصیالت عالیه، بهبود مستمر شرایط مادي براي آموزگاران 

هاي عضو براي حفظ، توسعه و انتشار  و کاربردهاي آن، وظیفۀ دولت هاي علمی مندي از منافع پیشرفت بهره
  ).15مادة (علم و فرهنگ 

تري منشور  از میان اسناد حقوق بشري اتحادیۀ اروپا، معاهدة کارکرد اتحادیۀ اروپا و به درجۀ اندك
به دلیل اختالف نظر کنند، اما  حقوق بنیادین اتحادیۀ اروپا به برخی از حقوق اقتصادي و اجتماعی اشاره می

میان کشورهاي عضو، سطح حقوق پذیرفته شده نازل بوده و براي نمونه حق اشتغال یا تحصیل و درمان 
حمایت از حقوق اقتصادي و اجتماعی عمدتاً به قوانین داخلی کشورها . شناسند رایگان را به رسمیت نمی

در معاهدات و منشور اروپایی حقوق  آن دسته از حقوق اقتصادي و اجتماعی هم که. واگذار شده است
و دربرگیرندة حقوق معلوم و معینی نیستند، چنان که   در حد بیان اصول عام باقی مانده اند بنیادین ذکر شده

دیوان دادگستري اروپایی در آراء حقوق بشري خود به این مواد بیشتر به عنوان اصول کلی حقوقی استناد 
  . کرده است

یم حقوق بشر در اتحادیۀ اروپا آن است که در معاهدة اتحادیه، مکانیزمی سیاسی یکی از امتیازات رژ
هاي  که در سایر رژیم براي نظارت و کنترل بر اجراي مفاد مربوط به حقوق بشر وجود دارد، درحالی

ین با ا. چنین مکانیزمی تعبیه نشده است) به استثناي کنوانسیون اروپایی حقوق بشر(المللی حقوق بشر  بین
گیرد و  اي است که فقط نقض فاحش حقوق بشر را در بر می حال ماهیت سیاسی مکانیزم یاد شده به گونه

  .شود دهند شامل نمی تر رخ می تر نقض حقوق بشر را که طبیعتاً بیش موارد جزئی
ی هایی براي انسجام بخشیدن به رژیم حقوق بشر در اتحادیۀ اروپایی و مرتبط ساختن اسناد حقوق تالش
. دیگر شده است براي نمونه در اسناد مربوطه اشارات متقابلی به یک. دیگر صورت گرفته است آن با یک

سو توسط کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، به عنوان یک منبع  چنان که دیدیم منشور حقوق بنیادین از یک
با این حال، . شود د میبیرونی و از سوي دیگر توسط معاهدات دوگانه، به عنوان یک منبع درونی، تحدی

الزم است این اسناد در قالب یک . ها وجود دارد هایی میان آن که مشاهده شد همچنان ناسازگاري چنان
  .شود ها حفظ می پارچه عمل کنند، در عین حال که تنوع آن نظام یک
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