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 مقدمه
یحقااوقیهاااشاادننظااامیاابازطاارقنزدیکاایحقااوقدراروپااا،عمومااایشاامنداناند

7اروپاایدادگساتریاوانصاادرهازطارفد8یمقادماتیقاارهراآرایانمختلا ایکشورها

باهیادباشندکاهبایاروپامیهادازقواعداتحیری،عمالت سییقضایماتتصمینایرادانندزیم

(.ناهتنهااRomboli, 2014: 2عضاواجاراشاوند)یدرهمهکشاورهایکپارچهصورتواحدو

یهقضا211یاب،ازنزد7184درساالیاراکنادزیماییادنظارراتایانبلکهآمارهمایندکتر

بااهمربااو یهقضاا651ازیشاروپااا،باایااهاتحادیدادگسااتریااوانشاادهازطاارفدیبررساا

یاواندیمقادماتیوصادوررایاهاتحادینقاوانیر،راجعبهت سیمحاکمداخلیهادرخواست

یارما کور،بسایوجودنداردکهابازارحقاوقیشکین(.بنابراSimonelli, 2017: 258اند)بوده

یاروپااورابطاهآنبااکشاورهایهاتحادینظامحقوقیتدرروندتثبیاساسیمهمبودهونقش

ییقضاایمتصامیاباروپااراباهعناوانیدادگستریواندی،مقدماتیراینرد.دکترعضودا

یکشاورعضاومعرفایبآندرقلمرویروذاجرایحوتومیهقانوناتحادیبیرت سیبرا

فقا باهیمقادماتیشودورایبهصورتمستق گرفتهنمیمتصمینکندکهمعموالخودایم

یآراازایانحیا (.Daniele, 2010: 337شاود)یماصاادریدرخواساتمحااکمملایا طر

بادون،باهایانمعنایکاهدارندیتویژهاهمیتالیمحاکمملیبرایدادگستریواندیمقدمات

معاهاده7429براساسماادهزیرااجراکرد،یرابدرستیهناتحادیشودقوانینمیاحکامچنین

                                                                                                                                                                                                     
1. Preliminary Rulings. 

7.Court of Justice of the European Union.درزیارااسات،اروپااتحادیهقضاییمرجعباالترینم کورنهاد
محااکمحکامکاهانادشدهبینیپیشهمخاصهایدادگاهوعمومیدادگاهماننددیگرینهادهایاتحادیهیقضایساختار
اجارایوت سایربایستیتنهانهدادگاهاین.باشدمیمستشار3وقامی71دارایدیواناینبرامافهباشند؛میدارارابدوی
رمضاانیفرخای،)نماینادتضامینرانانوشاتهکلیاصولوثانویهواعدقجملهازاتحادیهقوانینتمامبلکهمعاهداتدرست
اتحادیاهداخلینهادهای،(749ماده6بند)عضوکشورهایحقوقیوحقیقیاشخاص(.41-8936:53زمانی،آبادی،قوام
اهلیات(753مااده8بناد)هاادولاتو(742مااده)عضوکشورهایداخلیمحاکم،(751ماده7بندو749ماده9و7بند)

.دارندرااروپااتحادیهکارکردبهمربو معاهدهاساسبردیوان،نزددعوااقامه
کناد:دیواندادگستریاتحادیهاروپا،نظرخودرابهصورتمقدماتیدرمواردذی بیانمای»دارد:.مادهمرقوماشعارمی9

هایاتحادیه.زمانیکاهچناینهاودستگاه سیراعمالنهادها،سازماندربارهصحتوت-درموردت سیرمعاهدات؛ق-ال 
تواند،اگراحساسکندکاهموماومبارایحا مسائلینزدمحاکمملییبکشورعضواتحادیهمطرحشوند،دادگاهمی

حادیاهمطارحدعوااهمیتدارد،نظردیوانرادرخواستکند.زمانیکهچنینمسائلینزدمحاکمملییبکشورعضوات
شوندکهعلیهتصمیماتآنها،درداخ همانکشورنشوددرخواستتجدیدنظرارائهکرد،دادگاهداخلیملزماستنظار

باشاندکاهدرحاالشوندومربو بهفردیمیدیوانرادرخواستکند.زمانیکهچنینمسائلینزدمحاکمملیمطرحمی
«.کندترنظرخودرابیانمیریعبرد،دیوانهرچهسبازداشتبهسرمی
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ینقاوانیرت سای،رزماانرجاوممحااکمملادیاوانهدی ،وظ8اروپایهمربو بهکارکرداتحاد

رجاوم؛هرچنداگرقرارباشادتمرکازباهسامتاستیمقدماتیصدورآرای ازطریهاتحاد

یموماوعبایدبگوییمکاهایانامار،یوانمعطوفشودکشورهابهدیقانوناساسیهادادگاه

ییاروپاایکشاورهانیازمهمتاریبرخایقاانوناساسایهاباشد.درعم ،دادگاهیمییاستثنا

یاوانباهدیمقادماتیصادورآرایباارباراجمعااشاشیا،واساپانیتالیاامانندفرانسه،آلمان،ا

کشاورهایانایهاادادگااهیرعاددبااماواردرجاومساایناندواگرارجومکردهیدادگستر

یهااهعدمرجومدادگااین(.ا(Simonelli, 2017: 258شودحاص می562،تعدادشودیسهمقا

کاهازطارفیلایداشاتهباشاد.دلیمختل ایا توانددالیمی،دادگستریوانبهدیقانوناساس

هارکشاورویدادگاهقانوناساسیگاهوجایتبنابهاهم:قراراستینمطرحشدهازایندکتر

یاوانیبهرجومباهدیلینهادها،تماینهرمملکت،عموماایعالیهاازارزذیپاسداری هوظ

رایگااردیومشاااورهبااادادگاااهیاادهدیخااودرادرراسنظااامحقااوقیااراراندارناادزیگاارد

یوان،درواقعدیمقدماتیدانندخصوصاکهباصدورآرایخودمیعالیگاهکنندهجای تضع

اعتقااددارنادیقانوناساسایهاکندودرمقاب ،دادگاهیررات سیخواهدقانونیمیدادگستر

(.البتاهازنظارWeiler, 2015: 1332باشاد)یخودآنهاامایتدرحوزهصالحین،انقویرکهت س

اروپاا،یاهمعاهدهمربو بهکاارکرداتحاد742مادهیرازیستمبناچندانمحکمنین،ایحقوق

آنیآرایاهتواننادعلیاساتکاهشاهرونداننمایدادگاهی،کهمرجعملیداردزمانیمقررم

الزاماایملای(،قامایقانوناساسیهادادگاهیایعالیهایوان)ماننددکنندینظرخواهیدتجد

آنیفقا بارا؛رجاومیااراروپارجومکندودرمقابا ،اختیهاتحادیدادگستریوانبهدیدبا

نظریادآنهاا،درخواساتتجدیماتتصامیهتوانعلیوجودداردکهمیملیهادستهازدادگاه

قاانونیهاادادگااهیماتتصامیاهتاوانعلیچوننماینسان،.بد(یبدویهاکرد)ماننددادگاه

،هرگااهیاهعضواتحادیکشورهایقضاتدادگاهقانوناساس؛کردینظرخواهیدتجدی،اساس

یاداماهدادرسایداشاتهباشاندورفاعآنباراییاروپااینقاوانیواجارایردرباقت سایشک

ینهااد،درخواساتصادوررایانوازامراجعهکننادیدادگستریوانبهدیدباشد،بایمرور

کردهوگ تهیاناص رابینایاستثناهای،دادگستریواندییقضایهکنند.البتهناگ تهنماندرو

،باهیاهاتحادینقوانیرت سیبرایطی،شرایتتوانندبارعایمیداخلیمحاکمعالیشدهکهحت
                                                                                                                                                                                                     
1. Treaty on the Functioning of the European Union. 
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یااتی،حیداخلایحا دعاوایظر،باراماوردنییقانوناروپایرت س-رجومنکنند:ال یواند

نباشاد،یمربو باهقاانونموماومبررسایمااگرمستقیحتیوان،دییقضایهازرو-ق؛نباشد

یاهقاانوناتحادینسبتبهاجارایشبمعقولیچه-؛پموردنظررااستنبا کردیربتوانت س

یان،ایساختارحقوقاساسازنظرییاروپایمعموالکشورهاینامافهبرا8.وجودنداشتهباشد

اروپااازنظارسلسالهمراتاامناابعیاهاحکااموقواعاداتحادیتاندکهاهماص راقبولکرده

یانرابهایناستکهدکتریگردیلیهمدلینباشدوایمیحقوق،بهاندازهاصولقانوناساس

یقاانوناساسایهاااروپاازطرفدادگاهیدادگستریوانسمتسوقدادهتاعدممراجعهبهد

شاودیمایمقالهساعین(.دراCartabia, 2015: 1791جلوهدهند)یرذقاب پ یرکشورهاراغ

باهنسابتاروپاااتحادیهعضوم کورکشورهایاساسیقانونهایدادگاهرویکردبرتمرکزبا

یهااچاالشحقاوقی،دکتارینتوصی باهمچنینواتحادیهدادگستریدیوانمقدماتیآرای

مشخصشودوبررسیعضویداخ کشورهایهاتحادینظامحقوقیرعدمتاثیایرمربو بهتاث

مطلقاادرداخا کشاورهااتحادیاه،حقاوقینظاامآیاااساسایقاانونهاایکهازنظاردادگااه

خاودراح ا یبرتارهاادولتحاکمیتداردامکانمواقعبرخیدراینکهیااستاالجراالزم

کند.



 ها یتضدمحدود ینها و دکتر یتمحدود ینتقابل دکتر یمبان .1
هامیاهخاوداتحادیعضاووسااختارحقاوقیکشورهایحقوقیهانظامیندرباقرابطهب

قاوامیرمضاانی،اسات)فرخایرذماوردپا یاه،حقوقاتحادیامافهکردکهاص برتریدبا

یمطل باشدوتاحادیدنبایتربرینشودکهایمیدهمتاکیناماا.(8936:51ی،زمانی،آباد

درح افراداعمالتضییعیای وحقوقبشر،تضعیادینقاب قبولاستکهدربح حقوقبن

یابعضاوازیاروپاابارحقاوقکشاورهایهحقوقاتحادیمربو بهبرتریهایدگاهنشود.د

یگاردیازطرفهینسبتبهحقوقاتحادیادینبهنامدفامازحقوقبنیحقوقملیطرفوبرتر

شاوندیمییشناسا9«هایتمدمحدودیندکتر»و7«هایتمحدودیندکتر»بهعنوانیندردکتر

(Mastroianni, 2016: 7دکتر.)یاهاتحادینبهنامقوانیدبایداخلیناول،برآناستکهقوانین
                                                                                                                                                                                                     
1. Srl CILFIT and Lanificio di Gavardo SpA v Ministry of Health, 1982: 3429. 
2.Dottrina dei limiti. 
3.Dottrina dei controlimiti. 
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خودیتحاکمدفامازیبرایداخلیهادوممعتقداستکهنظامیناروپامحدودشوندودکتر

تواننادیمایگاری،دی وحقوقبشرشهروندانونهبهدلیادینازحقوقبنیشتردرحوزهدفامب

رااجرانکنند.مباح مرباو یهاتحادینکنندوقوانیجادمتقاب ایتیدرصورتلزوم،محدود

یهاانظاامیندرکرابطهبینوهمچنیندودکتریندردرکدرسترابطهایمقدماتیبهآرا

یمقدماتیروذاعمالرایراکنندزیمیادیعضوکمبزیاروپاوکشورهایهاتحادیحقوق

یارد،گیمحااکمصاورتماینکهبیحقوقیگ تگوینمربوطهوهمچنیونحوهنگارذآرا

عضاویدرکشاورهایاهاتحادینقاوانیحوصاریعملیاجرایحقوقدانانرانسبتبهچگونگ

یقانوناساسایهاودادگاهیدادگستریواندینبیبهتررابطهحقوقدرکیکنند.برایآگاهم

دراداماهیاهاتحادینقوانیرت سیبرایمقدماتیاروپاواست ادهازآرایهعضواتحادیکشورها

یعنایییاروپاایکشاورهایقاانوناساسایهااازدادگااهیمربو بهبرخیهچندقضیبهبررس

ذکراستکاهدره.البتهالزمبشوداشارهمیوآلمانیافرانسه،اسپانیتالیا،ایدادگاهقانوناساس

نهایتاوبودخواهدعضوکشورهایاساسیقانونهایدادگاهرویکردبهتمرکزبیشترراستاینا

دیاوانطارفاززیاراباشاد،مایایانپاژوهشماالکما کور،نهادهاایاستدالالتومنط 

وجاودعضاوهاایحکوماتحقوقینظامبهنسبتاتحادیهنظامبودنبرتربرشکیدادگستری

حاف محاکمودکترینطرفازشبهاتوهاشبمشاهدهخواهدشد،وهمانطورکهندارد

.شودمیمطرحبنیادین،حقوقازدفامبهمربو مواردبرخیدرهمآنداخلی،اساسیقانون


 یصودور آرا  یبورا  یدادگسوتر  یووان به د یتالیاا یمراجعه دادگاه قانون اساس .2

   یمقدمات
صادوریبودکاهبارایمرجعیناولیتالیا،ایدادگاهقانوناساسیی،اروپایکشورهایندرب

اروپارجومکرد.یدادگستریوان،بهد7111درسال819شمارهیهدرموردقضیمقدماتیرا

یانایراقرارگرفتهبودزتالیایایمورداعتراضدولتمرکز8ینیاسارددعوا،اقداماستانیندرا

یآن،افاراد6(کهبراسااسمااده7114سال6راومعکردهبود)قانونشمارهیاستان،قانون

سا رکننادینیاخواستنددرفص تابستانبهساردیکهمیکهخارجازاستانساکنبودند،زمان

خااصپرداخاتیااتیمالیادداشتهباشاند،بایشخصیکشتیایشخصیمایوهمراهخودهواپ
                                                                                                                                                                                                     
1.Regione Sardegna. 
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شدهباود،ازنظاردولاتینیبیشهاپیبومیرغی،چونفق برایخاصاستانیاتمالیند.اکنن

دولاتیقانونگا اریااراتدربااقاخت882کشور)اص یازاصولقانوناساسیبابرخیتالیاا

مرباو باهمعاهاده54اروپاا)ماادهیاهاتحادینقاوانیها(وخصوصااباابرخاواستانیمرکز

 :Corte Cost, 2008داشت)یرتارائهخدمات(مغایدرموردآزاد63ومادهیهکارکرداتحاد

Point 2باایقاانوناساتانینایرتخوددربارهمغایدرفعتردیبرایتالیاای(.دادگاهقانوناساس

یمتصامباایاوانکاردودیمقدماتیدرخواستصدوررایدادگستریوان،ازدیهاتحادینقوان

پاسا دادکاهینذکرشده،چنییقانوناروپایروت س7111مربو بهسال843شمارهییقضا

ارائهخادماتینظامآزادیرااستزیرمغایهمعاهدهاتحاد54،بامادهینیاساردقانوناستانینا

گااهدادی،مقادماتی(.باراسااسراCase C-169/08, 2008: Point 50سوالبردهاست)یرراز

،نظارخاودرااعاالمکاردوباا7181صاادرهدرساال784شامارهیدررایتالیاایقانوناساس

بااقاانونیررامغااینیا،قاانوناساتانسااردیدادگساتریاوانصادرهازدیمقدماتیاستنادبهرا

یهقضافزودکهدرید(.باCorte Cost, 2010: Point 2اروپااعالمکرد)یهاتحادینوقوانیاساس

یلغوشاودودادگااهقاانوناساساینیابودکهقانوناستانساردینایدرپیتالیام کور،دولتا

،عماالدولاتویاواندیمقادماتیکردتابهخواستهدولتخاودعما کنادوباارایهمسع

.یدند،بهخواستهخودرسیدادگاهقانوناساس

دربراباریداخلای،دفاامازقاانونیاساس،خواستهدولتودادگاهقانونیگردیایهدرقض

دری،قضااتاساسا7189مرباو باهساال712شامارهیهبود.درواقع،درقضایهاتحادینقوان

پرونادهیانمراجعاهکننادوایاواندیمقدماتیباردومبهآرایندکهبرایرگیمیمتصمیتالیاا

(.موموممطاروح،Guastaferro, 2013: 9وجودندارد)یکسانییهآرارویندهدکهبینشانم

ی،بارا7113مصوقسال876معلمانبود.براساسقانونشمارهیکاریمربو بهقراردادها

،باهصاورتیدولتایاژهدرآزماونویتوانستندبادونقباولیرفعمشکالتمدارس،معلمانم

اساتنبا کاردین،چنایتالیاایدادگاهعادیبمطرحشدکهیموقتاستخدامشوند.دعوازمان

یا ازطریادبایدارداساتخدامدولتایکهاشعارمیتالیاایقانوناساس32قانون،بااص ینکها

شادهاساتیاتصاو7113درساالییمعاهدهاروپایبیندارد.همچنیرتمغا،آزمونباشد

دهموقات،بطاورگساتریازقراردادهاایتوانناددراماوردولتایهانماکهبراساسآن،دولت

ی،درخواساترایاوانازدیتالیااایتعاارض،دادگااهقاانوناساساینرفعایاست ادهکنند.برا
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یمقادماتیدررایاوان(.دCorte Cost., 2013: Per Questi Motivi, Point 1کارد)یمقادمات

ازیشاسات ادهبایارااساتزیرمغااییاروپایهاتحادینخوداعالمکردکهقانونم کور،باقوان

یارماننادشاغ معلماان،ثبااتکاارواشاتغالرازی،دراموردولتیموقتیدازهازقراردادهاان

صاورتاساتخدامشادهبودنادیانکاهباهایباهمعلماانیادبایتالیابرد.بعالوهدولتایسوالم

،خباریمقادماتیرایان(.صادوراCase C‑22/13, 2014: Point 122خسارتپرداختکناد)

یحاتدرتومایتالیاایی،ایدادگااهقاانوناساسایارانباودزیهقاانوناساسادادگاایبرایخوب

راکساکندوقانونکشورخودراازلغویوانکردهبودتانظرمثبتدیسعیخودذبهنحو

مادارسیت،اومامخاصجامعهووماعیشدننجاتدهدچراکهازنظردادگاهقانوناساس

ازمادارسیلایوجودداشاتهباشاد.بعاالوه،خین،استثنائاتکردتادرقراردادمعلمایمیجاقا

امارخصوصاادرمنااط یانکاارکننادکاهایانادکیاربسایانساانیارویشدندباانیمجبورم

(.بادنبالCorte Cost, 2013: Point 9آورد)یباهوجاودمای،مشکالتاجتماعیتالیادوردستا

اعاالمکارد.در7184خودرادرسالییظرنهانیتالیایی؛،دادگاهایواندیمقدماتیصدوررا

ی،بطاورکلایاوانشدهازطارفدیانبی مقررشدهبودکهباجهاتودالینصادره،چنیرا

ویردبگیمتصمیداستکهبایتالیاخوددولتاینموموعات،ایشودامادربرخیمخال تنم

اجاراییحکاماروپاایابکنادتاالزوماارامجبوریتالیاایتوانددادگاهقانوناساسینمیواند

وجاودیاهبااحقاوقاتحادیاتالیدرایمجرینقوانیاجراینبیجدیرتیکند،خصوصااگرمغا

اشتغالیمقررکرداگروجودقراردادهایتالیایی،دادگاهاینداشتهباشد.درپروندهموردبررس

یهامازنظارحقاوقداخلا،دشونیج قمیکهبدونآزموناستخدامییهاممعلیموقتبرا

داشاتهیحقاوقیاراد(ا7113)قاانونساالیاهاتحادینهمازنظرقوانو(یقانوناساس32)اص 

یهاعدمپرداختخسارتازطرفدولتبهمعلمیاموموممانندپرداختیاتباشد،اماجزئ

 ,Corte Cost)حا شاودیتالیادرداخ ایداستکهبایملیاموقت،مسئلهیطرفقراردادها

2016: Considerato in diritto, Point 12ی،بطاورماوردینهتنهادادگاهقانوناساسینسان(.بد

یکناد،دربااقاجاراینکند،بلکهاگرهامچنایرجوممیدادگستریواندیمقدماتیبهآرا

قاانونیرت،مغاایتالیاایی،دادگااهایراینمحافظهکاراست.درواقعدرایار،بسیمقدماتیرا

موافقاتیاوانکنداماباتمامنکاتارائهشادهازطارفدیعالممارایهباحقوقاتحادیداخل

رایاهواتحادیتالیاااینظاامحقاوقینتعارضبیتنهادرکهیکند.الزمبهذکراستعاملینم
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دوباارااصاالحکاری،قاانونقبلا7185درساالیتالیادادگاهنبودبلکهمجلسایح کردرا

(.Calvano, 2016: 8برد)یندادگاه،عمالمشک حادثراازبیاقدامخودقب ازصدوررا

در76شامارهیباهرایمنتهایاستمربو باهدعاوایدکهذکرآنم یگریمهمدیهقض

یراوادارکاردباهرایتالیااایباار،دادگااهقاانوناساساینساومیباشدکهبارایم7182سال

یارامهمتاراساتزیقبلیهاازپروندهیهقضیناروپاتمسبکند.ایدادگستریواندیمقدمات

یابکارد،یمایرابررسیآنبااصولقانوناساسی عدمتطبیدبایتالیاییکهدادگاهایقانون

معاهدهمرباو باه975اروپابود)مادهیهمربو بهاتحادینبود،بلکهقانونیاستانیایقانونمل

ساوالیاررازیاهاتحادیکهمناافعاقتصاادییهایدرباقمبارزهباکالهبرداریهاتحادکارکرد

یواردنظامحقوق7111،درسالیداخلیقانونعادیبی ازطرییقانوناروپاینبرند(.ایم

،مجباور7185درساالیدادگساتریواندیازآرایکیبراساسیتالیایی،شدومحاکمایتالیاا

درماوردیتالیااای اریقاانونک848و841ما کور،مااده975دکهبااستنادبهماادهشدهبودن

و975ازمادهیوانکهدیریدرت سیرامسئلهمرورزمانوعدممحاکمهمجرمرااجرانکنند.ز

توانادینمایتالیااارائهکردهبود،گ تهشدهبودکهدولتایتالیاای ریقانونک848و841مواد

کاهدربااقیماررواردکناد.درحاالیاهاتحادیکهبهمنافعمالنمایدراومعواجراینونقا

،یماالیمجارایبارایتالیااییاینقوانین،ومحاکمهمجرمیقانونیگردمسئلهمرورزمانوعدمپ

ازین،مقررشدهبود.بنابرایشتریزمانبیهاتحادیندرقوانکهکوتاهدرنظرگرفتهبودندیزمان

کهبراسااسیفرارازمجازاتداشتدرصورتیبرایامکانکم؛مجرمیه،منظرحقوقاتحاد

یانفارارکنادوای ارتوانساتازکی،مجرمباگ شتزمانکموعدممحاکمهمیتالیااینقوان

قابا یرمعاهاده،غ975رفتکاهباراسااسماادهیبهشمارمیهاتحادیبرایمرراقتصادیب

،یتالیااایعماومیهاانظر،دادگااهین(.درواکنشبهاC-105-14, 2015: Point 66قبولاست)

قاانونیرتکردنادودرخواساتاعاالممغاایمتقادیخودرانزددادگاهقاانوناساسایتشکا

یاصاولقاانوناساسایراارائهکردندخصوصابااستنادباهبرخایتالیاایباقانوناساسییاروپا

هساتند.ینکهدرباقمحاکمهمنص انهوحقاوقمتهمایاصولیعنی818و75،72ماننداص 

یریتاوانباهقاانونوت سایخصاوص،نمایانمعتقدنادکاهدرایتالیااایدرواقعمحاکمداخل

رامحادودینحقوقمتهمایاتنظرینایراصادرشدهاستزیهمراجعهکردکهازطرفاتحاد

یمحکامبارایلایتواناددلینمایاهاتحادی عاقتصاادونیکندواص مبارزهباکالهبرداریم
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وحقاوقبشارشاهروندانیاادینحقاوقبنین بالءباشدکهجزینمحدودکردنحقوقمتهم

درنظرگرفتهیطوالنیخواهدکهدربح مرورزمان،مدتیمیهاتحادیراشود.زیمحسوقم

زمحاکمهفرارکننادحاالآنکاهمنطا است ادهکردهوایادیزیازنتوانندازامتینشودتامتهم

ینمتهمایادینزمان،حقوقبنینباشدوباکوتاهکردنایح  حقوقمتهممیقامرورزمان،دق

ی(.بامطالعهنظرمحااکمداخلاCorte Cost., 2017: Point 1رود)یسوالمیرزیممالیدرجرا

یکنادراهایمایساعیتالیااایاسادادگاهقانوناسی،دادگستریواند7185سالیرایوبررس

معقولارائاهکاردهوتااینظریوانکندتاهمدربرابردیداآمدهپیشخروجازمشک پیبرا

،یاوانارائاهکنادوهامدرروابا خاودباادینازقاوانیدرستیرکهممکنباشد،ت سییآنجا

دریادگااهقاانوناساساصاادرهازدیرو،ال اظاسات ادهشادهدررایننکند.ازایجادچالشا

کاهیاهقاانوناتحادیابیکههممشک نحوهاجارایااندبهگونهمحتاطانهیار،بس7182سال

هامموماومباهوکناد،حا شاودیرامحدودمینحقوقمتهمیتالیا،ایداخلیننسبتبهقوان

شاور،آنکیاروپااحساسنکنددادگاهقانوناساسایدادگستریوانمطرحشودکهدیصورت

76شامارهیندارد.بهعنوانمثالدربخشششازراییاروپایهاتحادینقوانیبهاجرایلیتما

یاواندیپاسازاعاالمرا»د:یاگویماینچنیتالیاای،دادگاهقانوناساس7182صادرهدرسال

یماقاانونوحکیادبایتالیاییاستکهدادگاهاینایوانانتظاردیا،آ7185درسالیدادگستر

کاهیمکنایدارد؟ماافکارمایرتکشورمغاایناینظامحقوقیرااجراکندکهبااصولاساس

،بنااباهمصالحتیتالیااییدادگااهای،تعارفحقوقیندرواقعباا«است.یسوالمن ینپاس ا

خواهدنظرخودراصراحتامطرحکندبلکهآنرابهعنوانبرگبرندهودرقالااسات هامینم

خاودرااعاالمیینهاایم،تصامیتالیاایی،دادگااهایرایاندراینکاهکند.چهایافادهمیرانکا

 :Corte Cost., 2017ارسالکردهاست)یوانبهدیمقدماتیصدورراینکردهوپروندهرابرا

Per Questi Motivi, Point 1صاادرشادهویهقضیندرموردایواندیمقدماتیرایرا(.البتهاخ

عضوکشورهایدراروپاییقواعدکهکندیرااعالممینایهاتحادیباردادگاهعالیناولیبرا

قاانونملایمحااکمنیستالزمباشند،بنیادینحقوقکنندهتضعی اگراماهستند،االجراالزم

کننادهحقاوقینتضامیشاتراگاربراداخلایقاعادهتوانندمیوکنندمحسوقبرتررااروپایی

دریتالیااایقانوناساسدادگاه(.C-42/17, 2017: Point 62شهروندانباشد،اجراکنند)یادینبن

ازمحافظاتیعنایخاود،خواساتهباهکاامالزیاراکارده،قباولرادیاواننظرراینهاییخود
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رایایانو(Corte Cost., 115-2018: Point 14)استرسیدهملیحقوقینظاممهمهایارزذ

یتالیااایدهدکهمراجعهدادگااهقاانوناساساینشانمیگردینسبتبهآرایشترباوموحبهم

داردویاادیزیهاایت،مشاکالتومحادودیدادگساتریاوانبهدیمقدماتیصدوررایبرا

 ,Amalfitanoکنناد)یراقباولنماییاروپاایاهاتحادیحقاوقیبرتاری،براحتیتالیاییمحاکما

2017: 2.)


 یصودور را  یبورا  یدادگسوتر  یووان فرانسه به د یانون اساسمراجعه دادگاه ق .3

 یمقدمات
یصادوررایاروپاابارایواندادگساتریاباارباهدیابفرانسهفقا یقانوناساسیشورا

دونهاادینایندهدکهبیامرنشانمین(وهمCatalano, 2013: 1رجومکردهاست)یمقدمات

986شامارهیمرباو باهرایه(.قضاMillet, 2014: 195وجوددارد)ی،رابطهسختیدادگستر

یا تطبیکشوروباراینایعالیوانباشدکهازطرفدیم7189درسالیقانوناساسیشورا

ازشاورادرخواساتیکاهمرجاعملایارجامشدهاست.موموعیباقانوناساسیقانونعاد

قارارباودیانازا،رجاامدادایدادگستریوانآنرابهدیقانوناساسیکردهبودوبعداشورا

یاب،یهقضایان)درایاهشودکهشاهرونداناتحادیبرداشتمین،چنیهاتحادینازقوانیاکهآ

)دریدادگااهخاارجیمتصامیهتوانندعلیشدهبود(نمیرکهدرفرانسهدستگیسیشهروندانگل

عضاویهاماتهم،درکشاوریاب(درخصوصدرخواستاساتردادیسدعوا،دادگاهانگلینا

 Conseil Constitutionnel, 2013: Decide, Pointبهعم آورناد؟)ینظرخواهیده،تجدیاتحاد

یاهقاانوناتحادیبیفرانسهکهدرمقاماجرای ریکیدادرسیینآ64-435درواقعماده.(1

اسکردهاستکهبراسینیبیشراپیاروپا(،روندیهاتحاد7117/5168یمباشد)تصمیاروپام

توانددرخصوصدرخواساتاساتردادازیکشورفرانسههمنمیعالیواننزددیآنمتهم،حت

منشورحقوق84امربامادهیننظرکند.حالآنکهایدتجدی،تقامایگردییکشوراروپایب

یانحسااایارااسات.زیرشدهاستمغایانفرانسهبیبشروشهروندکهدرمقدمهقانوناساس

استکاهدرینحقوقافرادوجودنداشتهباشد،مانندایبراینیکهدرآنتضمیتماده،حکوم

ی(.باراConseil Constitutionnel, 2013: Point 4وجودنداشتهباشاد)یآنجامعه،قانوناساس
                                                                                                                                                                                                     
1.Decision n. 2002/584 of EU. 
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اروپایدادگستریوانفرانسهبهدیقانوناساسی،شورایمقدماتیقاعدهوصدورراینایرت س

،اعالمنمودکهقانونتحات7189صادرهدرسال841شمارهینهاد،درراینامراجعهکردو

عضوینکردهاستاماکشورهایانبینظرخواهیداعمالتجدیمشخصرابرای،روندیبررس

یاوان(.البتهدC-168-13, 2013: Points 37-38کنند)ی قانونراتکمینایتوانندبااصالحاتیم

ینظردربااقآرایادمساالهتجدیاه،کندکههرچندقاانوناتحادیامافهمراهمیناییاروپا

کاهالزاماایساتنیمعناینکند،امابهاینمیانعضورابیمربو بهاسترداددرداخ کشورها

بااقیان(.درواقعقاانوندراC-168-13, 2013: Point 39اعمالشود)ینظرخواهیدتجدیدنبا

یبااوجاودنهاادحقاوقینکنندکاهحقاوقمتهمایااحساسماگردولتهیساکتاستول

کاهحقاوقیتوانناددرحادیشاود،مایمایندرباقاسترداد،بهترتضمینظرخواهیدتجد

یاتتقویرابارایرینشاوند،تادابی تضعیقارهاییقضایهاینقضنشودوهمکارییاروپا

یاواندیمقادماتی(.بنااباهراC-168-13, 2013: Point 76حقاوقدرنظارداشاتهباشاند)یانا

ی)چندماهبعادازرا7189صادرهدرسالیمفرانسهدرتصمیقانوناساسیشورای،دادگستر

بااقاانونیاهقاانوناتحادیرتطارف،مغاایبکرد.ازی صورتتکمیناول(مومومرابها

کا قاانونرایعنای،کاردینراهمتامیوان،نظردیگردیفرانسهرااعالمکرد.ازطرفیاساس

یعنایباود،یاوانراکاهمادنظردیاعالمنکردبلکهصارفابخشایداخلیبااصولحقوقیرمغا

 ,Conseil Constitutionnelکارد،لغاونماود)یرامردوداعالممینظرخواهیدکهتجدیاجمله

2013: Decide 1یاساسقانونیاستکهشورایکهتنهاموردییقضایمتصمین(.هرچنددرا

وقضااتیرجاومکاردهاسات،قضااتفرانساویمقادماتیصادوررایبارایوانفرانسهبهد

یاه،زاویهمااهنگیاناند،اماناگ تهنماندکاهمقدماهایدهمشترکرسیدگاهدیب،بهییاروپا

فرانساهیداخلیندربرابرقوانیهقانوناتحادیبودهاستکهنسبتبهبرتریینگاهقضاتاروپا

،یاقاانونقاارهیاببراسااسینحقوقمتهمیننکردندواجازهدادندتامع تضمیرپافشا

(.البتاهSzente, Lachmayer, 2017: 121کشورعضو،قاب رفعواصاالحباشاد)یبدرداخ 

درقبالحقاوقیهحقوقاتحادیتماممعتقدبهبرتریتباجدییاروپایدادگستریوانمعموالد

ها(ومسائلهما کوردرکشاوریتمحدودیندکتریضواست)بهناماجراعیهادولتیداخل

رامردوداعاالمکاردییازقانوناروپایفق بخشیقانوناساسیشوراینکهرغمایفرانسه،عل
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باشد.یاستثنامیوان،آنهمبااجازهخودد




 یراصودور   یبورا  یدادگسوتر  یووان به د یااسپان یمراجعه دادگاه قانون اساس .4

 یمقدمات
یاروپاابارایاهاتحادیدادگساتریاوانباهدیااساپانیتنهاموردمراجعهدادگاهقانوناساسا

یقاانونموماومبررسایاراشادهدرفرانساهاساتزیبررسایهقضایه،شبیمقدماتیصدوررا

درخصاوصعادم7117صادرهدرسال516شمارهیم،همانتصمیااسپانیدادگاهقانوناساس

باهیاهکشاورعضاواتحادیبمتهمازیبمربو بهاستردادیازراینظرخواهیدامکانتجد

شامارهیدررایااساپانی(.دادگاهقاانوناساساCastano, 2014: 21است)یگردییکشوراروپا

ازیمقادماتیصادوررایاداروپااوتمهیاهقاانوناتحادیرت سی،برا7188صادرهدرسال14

یاهکنادخاودراباارویمیکندوسعیمسئلهرامطرحمینپا،چندارویدادگستریواندیسو

یشدهاستکاهاگاراصاولقاانوناساسایرفتهپ یادهدهرچنددرحقوقاسپانی تطبییاروپا

ینازدکتاریارویکنناد)پیمیترعایشتر،حقوقبشررابهتروبییاروپایننسبتبهقوانیااسپان

(.Simonelli, 2017: 265)یساتاروپاانیاهاقباحقاوقاتحادبهانطبیها(،لزومیتمدمحدود

ینسکوتقوانی کهدرشراباشدمیقرارینباآنمواجهبودازایاییکهدادگاهاسپانیامساله

باهماتهمبدهادودرپاسا باهینظرخواهیادتواندراسااجاازهتجدیآندادگاهمیا،آییاروپا

یگرکند؟مومومدیر،تاخیگردییکشوراروپایبدگاهدایدرخواستاستردادمتهمازسو

باایاختالفقاانونموماومبررسایااروپادرخصوصانطباقیدادگستریواناظهارنظردیزن

 ,Tribunal Constitucional, 2011: Acuerdaباود)8اروپاایاهاتحادیاادینموادمنشورحقاوقبن

Point 2کاردباهیسعیدادگستریوان،د7189سالصادرهدر933شمارهیمقدماتی(.دررا

مقررکردکاهیوان،دینظرخواهیدپاس دهد.درموردامکانتجدیاییدادگاهاسپانیدهایترد

کندکاهاحارازیجادایرتاخیگردییتوانددرپاس بهدادگاهاروپایمیفق زمانی،دادگاهمل

صاورتیاابیهومحاکمهبهصاورتغازدرخواستاستردادمطلعنشدیلی،شودمتهمبههردل

توانادیصورتدادگااهنماینایر(؛درغC-399-11, 2013: Conclusion, Point 1گرفتهاست)

،چنادمااهقبا ازیاواندیرایانبهمتهمبدهد.البتهاینظرخواهیدراسااجازهدرخواستتجد
                                                                                                                                                                                                     
1.Charter of Fundamental Rights of the European Union. 



 51...اروپایهعضواتحادیکشورهایقانوناساسیهادادگاهیکردرو
 

سهصادرشادهباودوفرانیقانوناساسینسبتبهدرخواستمشابهشورایمقدماتیصدوررا

یکاهگ تاهشادتااحادیدادهوهمانطورییرخودراتغیهظرفچندماهرویوان،درواقعد

یمومساتقیحاجازه،صرینراصادرکردهرچنداینظرخواهیدکردهواجازهتجدینینشعقا

نادتااباهکیمایکاراناهباودهوساع،محافظهییاروپایوان،نظردیرایننبود.بههرحال،درا

موماوممطالعاهبااماوادمنشاورییقانوناروپای تطبی خودراثابتکند.ازحیبرترینحو

افاراد)ماوادیاادینواحتراممطل بهحقوقبنیندررابطهباحقوقمتهمیهاتحادیادینحقوقبن

ینهمندارندوحقوقمتیرتدوموموم،باهممغایندهدکهایپاس مینچنیوان(د59و63

 C-399-11, 2013: Conclusion, Pointرود)یساوالنمایرزییمندرجدرقانوناروپایابهترت

ی یاتهامبااالباردنکواساتین،هامدفاامازحقاوقمتهماییقانوناروپاایکردرویرا(،ز2

ی(.درراC-399-11, 2013: Point 51)یاهعضاواتحادیکشاورهاینباییقضاایهاایهمکاار

یاواندیمقادماتی،باتوجهباهرایااسپانی،دادگاهقانوناساس7186رهدرسالصاد74شماره

،دادگااهییاروپایوانودرواقعبراساسحکمدیراینکرد.باایاننظرخودرابی،دادگستر

طبا یارانباودزیامرراماینباطنبهادردادهرچندی تطبیهخودراباقواعداتحادیاییاسپان

،حقاوقافارادراباهانادازهیهاتحادینقوانیشدهاست،وقتیرفتهکشورپ ینقوقاآنچهدرح

مادیندارند)دکتریتارجحییاروپاینبرقوانیملینقوانوکنندینمینکشورهاتضمینقوان

راکامالاجراکاردهیمقدماتی،رایااسپانیدادگاهقانوناساسیهقضینها(.امادرایتمحدود

یاهکناد،رویماینراکاامالتضامینکهحقاوقمتهمایااسپانیقانوناساس76اص رغمیوعل

خاودیدررایااسپانی(.البتهدادگاهقانوناساسFaggiani, 2015: 1رابرتراعالمکرد)ییاروپا

 Corteداشااتهباشااد)یبرتااریااهقااانوناتحادیشااههمیسااتکااهقاارارنیاادگویراهاامماایاانا

Constitucional, 2014: Point 3واعاالمیدرصادوررایریموماوم،عماالتااثینایان(،اماب

 :Corte Constitucional, 2014نداشات)یااساپانیبااقاانوناساساییقانوناروپاایرتعدممغا

Point 1یاوانباهدیااساپانیکهتنهانمونهمراجعهدادگااهقاانوناساساییقضایمتصمین(.درا

حاماراساتیمرجاعملاشاودمشاهدهمایاست،یمقدماتیورراصدیاروپابرایدادگستر

یدهادوبرتارییارراتغخاودیشایننظرپیاید،نیشپییاروپایواندرقبالدیچالشینکهایبرا

شاود.ناگ تاهی افرادتضاعیادیناگرحقوقبشروحقوقبنیحت،راقبولکندیهاتحادینقوان

وماوحنشاانهبایانداشاتهوایدهوفق جنباهنظارنشی،هرگزعملیشینپیدگاهنماندکهد
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تواندرماوردآنهاابطاورینشوند،نمیمتجلیتکهدرواقعیتازمانیمباحثیندهدکهچنیم

یانایمباتسالیااسپانیقضاوتکرد.الزمبهذکراستکههمهقضاتدادگاهقانوناساسی دق

درنظارخاود8آندرساوخروتاسارایثالقاممواف نبودند؛میدادگستریواننهاددرمقاب د

قابا قباولاساتکاهییاروپاتااآنجاایهحقوقاتحادیکهقبولکردنبرتریدگویصراحتام

 ,Corte Constitucionalساوالنروناد)یارزیااساپانیوقاانوناساساینظامحقوقیاصولاساس

2014: Voto concurrente 3, Point 1ی،جنجاالیام کوردراساپانیهرادهدکینشانمین(وا

چاالشدریجاادوعادماییواناروپاایاخاطرقضاتدیهترمیوقاب بح بودهوعمدتابرا

 ,Colson, Field)یقاویحقاوقیمبناایابصادرشدهاستنهلزوماباراسااسیهسطحاتحاد

2016: 174.)

 
 یصودور را  یبورا  یدادگسوتر  یووان آلمان بوه د  یمراجعه دادگاه قانون اساس .5

 یمقدمات

صدوریاروپابرایواندادگستریموردبهدیبفدرالآلمانتنهادریدادگاهقانوناساس

ماورد،خواساتهدادگااهقاانونیان(.دراMayer, 2014: 111رجومکردهاست)یمقدماتیرا

یننآلماانبااقاوایقاانونداخلایبانطباقیبررسیایهقانوناتحادیبیرآلمان،ت سیاساس

یاب،ییاروپاایاوانباودهاساتکاهدیانعبارتازا؛نبودهاستبلکهدرخواستآنیهاتحاد

دادهویا تطبیاهاتحادیگاردینقاب اجرااست،بااقاوانیزراکهطبعادرآلماننیهقانوناتحاد

.درواقاعدرخواساتیارخیاداردیرتمغایهقانونموردنظر،باحقوقاتحادیااعالمکندکهآ

اروپاادریاهاتحادیبانابمرکازیعدمانطبااقبرناماهاقتصاادیا،اعالمانطباقیقضاتآلمان

برناماهباایانایساهآلمانبدونحدنصاقخاصومقایدربازارمال7اوراقبهاداریدموردخر

یاتمومومازآنجااهمین(.اSimonelli, 2017: 272اروپااست)یهقواعدمقرردراسناداتحاد

یهااراقبولکردهکهبراسااسآن،الزامااتدولاتیکشور،اصلیندراینکهدکتریابدیم

معاهاداتیاازقاانونتصاویناشایااراتقاب اجاراهساتندکاهفراتارازاختییتاجاییاروپا

صادره7271/89شمارهی(.بامراجعهبهراSimonelli, 2017: 273،مقررنشدهباشند)9ییاروپا
                                                                                                                                                                                                     
1. Andrés Ollero Tassara. 
2.Outright Monetary Transactions. 
3.Zustimmungsgesetz. 



 59...اروپایهعضواتحادیکشورهایقانوناساسیهادادگاهیکردرو
 

ازنظاردادگااهقاانون»آلمان،روححاکمبرآنکاامالآشاکاراسات:یقانوناساسازدادگاه

،ازیماالیاوراقبهااداردربازارهاایاددرماوردخریبانبمرکازیاقتصادیاست،سیاساس

«باشااااادیاروپاااااافراتااااارمااااایاااااهاتحادیاقتصاااااادیاساااااتمقااااارردرسیااااااراتاخت

(Bundesverfassungsgericht, 2014: Point 69و)نکتهقاب تاما اساتکاهینوص ،اینباا

اروپاایدادگساتریاواندانساتند،اساسااچاراباهدیپاس سوالخاودرامایاگرقضاتآلمان

راهامباهیشانهاداتیآلماان،پی(.البتهدادگاهقاانوناساساMayer, 2014: 114مراجعهکردند)

یادخریخاصبارایکردنحداصالحاتمانندمشخصیکندتابااعمالبرخیارائهمیواند

آلماانراازیعم ،باازارماالینکهایزمانید،منعخریایاوراقبهادارازطرفبانبمرکز

رایان(.اSchneider, 2014: 226شاود)یشگیریخارجکند،ازلغوقانونم کورپیحالتواقع

یاصالیاتحات،ماهاصاالینایدانستندکهاجرایمیبهخوبیافزودکهقضاتآلمانیدهمبا

کاما ییارباشاند،تغیهاصالحینکهازایشموارد،بیندهدوایمییرراتغیقانونمومومبررس

،47/86شاامارهیمقاادماتی(.درراSimonelli, 2017: 273خواهناادداشاات)یقاانونرادرپاا

یاانبااب(وFaraguna, 2016: 4کناد)یدفااممایاروپاازقانونماوردبررسایدادگستریواند

تواننادینمایملیهااجراشوندودادگاهیهعضواتحادیدرکشورهایدبایمقدماتیآراینکها

اوراقیادراجعبهخریه(،قانوناتحادC-62-14, 2015: point 16کنند)یچیاحکام،سرپینازا

عاهادهم879اروپارابااماادهیعضوازطرفبانبمرکزیکشورهایمالیبهاداردربازارها

منطبا ،پاردازدیمییاروپایمشترککشورهایکهبهبازاراقتصادیهمربو بهکارکرداتحاد

یبانابمرکازیت،وماعیرایان(.درواقاعباااC-62-14, 2015: Conclusionکند)یاعالمم

یاین،مجادداتبیداخلایحقاوقیهاانسبتباهنظاامیهحقوقاتحادیشدهوبرتریتاروپاتقو

یرایجازاجارایآلماانراهای،دادگاهقانوناساسایمقدماتیراینسازصدوراشود.پیم

یاواندیادگاهخودراکام کاردهورجحااندینظرقبل7184درسالینبنابرا؛نداشتیواند

یآلماان،برتاریکردهاست.البتاههارچناددادگااهقاانوناساسایراعملیهاتحادیدادگستر

(،امااBundesverfassungsgericht, 2016: Point 118شناساند)یمیترابهرسمیهحقوقاتحاد

قابا قباولاساتیتازمانیهحقوقاتحادیتارجح:کندیمیدتاکیزنکتهنینخودبرایدررا

هاا،اصا نارزذیادرراساوساوالنرونادیارآلماانزینظاامحقاوقیاساسیهاکهارزذ
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هارایتمدمحدودینرجومبهدکتریممستقیررتغبهصویقیقرارداردوبهطریمردمساالر

 (.Bundesverfassungsgericht, 2016: Point 122کردهاست)بینییشپیندهآیبرا



 یریگ یجهنت

یحقاوقیکارددررویذکرشدهمارابهدرکمشاکالتاصالهایپروندهیاجمالیبررس

یاواندیمقادماتیبتباهآرااروپاانسایاهعضاواتحادیکشاورهایقاانوناساسایهاادادگاه

مشاخصذکرشادهیگ تکهبامطالعهآرایدکند.اوالبایمیبنزدیهاتحادینایدادگستر

دریقاانوناساسایهااودادگاهیدادگستریوانوجودنداردودیکسانیهرویبکهدشویم

قیحقاونظاامیبرتاریقباولی،محااکمملایکرددارندورویکینزدیهایدگاهمواقعدیبرخ

درقبالدرخواسات7111سال843یمقدماتیمربو بهرایه)مانندقضباشدمیاروپااتحادیه

یمت ااوت،ساعیهاایدگاهرغموجوددیمسائ همعلی(ودربرخیتالیاایدادگاهقانوناساس

شامارهیمقادماتینکتاهواحادبرساند)ماننادرایبوبهیرندبگیدهکننداختالفاترانادیم

هرچنادکهمعنیاینبه،آلمان(یدررابطهبادرخواستدادگاهقانوناساس7185سال47/86

دکتااریناعمااالبااهتهدیاادوکنناادماایرمااایتعاادماباارازصااراحتاداخلاایعااالیمحاااکم

حقاوقینظاامبرتاریوکاردهاجرارادیوانرایعمالاماکنند،میمطرحراهامدمحدودیت

هامیحقاوقی افارا وت اریرسادکاهناوعیباقبهنظرمین.دراکنندمیقبولرااتحادیه

ینخااود)دکتاارینکنااددکتااریماایسااعیدادگسااتریااوانطاارفدیاابوجااوددارد.از

عضاوراینسبتبهحقاوقکشاورهایهحقوقاتحادیبرتریعنیها(راحاکمکند،یتمحدود

جاداازی،قاانوناساسایهادادگاهیگردیکند.ازطرفیانبییرقاب تغیرغیباوتقریکلیاصل

کنندیصورتاعالممینخودرابهاینه،استداللحقوقیاکنندیانبیحانظرخودراصرینکها

،ماواردیرابرترندانندودربرخایهحقوقاتحادیشهح رادارندکههمینا،عضویکشورها

یناجااراشااوندبااهنااامدکتااریداخلااینکنااارباارودوقااوانیااداسااتکااهبایااهحقااوقاتحاد

یاندراروپااایدادگاهقانوناساسایچ(.تابهامروزهSimonelli, 2017: 275ها)یتمدمحدود

باریادباتاکیدادگستریواندیمقدماتیرایبنکردهاستکهبعدازصدوریداجسارتراپ

یص مردمسااالرماننداملیحقوقینظامکلیاصولویادینمومومکهدرباقحقوقبنینا

یآنقاانونیدشدهاست،بایانب7184آلمانسالیدادگاهقانوناساسیکهصراحتادرمتنرا



 51...اروپایهعضواتحادیکشورهایقانوناساسیهادادگاهیکردرو
 

رایصراحتاوکاامالقاانونداخلا؛کندیمییراشناسایحقوقینتضمیشترینحاکمشودکهب

اهدهشاد،مشیمحاکمداخلیآرایاعالمکند.البتههمانطورکهدربرخیهبرترازقانوناتحاد

یاادینحقاوقبنیشاتربینرابهشر تضامیحقوقداخلیامکانوجودداردکهاص برترینا

محااکمیاه،حقاوقاتحادیباربرتاریمبنیواندیداعالمواعمالکنند،اماپسازپاس وتاک

یاوانباادیممساتقیکنندتقاابلیمینه،سعیاچهآنحکمراقبولداشتهباشد،معموالی،داخل

اگارهامیااراحااکمکننادیاواننکنندوبهناممصلحت،ازنظرخودبگ رنادونظاردیجادا

یاواندهنادکاهدیکاارراانجااممایانایقایدهند،باهطریتراارجحیبخواهندحقوقداخل

قاانونشورایرویکردمانند،خودرابرداشتنکندیمازتصمیحکام وصریچیاحساسسرپ

ساال841شامارهمقدماتیرایبهپاس عنوانبهکه7189سالم کورایردرفرانسهاساسی

شامارهیمدرخصاوصتصامیمقادماتیرایجهرونتین.ازاشدصادردادگستریدیوان7189

امکاانیانایاراداردزیاادیزیاتاهمیتالیااایازدادگاهقانوناساسا7182صادرهدرسال76

کناد،قضااتیپافشاریهحقوقاتحادیتنسبتبهارجحیدادگستریوانوجودداردکهاگرد

هارافعالکاردهیتم کورمدمحدودینباردرک قاره،دکتریناولیصراحتاوبرایتالیاییا

وحقاوقبشاریاادیندربااقح ا حقاوقبنیهنسبتبهحقوقاتحادیتالیاحقوقایتوحاکم

دربرابرهامقارارگارفتنینگ تهنماندکهاکنند.نایانشهروندانرا،بدونهرگونهمالحظه،ب

اروپاایاهتااباهاماروزاگاراتحادیارازیساتننیکدامازطرفیچبهن عهییواروپایقضاتمل

مختلا راباهیکشاورهایحقاوقیهاراهبودهکهنظامینهمکساکردهباشد،ازایتیموفق

رایایهتواندرویامرمینشود،امحدودییهمگراینکردهواگرقرارباشدکهچنیبهمنزد

،ینادهکهدرآیاوردجسارترابوجودبینخطرناکباشدوایهثباتاتحادیکندکهبرایجادا

 ,Calvanoمقاوماتکنناد)یواندیهمدربرابرآرایگردیکشورهایقانوناساسیهادادگاه

یانتااباهاماروزباهایاهرواساتکاهیمشاکالتینچنایامدنبهوجودنیبرایقا(.دق19 :2016

مراجعاهویاراکننادزیمراجعاهمایوانبهندرتبهدیقانوناساسیهاصورتبودهکهدادگاه

ینبناباهدکتاری،کندکهدادگاهداخلیمیجاقراایجهنتینایمقدماتیدرخواستصدوررا

وانادساباتیمایمقادماتیرایکنادوعادماجارایارویپیاواندیازرایدها،بایتمحدود

باهنظاریگاردینباشاد.ازطرفایندخوشااییواحداروپااینظامحقوقیشودکهبرایمشکالت

یانتاواناینمایشههمیرادستبردارد،زییگرایکجانبهازیتاحدیدهمبایوانرسدکهدیم



89پاییز،46،شمارهیکموبیستپژوهشحقوقعمومی،سالفصلنامه 55
 

 

یاتکنناد،چاونماهیرویپیهازاتحادیدبایقانوناساسیهااص راحاکمدانستکهدادگاه

راینایگر،دیآنوبرتربودنآننسبتبهمحاکموطنیتبنابهاهمیدادگاهقانوناساسیب

خودرایماتتصمیملیتالیهاترنسبتبهدادگاهیممالیبارفتارییطلبدکهقضاتاروپایم

معقولخواهدبودکاهاحتارامیزمانیقانوناساسیهاودادگاهیوانصادرکنند.منطقارابطهد

کاهیدخواهادرسایطرفهباشد،باالخرهزماانیبتقاب وجودداشتهباشدواگراحترامفق م

مادینخاودواساتنادباهدکتاریکاردباارویقانوناساسیهادادگاهیعنیازدوطرف،یکی

یااتدباودازاحکاام،آراونظرناحامرنخواهیگردادهودییرهاقواعدرابطهراتغیتمحدود

باهیادتهدینادهآیبارایمحااکمداخلایراینکند،همانگونهکهدرچندروییطرفمقاب پ

ومحافظااتازیااادینازحقااوقبنیشااتررا،بااهنااامدفااامبیااواندیمقاادماتیازآرایچیساارپ

یتالیاایی،دادگااها7182ساالیماناد،ماننادتصاممطارحکاردهی،مهمحقوقداخلیهاارزذ

یکاردروین.بناابرایدادگااهآلماان7184ساالیموتصامیاییدادگااهاساپان7186سالیمتصم

یماتبهتصامیدنبخشیتارجح،تابهامروزیهعضواتحادیکشورهایقانوناساسیهادادگاه

یما کورمحااکمعاالیهااخواساتهینبوده،امابهشر تضامیواندیمقدماتیآرایواجرا

ملایمحاکمکهداردوجودامکاناین،نشوندتامینهاییخواستهچنینآیندهدراگرویداخل

دریاهاتحادینظامحقوقیکلیکنندوبرترییهارااجرایتمدمحدودیناعمالدکتریدتهد

همانگوناه،عضاومواجاهشاودیهادولتیقلمروحقوقیمواردحساسوخاصباسدمرزها

اساسایقاانوناهدادگ7181و(C-42/17)دادگستریدیوان7182سالاخیرتصمیماتدرکه

حقاوقازدفامنامبهوخوبیبههامدمحدودیتدکترینغیرمستقیماعمال(2018-115)ایتالیا

رارویاهایانبااراولاینبارایهمدیوانرسدمینظربهچندهرشد،مشاهدهشهروندانبنیادین

.استکردهقبول
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