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 1علی حسنخانی
 

 11/7/1137پذیرش:  -11/11/1131دریافت: 

 
 چکیده

لهددادرپروندههمیکددودیدیددووردوورل،دومددترومددانیروبدهدمیدد م ددوم ددوق
گذورلتعههشههوباوستنادبهنقضوص رفتدارعاددندهومنصدهانهمقدرردرسرمایه
نامهدوجانبهمیارسوئهورومانیبهپردوختغرومتمحکومکرد.کمیسدیورمووفقت

گذورلروناقضمقرروتوتحادیهدرزمیندهکمد هالسرمایهوروپاکهوجودم وق
هدالعودووزولدرمدوردمندددومدتنامدهصویبدونست،وقهومبهصهورتدومتیمی

وجرولرولکرد.باتوجهبهصهوررولدوورلبدروسداممقدرروتویکسدیهوتاکیده
وینکنوونسیوربردزمودجروبودرآرولصادره،وقهومکمیسیوروروپدا36و39موود

معندالهدالعودووزوجدرولرول،بدهولوومتندا دومدتنامهدروضدچنینتصویب
وممل وستکهوینوقهوموومویتدودربهمقرروتوتحادیهنسبتبهمقرروتحقوقبین

بدهرو کوشدهمدیشود.ویننوشدتاروممللیمحسوبمیبهعنوورنقضتعههوتبین
هالمحاکمیکهدرخووستوجدرووزآنهداتحلیلیمووضدطرفینودیهگاه-توصیهی

ینوقهوماتروتبییننمایه.شههبودروبیاردوشتهوماهیتو


پرونههمیکدود،دومدترومدانی،کمیسدیوروروپدا،کمد دومتدی، واژگان کلیدی:
وجرولرولویکسیه
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 مقدمه

گدذورلوزکنوونسیورویکسیهتال دوردضدمنحد وفصد وختالفداتناشدیوزسدرمایه

ذورلرودرک دورهالگطریقدوورلوویجادیکسرلوزقووعهمنظمومنسجم،ومنیتسرمایه

ودجروبودرگذورلفروهمکنه.یکیوزقووعهمهموینکنوونسیورمربوطبهدزممیزبارسرمایه

ویدن36و39هالت کی شههبروسامقووعهویکسدیهوسدت.مدوودآرولصادرهتوسطدیوور

بینیشههدرشکنوونسیورضمنوشارهبهقطعیبودرآرووعهمقابلیتبازنگرلجزبهطرقپی

،برمدزومشناسداییووجدرولآرول35و38کنوونسیوروزجملهوصالحووبطالرولطبقموود

کنده.بداوجدودصدروحتدرهالعووتاکیدهمدیصادرههمچورآرولمحاکمدوخلیدومت

ودجروبودرآرولویکسیه،دررولمیکود)برودرورمیکودعلیهدومترومدانی م د  دزم

کهوجرولرولبامووندبسیارلروبرووست.وست

گدذورلخدودروکدههدالسدرمایهبهدمی عوویترومانیدروتحادیهوروپا،وینک ورم دوق

پیشوزومحاقمقررکردهبود،باف ارکمیسدیوروروپداوبدهمنظدورویجدادبدازورلآزود،م دونمدود.

گدذورلمیداردرمووفقتنامهدوجانبدهسدرمایهخووهارضمنتوس بهشیوهح وفص وختالفمقرر

هالسوئهورومانی،بهدوورلتابدنظدامویکسدیهمروجعدهوخووندههروبدهپردوخدتغرومدتدومت

محکومکرد.وماکمیسیوروروپامعتقهبودکهوجرولرولدوورلم ایربامقرروتوتحادیدهدرزمینده

خووههبود.ومبتدهخووهداربدرولبدهوجدرودرآوردرکم دومتیودرنتیجهنقضمقرروتوتحادیه

رولمذکوربهک ورهالم تلهیمروجعهنمود،وماموفقیتیدروینزمینهبهدستنیاورد.

پرسشوصلیپژوهشوینوستکهمهمترینمووندوددی عهموجرولرولدیدووردوورل

تووندهبدهعندووروقدهومیصدحی یدرپرونههمیکودچیستووینکهآیارویکردعهموجروم

تلقیشودیاخیر.برولپاسخبهوینپرسدشدروبتدهوضدمنبیدارم تصدرلوزوقدایدپروندهه،

رویکردطرفیندررسیهگیدوورلروبیاروضمنتبیینمههومکم دومتدی،ویدنمههدومدر

م تلف،همدروهبداشود.درپایارنیزمووندوجرولرولدرک ورهالپرونههمذکوربررسیمی

شود.هالدخی ،توضی دودهمیشرحکوتاهیوزنظروتطرفینودودگاه


 پرونده عیوقا بر یمرور .1

گذورلهالسرمایهبهدمی وجودیکسرلوزم وق،گذورسوئهلسرمایهمیکود،درقویه
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قددهمبدده و5113آوریدد 8سددال)تددا81هددالمامیدداتیو...بددهمددهتوزجملددهیاروندده،معافیددت

ولمحرومدرشمالغربیرومانینمود.ومادرگذورلدرب شصنایدغذوییدرمنطقهسرمایه

دومترومانیبهبهانهوموالمعاهدههومحداقبدهوتحادیدهوروپدا)کدهنهایتدالدروول5113سال

ت،هالموجودم ایربامقرروتوتحادیدهوسددزمودجروگردیه ووینکهم وق5112ژونویه

نامددهدوجانبددهگددذورسددوئهلنیددزبدداتوجددهبددهمووفقددتمبددادرتبددهم ددوآنهددانمددود.سددرمایه

دزمودجروشههبود،شدکایت5119آوری سال8گذورلمیارسوئهورومانیکهدرسرمایه

 . Lavranos, 2014: 1)نامهوعالمدوشتخودروبهدیووردوورلمقرردرمووفقت

)میدارمقدرروتوتحادیدهوارمهعیبودهیچگونهتعارضمعاههوتیخووه،دروینوختالف

دروخدتالفمطروحدهوجدودندهوردیزیدرودرزمدارومحداقگذورل مووفقتنامهدوجانبهسرمایه

گدذورل،مقدرروتوتحادیدهبدررومدانیدزمودجدرونبدودهرومانیبهمووفقتنامهدوجانبهسرمایه

وکلیهمسائ دروینپرونههپیشوزومحاقورتگرفتهوستونقضتعههوتپیشوزومحاقص

رومانیبهوتحادیهوروپاروشنبودهوست.درنتیجهحقبهدریافتغرومتپیشوزومحاقویجاد

شههوست....تنهاچیزلکهپسوزومحاقمحققشهه،پردوخت)غرومت وست.ویدنپردوخدت

ونهباشهکهپسوزومحاقونجامشهههاییمیشام مجمو پومیوستکهمبینپیامههالنقض

(Micula Case, 2013: para 292 وزسولدیگرخوونههدعولوظهاردوشتطبقب دشسدوم.

وممل بایستقووعهحقوقبینکنوونسیوروین،درزمارتهسیری معاهههمی98ماده9وزبنه

نآنکهدروینبین،تووفقاتوروپاییوضمنظرگرفت...حاکمبررووبطمیارطرفینرونیزدر

آیندهکدهدرزمداروممل بدهشدمارمدیمعاهههوروپابهعنوورجزئیوزقووعهمرتبطحقوقبین

بویژهآر .Micula Case, 2013: para 295تحلی مووفقتنامهدوجانبهبایهآنهارودرنظرگرفت)

وزتعههوتقروردودلهماهند ولزمجموعهبایستبهعنوورب  یوکهمووفقتنامهدوجانبهمی

دروینصورتهیچگونهتعارضدیمیدارو...ونه،نگریستهشودکهدوک وربهآنهاملحقشهه

کدهویدنتهسدیرسیسدتمی وزمووفقتنامدهبدودبروینعقیدههخوونههآنهاوجودن ووههدوشت.

گذورخدارجیتورفتارباسرمایهولبرخوردوروسدوجانبه،دروختالفحاضر،وزوهمیتویژه

ونده،کهدوک ورسوئهورومانیوزطریقونعقادمووفقتنامهدوجانبهسدعیدرتنظدیمآردوشدته

توونهجهولوزتعههوترومانیدرقبالمووفقتنامهوروپداومعاهدههوروپداییدرنظدرگرفتدهنمی

،وزرومانیوینونتظاررودورنده.خوونههمهعیبودکهسوئههمچورسایروعوالوتحادیهشود
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کهوینک ورکلیهوقهوماتمقتویروجهتپیدرولوزمقدرروتمعاهدهوتوروپداونجدامدهده

(Micula Case, 2013: paras 305-307 وفزویدهحتدیدر.رومدانیدرودومدهنظدروتخدودمدی

حادیهومووفقتنامدهصورتیکهدیووردوورلبهویننتیجهرسهمیارتعههوتناشیوزمقرروتوت

بایستبهنهدمقرروتوتحادیدهحد وفصد دوجانبهتعارضوجوددورد،هرگونهتعارضیمی

ومملد نتووندهوزطریدقتهسدیرشود.دروینروبطه،درجاییکهتعارضمیارقووعدهحقدوقبدین

کوینوسدامقصدهم دترنمایه.برتعیینمیروسیستمی ح شود،قصهطرفینقاعههورج 

رومانیوسوئهکاماللروشنوست:وقصهشاروینوستکهمووفقتنامدهدوجانبدهتدابدمقدرروت

گیرد،قاعدههخداصترلرودربرمیوتحادیهباشه.وزآنجاییکهمقرروتوتحادیهقووعهخاص

 Micula Case, 2013: paras)ومقرروتوتحادیهمجرلخووههبود8صقاعههعاموستوم ص

309, 310 . 

دررسدیهگیشدرکتنمدودو5«دوستدودگداه»کمیسیوروروپانیزبهعنوور،دروینقویه

،حمایدتوزموضددخووندههمجمو وظهاروتششدبیهدفاعیداترومدانیبدود.کمیسدیوردردر

بایستمن اومتدور)معاهدهوت میگذورلهالدوجانبهسرمایهتهسیرمووفقتنامهدرمهعیبود

فتهشدونه.کمیسدیورمعتقدهبدودکدهطبدقتوصدیهدیدووروروپدایی،تهسدیروروپاییدرنظرگر

هالدوجانبهمیاروعودالوتحادیدهبایدهدرپرتدومقدرروتوتحادیدهصدورتپدذیرد.مووفقتنامه

هدالونهکدهکلیدهمووفقتنامدههالطرفمعاههوتوروپاییقصهوینرودوشتهضمنآنکهدومت

منطقمقرردرقدانورکمد دومتدیدرنظدرگیرنده.درنتیجدهدوجانبهآینههخودرومنطبقبا

بایسدتدرزمدارتهسدیرمقدرروتمووفقتنامدهدوجانبده،قدانورکمد دومتدیدیووردوورلمی

خووهدهمعاهههوینوزدیدووردوورلمدی91همچنینبنهسوموزماده9وتحادیهرودرنظرگیرد.

کهوینومرمربوطبهکم دومتیرووعمالنمایهکهبهجالمهادمووفقتنامهدوجانبه،مقرروت

 Micula Case, 2013: paraخودثابتکننههتعدارض)مووفقتنامده بدامعاهدههوروپداییوسدت)

دورددرصدورتصدهور.کمیسیوردرموردغیرقاب وجروبودررولوحتمدامیوظهدارمدی 317

ولوزوتحادیه،بهدمید وومویدتمقدرروتآوررومانی،بهعنوورعوروییم ایرباتعههوتومزوم

چندینرویدیقابلیدتوجرویدین ووهدهدوشدتوبویژهقووعهمربوطبهکمد دومتدی،وتحادیه

                                                                                                                                                                                                     
1. Lex specialis derogat generali. 
2. Amicus curiae. 
3. ECJ Case 26/62, Van en Loos, 1963, ECR 3. 
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(Micula Case, 2013: para 334 دوردکدهویکسیهوضافهمدیل.کمیسیوردرموردوجرولآرو

ویدن36مداده8بدقبندهطویکسدیهلآروخودکدارکمیسیورضمنوعتقادبهدزمودجروبدودر

هالعووهمچوررولنهداییکنوونسیوروشناساییووجرولآرولویننهاددرسرزمیندومت

هالک دورهالعودو،وجدرولرویدیم دامفبدا،درصورتیکهوزدودگاههالدوخلیدودگاه

وجدرولآرمندوطبده596ECمقرروتوتحادیهوقاعههکم دومتی،خووستهشودطبقمداده

،کنوونسیورویکسیهبرولجامعدهECوز911ماده2تصمیمدیووروروپاییخووههبود.طبقبنه

توونهبهعوویتویکسیهدرآیهودرنتیجهکنوونسیورویکسدیهوروپاومزومینیستوجامعهنمی

.هرچنهکمیسدیور،صدادقانهبدرتوونهبهعنوورب  یوزنظامحقوقیوتحادیهقلمهودشودنمی

وینباوروسدتکدهچندینتعارضدیمیدارمووفقتنامدهدوجانبده،کنوونسدیورویکسدیهومقدرروت

معاهههویدن،91وزماده9توونهوزطریقتهسیرمتنمووفقتنامهدوجانبهیاوجرولبنهوتحادیهمی

ودرنتیجدهوقدهومدومدترومدانیمبندیبدرم دو Micula Case, 2013: para 336رفددشدود)

گذورلبهدمی م ایرتبامقرروتوتحادیهوقهومیصحی بودهودرصورتالسرمایههم وق

شدودو،هرگونهپردوختغرومتبهعنوورکمد دومتدیمحسدوبمدیرومانیمحکومشهر

 . Micula Case, 2013: para 330)عملیغیرقانونیوست

تهسیرمووفقتنامهموجدوددیووردوورلدرموردنحوهدرپاسخبهوظهاروتطرفینوختالف،

دیوور)دوورلحاضدر هدرید وزمعاهدهوتم تلهدیکدهدرپروندههحاضدر،:دوردوعالممی

قابلیتوعمالدوردروبادرنظرگرفتنسایرمعاههوتوباتوجهبهوینکهدرزمارومحاقبههدر

،تهسدیرخووهدهوندهی وزوینمعاههوتوزتعههوتخوددربروبرسدایرمعاهدهوتآگداهبدوده

هالسدوئهکرد.بهبیاردیگر،دمیلیوجودنهوردچنینبردوشتشودکهدرزمارومحاقدومت

ورومانیبهیکیوزمعاههوت،قصهشانهخامیکدردروزونجدامتعهدهوتدرمعاهدههدیگدررو

امقصدهبایستهری وزمعاههوت،بویژهمووفقتنامدهدوجانبدهروبدروسدونهودیوورمیدوشته

درزمدارتهسدیرمووفقتنامدهدوجانبده، .Micula Case, 2013: para 326طدرفینتهسدیرنمایده)

بایستسیاقکلیمربوطبهومحاقبهوتحادیدهنیدزمحداوشدود.بدویژهآنکده،شدرویطکلدیمی

توونهنقشمهمیدرتعیدیننقدضتعهدهوتوزسدولخووندههدوشدتهباشدهومحاقبهوتحادیهمی

(Micula Case, 2013: para 327 . 

)میارمووفقتنامهدیووردوورلبادرنظرگرفتنوینتقهموتاخربنهلوینموضو ،درجمد
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دوشتدرحقیقتهیچگونهتعدارضووقعدیمیداردوتووفدقوظهاردوجانبهومقرروتوتحادیه 

 قابد وعمدالبدرومملدوجودنهورد.دربازهزمانیمرتبطباوختالفحاضر،قووعهحقدوقبدین

ومووفقتنامددهدوجانبدده8333فوریدده8مووفقتنامددهوروپدداکددهدر:رومددانیوسددوئهعبارتنددهوز

ودجدروشدهنه.معاهدههمتداخر)معاهدههومحداقبدهدزم5119آورید 8گذورلکدهدرسرمایه

تا8333سالودجروگردیه.بنابروینوزدزم5112ومواودرسال5113وتحادیهوروپا درسال

خودنیدزوعدالمدوشدته،رومانیدرحالونجاممرحلهمذوکروتبودهووینکهوینک ور5112

)دروینمهت شرویطدزم)برولومحاقبهوتحادیه روبهستآورده،ومابهطورکام م مول

قابلیدتوعمدالباشه....درنتیجهمقرروتوتحادیه)دروینمهت مستقیمالمقرروتوتحادیهنمی

. Micula Case, 2013: para 319)بررومانیرونهوشتهوست

دوردوختالفحاضرناشیوزوروئهیکسرلوزدیووردوورلدرموردمن اوختالفوظهارمی

هالوقتصادلبرولتوسعهیکیوزمناطقکمترتوسدعهیافتدهرومدانیومتعاقبدالم دوآنهدام وق

رومدانی8331قرومانیبدهوتحادیدهوروپاسدت.بدویژهآرکدهدرسدالها بهدمی ومحا)م وق

نمدودکدهمتودمنیکسدرلوزEGO 24موسدومبده8«فرمارحکدومتیفدورل»وقهومبهصهور

گدذورونیکدهدرمنداطقکمتدرهالمامیاتیبودکدهبدهسدرمایههالمامیاتیماننهمعافیتم وق

شده.دزممقدرردرفرمداررودوشدتهباشدنه،وعطدامدیگذورلکننهوشرویطیافتهسرمایهتوسعه

هداوبداتوجدهبدهمدهتدهسدامه،آنهداوقدهومبدهخووهارمهعیوستکهبروسامویدنم دوق

گذورلدرمنطقهمحرومیدرشمالغربیرومانیکردهوستوتصمیمدومدترومدانیسرمایه

وتویدنک دورطبدقمووفقتنامدهبهعندوورنقدضتعهده5113فوریه55هادردرم ووینم وق

شود.دومترومانیضمنتاییهفرمارمربوطبهوروئدهیکسدرلدوجانبهمیاردوک ورتلقیمی

،وعدالم5113هدادرسدالوفرمارم دوویدنم دوق8331گذورلدرسالهالسرمایهوزم وق

وفقتنامهدوجانبدهدوردوقهوماتصورتگرفتهبهمعنالنقضتعههوتوینک وربروساممومی

هابرولتطبیقبامقرروتوتعههوتکم دومتدیوتحادیدهنیست.موافبروینکهم وم وق

 Miculaضرورلبودهودزمهوجرولتعههوتوینک وربرولومحاقبهوتحادیدهبدودهوسدت)

Case, 2013: paras130-132. بدههمچنیندیووردرموردمووندوحتمدامیومالحظداتمربدوط

درپروندههحاضدر،بدرولدیدووروفزویدهویکسدیه،مدی36و39وجرولرول،بداتوجدهبدهمدوود
                                                                                                                                                                                                     
1. Emergency Government Ordinance 24/1998. 
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نمایهکهمبنالتصمیمخودروبرمقرروتوتحادیهکهممکنوستپسوزصدهورضرورلنمی

 ود،گذوردوتوجهیبهوظهاروتطرفینوکمیسیوردرزمیندهقابلیدتوجدرولرولنرولوجرو

ودرنتیجهدیووروقعیبهوظهاروتطرفینوکمیسیوردرموردقابلیدتوجدرولن ووههدوشت

. Micula Case, 2013: para 340نهه)رولدوورلنمی

گذورمبندینهایتالدیووردوورلنتیجهگرفتکهدومترومانیبهدمی عهموطال بهسرمایه

وسدتانهوردرفتدارعاددندهومنصدهانه،گدذورل،هالسرمایهسامهم وقبروتمامپیشوزموعهده

 ,Micula Caseمووفقتنامهدوجانبهمیاردوک دوررونقدضکدردهوسدت)5ماده9مقرردربنه

2013: para 1329هدابدهطدورمنطقدی .گرچهدیووریخودنیزوذعاردوشتکهم ووینم دوق

حاقبهوتحادیدهوروپدا هالصحی صورتگرفته)باههفومبرولپیگیرلیکسرلوزسیاست

 Micula Case, 2013: paraوورتباطمناسبیمیارههفووقهوماتصورتگرفتهوجدوددورد)

گدذور بدهودومدهکنهکدهبداملدزمکدردرخووهدار)سدرمایه .ومادرنهایتچنینحکممی825

غیرمنطقدینمدود،عملدیهاروم دومدیگذورلخوددرحامیکهوینم وقهالسرمایهفعامیت

 .Micula Case, 2013: para 826ونجامدودهوست)


 یدولت کمک مفهوم .2
تدوورنمایه،باوینوجودمدیتعریهیجامدودقیقوزمههومکم دومتیقهرلدشوورمی

هدداییخدداصبدداآرروحمایددتدومددتویددانهادهددالووبسددتهبددهدومددت،وزصددنایدوشددرکت

هدالمزبدورها،صنایدوشدرکتتکهدرنتیجهوینپردوختهاییوزمنابددومتیدونسپردوخت

هدالم دابهوزآرشدونهکدهسدایرصدنایدوشدرکتوزیکسرلمزویالناعاددنهبرخدودورمدی

بهویدنموضدو 812TFEUماده8 .وتحادیهوروپادربنهKende, 2015: 39برخوردورنیستنه)

هدالعودویداوزکمکدیوسدتکدهتوسدطدومدتکم دومتی،»دورد:وشارهدوشتهوبیارمی

طریقمنابددومتیبههرشکلیکهونجامشودویکسرلوزمزویارووروئهدههوباعد ونحدروف

هالعوورویاتههیهبهونحروفدررقابتیاتومیهکادهاییخاصشودوتجارتمیاردومت

هدالعودودرویدنروسدتادومدت«.تحتتاثیرقدروردهده،م دایربدابدازوردوخلدیخووهدهبدود

ونههرگونهکمکیروپیشوزوعطابهکمیسیورگزور دهنه.موظف

کم دومتیمههومیوستکهبرولتحققآروجودویاعهموجدودچندهینشدرطدزم
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وست.دیووروروپاییدرویدنمدوردبیدار8«قابلیتونتساب»هالمهمشرطوست:یکیوزمالک

هدالعودووبداهدهفپیگیدرلوهدهوفوقتصدادلومتی بهوسیلهدومتکم دو»)دورد:می

وجتماعیووزطریقتصمیماتییکجانبهومستق ،منابعیرووختصاصدودهیامزویداییروبدرول

گیرنهکهوههوفوجتماعیووقتصادلموردنظرتحصی شدود.بدرولتحقدقوفرودلدرنظرمی

«تدی،آنهدابایدهبدهدومدتمزبدورقابد ونتسدابباشدنه...وینگونهوقهوماتبهعنوورکمد دوم

(Deutsch Bahm, 2006: para 101تدووربده .دزمبهذکروستکهشرطقابلیتونتسابرونمی

5«وختیدارلبدودر»صورتمستق درنظرگرفتبلکهآرروبایدهدرکندارشدرطدیگدریعندی

آوردودگداه،دومتدیرتیکهبروثررولومدزومهاووعطالمزویادونست.بنابرویندرصوپردوخت

شدود.درویدنروبطدهدیدوورملزمبهپردوختگرددوینپردوختکم دومتدیمحسدوبنمدی

هاییکهمقاماتدومتدیملدزمبدهپردوخدتآنهدابابدتجبدرورپردوخت»دورد:وروپاییبیارمی

 Joint «)وتحادیدهنیسدتنهخساروتووردهبهوفرودهستنه،متومنکم )دومتی طبقمقرروت

Cases 106 to 120/87, 1988: para 5539 et seq همچنیندرپرونههدیگرلدیدووروروپدایی. 

هاییکهی دومتبابتمصادرهوموولملزمبدهپردوخدتآنهاسدت،بدهخساروت»بیاردوشت:

یدووردر .دThyssenKrupp, 2007: para70«)آیدهطورمعمدولکمد دومتدیبدهشدمارنمدی

هدالوخدذشدههومزوممقاماتی دومتبهبازپردوخدتمامیدات»دورد:موردلدیگروظهارمی

ونده،ومدا)ویدنتوسطمامیاتدهنهگارکهطبدقمقدرروتدوخلدیویدنپدولروپردوخدتکدرده

 ,Case 61/79«)شدودونه،کم دومتیمحسوبنمدیها م ایربامقرروتجامعهبودهپردوخت

1980: para 1205وندههالعووموظفبدوده .درکلیهمووردلکهدروینجاذکرشه،دومت

کهبابتوقهوماتغیرقانونیخودمبام یروبهخسارتدیهگارپردوختنماینه.بهووقدبهدمی 

ونده،هاییبهصورتوختیارلصورتنگرفتهبلکهجنبدهومزومدیدوشدتهآنکهوینچنینپردوخت

 .Tietje & Wackernagel, 2014: 5کم دومتیبهحسابآورد)توورآنهارونمی

هاهالدوخلی،دومتآروئیکهدروینجاذکرشهجنبهدوخلیدوشتنهبهآرمعناکهدودگاه

هدالتدوورچندیننتیجدهگرفدتدرصدورتیکدهدیدوورونه،حالمدیروملزمبهپردوختنموده

غرومت،مانندهصدهوررولدرید دیدووردوورل،ملدزمهاروبهپردوختوممللینیزدومتبین
                                                                                                                                                                                                     
1. Imputable. 
2. Voluntary. 
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 & Tietjeآیده)هداکمد دومتدیبدهشدمارنمدینماینههمچورآرولدوخلدی،ویدنپردوخدت

Wackernagel, 2014: 5نکتهمهمیکهبایهبهآروشارهدوشتوینوستیهمارطورکهبیدار. 

بدهمعندالتحقدقکمد دومتدیدوردوجرولی رولبهخودلخدودشهقاعههکلیبیارمی

نیست،ومابروینقاعههوسدتننائیوجدوددوردکدهممکدنوسدتدرصدورتوجدرولید رول

کم دومتیمحققشود.وینومردرشرویطیوستکهمبندالومدزومید دومدتبدهپردوخدت

 & Tietjeشددونه)غرومددت،نقددضتعهددهوتیباشددهکددهخددودکمدد دومتددیمحسددوبمددی

Wackernagel, 2014: p 7. 

مزویدال»رسه،مالکدیگرلکهبرولتحققکم دومتیدزموستوبهیهیهمبهنظرمی
وست.بهووقددرشرویطیکهیکسرلوزمزویادری بازورآزودوبرولعمدوموجدود8«وقتصادل

ولمعدهوددردسدترمباشده،یکدیدیگدروزنهوشتهباشه،وماوینمزویابهطورخاصبدرولعدهه
بودروختصداصویدنمزویداویدا5«گزین ی»شود.مورددیگرهالکم دومتیمحققمیکمال

منابدوست.همارطورکهگهتهشه،ویدنمدالکبدهورمعناسدتکدهبرخدوردورلوزیکسدرلوز

منابد،مزویاو...تنهابرولب شوعههخاصیدرنظرگرفتهشود،نهبرولکلیهفعدامینوقتصدادل.
هدالکننهکهدرووقدنتیجهعملیمدالکرخینوشتارها،مالکدیگرلرونیزعنوورمیومبتهدرب

شود،کهدرحقیقدتیادمی9«تاثیرگذورلبررقابتوتجارت»قبلیوست.وزوینمالکباعنوور
بهدمی برخوردورلگزین یی ب شخاصوزیکسرلوزمزویدا،رقابدتووقعدیوسدامممیدار

-Matei, 2016: 135شدود)خوردوومکاررقابتدربازورآزودم ت میلبرهممیفعادروقتصاد

 .حالدرودومه،مهمترینوظهاروتوودعاهالکمیسیوروروپادرموردکمد دومتدیبدودر137
شود.ها،درصورتوجرولرولدوورلدرپرونههمیکودبیارمیهاوپردوختم وق

درصورتوجرولرولدوورل،خووهارمیزورپدومیرو»دوشت:کمیسیوردروینروبطهبیار
هالمقرردرشهبروثرتهوومم وقبینیمیدریافتخووههکردکهمعادلپومیوستکهپیش

EGO 24آوردبهدستمی(»European Commission, 2015: para 95 6ودعالخووهداردر»و
عهمشهافیتووقدهوماتغیرمنطقدیدومدترومدانیموردوستحقاقبهدریافتوینپولبهدمی 

                                                                                                                                                                                                     
1. Economic Advantage. 
2. Selectivity. 
3. Effect on Competition and Trade. 

پردوختآنهاهاحکمبهدزمبهذکروستبهویننو پردوختغرومتکهبروسامنقضیکسرلوزومتیازوتوم وق.6
شود.گوینهکهدرودومهبهآرپردوختهمیشود،کم دومتیغیرمستقیممیمی
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 .European Commission, 2015:  para 99 «)هدا،قابد پدذیر نیسدتدرم دوویدنم دوق
گرچدهدیدووروروپدایی»وظهاردوشت:Asterisکمیسیورباوشارهبهرولدیووروروپاییدررول

لکم دومتدینیسدت،ومداسدیاقدروینرولوظهاردوشتهکهپردوختغرومتبهمعنالوعطا
وینرولباپرونههحاضرمتهاوتوست.دررولمدذکوردیدووروعدالمنهوشدتهدرصدورتیکده

هدالدومتدیتعهدهشدههباشده،درچندینشدرویطیمیزورپردوختغرومتبروبربامیزورکم 
هپردوخدتشود.بلکهدیوورتنهاچنیننتیجهگرفتهوستدرصورتیککم دومتیوحروزنمی

غرومتبروساموصولکلیمسئومیتمهنیباشه،وینپردوختبهعنوورومتیازمحسدوبن دهه
 .European Commission, 2015: para 101-102 «)ودرنتیجهکم دومتدیر ندهودهوسدت

درپرونههحاضر مبنالپردوختوین»)کمیسیوردرموردگزین یبودروینمزویابیاردوشت:

هدالنامدههانبودهوستزیرودرمووفقدتهاوجرولقووعهکلیمربوطبهمسئومیتدومتغرومت
شدونه.ضدمنآرکدهمندهمدیگذوروردوطرفقروردودوزویدنمزویدابهدرهدوجانبهتنهاسرمایه

یدافتگیهدالخداصمنطقده)کمتدرتوسدعههادرورتباطبداویژگدیگزین یبودروینپردوخت
 .European Commission, 2015: para 111-114«)مامیاتیبودهوست...هالمنطقه وکم 

رغمحکدمدیدووروروپداییدرپایاروینب شبایهویننکتهموردتوجهقرورگیردکهعلی

آور،بایهمتذکرشهکدهمبنیبرعهمکم دومتیبودرپردوختخسارتناشیوزآرولومزوم

هالوینرولهم وونینهورد.بدهووقددبداوجودنیستوبازمینهویننکتهدروینپرونههصادق

هدا،بایدهمن داآوربودررولدوورلصادرهدرپرونههمیکودووختیارلنبدودرپردوخدتومزوم

تحققچنینغرومتیروموردتوجهقروردود.درووقددمن داحکدمبدهپردوخدتغرومدتدرویدن

گدذورورخاصدیبدودهوسدت.درهابرولسدرمایهافیتهاومعرول،وختصاصیکسرلوزم وق

هدامحدرزوسدتضدمنآرکدهویدنآمیزبدودرویدنم دوقوینجاکم دومتیبودروتبعیض

گذوروردودهن دههومحصدودتتومیدهل،پدسوزومحداقرومدانیبدههابهکلیهسرمایهم وق

فدرو شدونه.همچندیندودسدتاربایستدری بازورآزودورقابتیخریهووتحادیهوروپا،می

درصورتیکهحکمبهپردوخدت»درموردلم ابهوعالمدوشتهوست:Atzeniدرپرونههکلمر

بایستمعادلمجمو پومیباشهکدهقدروربدودهغرومتمحرزگردد،وینپردوختغرومتنمی

مسدتقیمو)وزطریقکم دومتی پردوختشود.دروینصورتوینوقهومبهعنوورکم غیر

 Colomer, 2005: para«)غیرقانونیمحسوبشههوم ایربا)وصول بازورم ترکخووههبدود
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مندهلوزکمد  .درچنینشرویطیوگردیووردوورلبارولخودومکدانیروبدرولبهدره198

دومتیکهم ایربامقرروتوتحادیهروفروهمکنه،وتحادیهدرمقاب آرموضدخووههگرفدتو

 .چنینوضعیتیروTietje & Wackernagel, 2015: 222وزوجرولرولجلوگیرلخووههکرد)

رغدمصدهوررولدرقامدبنظداموکسدیهوتوورم داهههکدردکدهعلدیدرپرونههمیکودمی

ودجروبودرآرولصادرهوجرولرولبامووندبسیارلروبروشههوست.دزم


 یگذار هیسرما یداور وانید یرا یاجرا  .3
هالکمیسیوروروپاوحتیوعالمعهمومکدارهمارطورکهبیارشه،باوجودهمهم امهت

وجرولرول،دیووردوورلرولخودروبهنهدخووهارصادرنمودودومترومدانیروملدزمبده

میلیوریوروبابتنقضرفتارعاددنهومنصهانهکرد.همچنینبابتمندافدحاصدله15پردوخت

میلیوریدورومحکدومنمدود.درویدنبدین821،درمجمو خوونههروبهپردوخت5189سالتا

ولبهدومترومانیوعالمدوشتکههرگونهوجرولرولبدهمعندیکمیسیوروروپاباورسالنامه

کم دومتیخووههبودوهرگونهوقهومیدروینزمینهبایهبهوطال کمیسیوربرسه.

هالدوخلیدومترومانیرجو نمدودوهاربرولوجرولرولبهدودگاهخوو5186درسال

میلیوریوروبودباطلبخودتهداتر24نهایتالتوونستب  یوزبههیمامیاتیخودروکهحهود

ویکسدیهوآیدین36نمایه.همچنینخووهارتوونستبارجو بهدودگاهرومانیباتوس بهماده

حکموجروییروبرولرولخودبگیرد.بهورصورتکهدروینرولبدهدودرسیمهنیرومانی،

درصدهحکدمروبدههمدروهسدودآر11ماهفرصتدودهشههبدودتدا4وزورتدوروییرومانی

خووستارصهوردستورب ارستپردوختنمایه.دومترومانیباوعتروضبهوینرولدردیوور

ماهولبهوختالفشه.دیوورب ارسدتدروبتدهوبداموقتتوقفوجرولرولتازماررسیهگی

تعلیقوجرولرولمووفقتنمودوماسپستعلیدقروردوخووسدتاروجدرولرولگردیده.دومدت

رومانیضمنونجاموینومور،وقهوماتصورتگرفتهروبهوطدال کمیسدیوررسدانه.درمقابد 

هپردوختبی ترووجدرولرولروکمیسیورباصهوردستورلوزدومترومانیخووستهرگون

 .European Commission, 2014: paras1-6, 22بهحامتتعلیقدرآورد)

ویکسیهنسدبتبدهوبطدال35 تال کردبروسامماده5186همارسال) سپسرومانیدر

رولدوورلوقهومنمایهوخووستارآرشهتازماررسیهگیبهدرخووسدتوبطدال،وجدرولرول
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 .کمیتدهمدوردلرسدیهگیکنندههCommission Decision, 2015: para 31قدفگدردد)متو

درخووستوبطال،وزدومترومانیخووستبدهمنظدوررسدیهگیبدهویدندرخووسدتتعهدهل

غیرم روطمبنیبرپردوختکام تعههوتمامیمقرردررولدوورل،درصورتعدهموبطدال

 .باوطدال کمیسدیوروزویدندرخووسدت،Commission Decision, 2015: para 28رولبههه)

توونهدروینزمیندهتعهدهلغیرم دروطوروئدهدهده.بداکمیسیوروعالمکرددومترومانینمی

وعالمعهمومکاروروئهچنینتعههلغیرم روط،کمیتهموردلرسیهگیکننهه،تعلیدقوجدرول

بابررسیمهادپرونههدرخووستوبطدال5184رولروم ونمود.سرونجامکمیتهموردلدرسال

گرچهوینپرونههموضدوعیدشدووروجهیدهودورول»رولروردنمود.وینکمیتهبیاردوشت:

گدذورلوکنوونسدیورهاییچورسازگارلمعاههوتحمایتوزسرمایهوهمیتعمومیوزجنبه

ودمیزورمعینیوزشرویطوودمهویکسیهبامقرروتوتحادیهوست،ومابانظررومانیدرموردوج

 .بهصورتمدووزل،درWilske & Edworthy, 2016: 339«)دزمبرولوبطالرولمووفقنیست

فرآینده»حامیکهدومترومدانیدرحدالتدال بدرولوبطدالرولبدود،کمیسدیوروروپدانیدز

هکدهبدرخالفکمیتدهروعلیهدومترومانیدردیووروروپاییمطرحکردبهوینومی85«ت طی

آغداز5186وینفرآینهکهدرسدال هالکمیسیورهمروهیشود.موردلوبطالرول،بادیهگاه

هالونجامشدههتداویدنشه،کمیسیوردرمروح وبتهوییفرآینه،وعالمدوشتکهنتایجبررسی

وجدرولآیدهودههکهوجرولرولدوورلبهعنوورکم دومتیبهحسابمدیمحظهن ارمی

ب  یوزرولکهوزطریقتهاترب  یوزبههیمامیاتیخووهارونجامشههنیدزکمد دومتدی

 .درEuropean Commission, 2014: paras 63,72شدود)بودهوومرلغیرقانونیمحسدوبمدی

هالوومیهخودبداتصدمیمیرسدمیوزدومدترومدانیگیرلکمیسیورباتاییهنتیجه5183سال

 .ومدداWilske & Edworthy, 2016: 340تهدداترصددورتگرفتددهروم ددونمایدده)خووسددتکدده
                                                                                                                                                                                                     
1. Infringement Proceeding.  

هالعووباهری وزتعههوتتوونهدرقبالعهممطابقتعملکرددومت،کمیسوروروپامی531TFEUطبقماده.5
ولوست.درعلیهدومتخاطیآغازنمایه.وینفرآینهخودآیینیچهارمرحلهول،وینفرآینهرودردیووروروپاییمعاههه

کمیسیوردوده با نظرفرصتت ری وضعیتخودومصامحه پیشتروفعیوستبهدومتمورد گامن ستکهمرحله
باشهمیسیورمیشود.گامدومصهوروخطاریهرسمیوزسولکمیسیوروست.درگامسوموروئهنظریهمهم وزسولکمی

کهدرآر،ددی توس بهآیینرسیهگیبهنقضتعههومحهوهزمانیبرولوجرولتعههوزسولدومتمزبور،بهطور
بهدیوورورجا شهافبیارمی گردد.درگامچهارم،کمیسیوردرصورتعهمدستیابیبهوههوفموردنظر،پرونههرو

 .29-25:ص 8936گرور،:)فرخیرحمتو...ودین دهه.می
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هدهویت»نظرکردوبدهشدیوهکمیسیوروزودومهپیگیرلموضو وزطریقفرآینهت طیصرف

 Wilske & Edworthy, 2016: 340. 5باهمکارلسایروعوالوتحادیهمتوس شه)8«وتحادیه

هالبسدیارلبدرولتسدهی وجدرولنیزدرچنهب شتال هالپرونههدروینبینخووهار

ضمنرجو بهدیووروروپایی،دعووییروعلیهکمیسیوروروپا5186رولنمودنه.آنهادرسال

ودستورویننهادمبنیبرمندوجرولرولتوسطرومانیطدرحنمودنده.درویدندعدووخووهدار

رپروندههمدوردنظدرروندهوردوکمیسدیورمهعیبدودکدهمقدرروتوتحادیدهقابلیدتوعمدالبد

صالحیتصهورچنینتصمیمیرو)مندوجدرولرول طبدقمقدرروتوتحادیدهنهوشدتهوسدتو

وممل درمدوردوجدرولوممللیرومانیروطبقمقرروتحقوقبینتصمیمکمیسیورتعههوتبین

منآرکهکمیسدیوربدارولووومویتوینتعههوتبرمقرروتوتحادیه،نادیههگرفتهوست.ض

وشتباهقلمهودکردروجرولرولدوورلبهعنوورکم دومتدی،ونتظداروتم درو خووهداررو

نظدر .وماخووهاروزویدنوقدهومخدودصدرفCase T-646/14, 2014: paras 1,2کنه)نقضمی

96کردهوخووستارعهمپیگیرلوودومهرسیهگیشهنه.

هدا،بدرولوجدرولرولدوورلدرصدهدبرآمدهتداایررسیهگیخووهاربهصورتمووزلباس

هالبریتانیاب ووههوبهینمنظوردودخووستیرودردیدوورعدامیک دوروجرولرولرووزدودگاه

،وگرش صیقصهشناسایییدا8344قانوردوورل8وزماده5ونگلستارطرحنمودیزیروطبقبنه

بایسترولصادرهرودردیوورعدامیویدنک دورثبدتنمایدهتهباشه،وبتهولمیوجرولرولرودوش

(High Court, 2017: para 49رومانیضمنشرکتدررسیهگیدرویدنمرحلدهوعدالمدوشدت. 
                                                                                                                                                                                                     
1. EU Pilot. 

هالعوووستکهدرآرموضوعاتشیوهههویتوتحادیهبهووقدی گهتگولغیررسمیمیارکمیسیورودومت.5
می قرور بررسی مورد ت طی، فرآینه رسمی آغاز وز پیش وتحادیه، مقرروت بامقوه نقض با گیرد:مرتبط

http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_by_governance_tool/eu_p
ilot/index_en.htm.

هالعوووورجا یکیوزوههوفمهموستهادهوزوینشیوهکاهشتعهودمووردوستهادهوزفرآینهت طیرسمیعلیهدومت
ولموثربرولوجرولمقرروتهالعوو،شیوهشودوزطریقتعام وگهتگوبادومتبهدیووروروپاییوستوتال می

وتحادیهپیهوشود:
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20160905IPR41345/legal-affairs-
eu-pilot-procedure-should-be-more-transparent. 
3.http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=174864&pageIndex
=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=487872 . 

کمیسیور5186 مصوبسالInjunction order«)دستورمندپردوخت»بایهتوجهدوشتکهوینونصروفمربوطبه.6
بسال مصوfinal decision«)تصویبنامهنهایی»وروپاست،ومیخووهاردودخووستیم ابهرودردیووروروپاییعلیه

کرد،طرحنمود.کمیسیورکهبهصورترسمیهرگونهوجرولرولرومندمی5183
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بایستردشودیزیرووودلوینک دوررولرووجدروکدردهوسدتوثبتدودخووستوجرولرولمی

نمایه.ضدمنکمیسیور،دیوورعامیحاضرروملزمبهردثبتدودخووستمیثانیالتصویبنامهنهایی

85«رجو وومیده»)درموردوجرولآرو وزطریقشیوه542TFEUآنکهدیوورحاضربایهطبقماده

 ,High Courtبهدیووروروپاییرجو کردهوتدازمداروعدالمنتیجده،رسدیهگیرومتوقدفدورد)

2017: para 9پردوخدتمدوردنظدر»ردودعالپردوختدومترومانی،دیووربیاردوشت: .درمو

رومانیوزطریقووریزپولدری حساببلوکهشههکهومکاردسترسدیبدرولخووهداروجدود

آیهوتهداترصدورتگرفتدهنهوردوتازمارتصمیمنهاییبستهخووههبود،پردوختبهشمارنمی

دیدوورعدامیدرنهایدت«.هالرومانیم وشدههوسدتتوسطدودگاههالمامیاتیخووهار،بابههی

گیردکهونتقالپولبهی حساببستهشههوهمچنینم وتهداترصدورتگرفتدهچنیننتیجهمی

 .High Court, 2017: para 176توونهبهعنوورپردوختمحسوبشود)نمی

در»آرولویننهاد،وظهداردوشدت:دیووردرودومهبابررسیمقرروتویکسیهونحوهوجرول

کمیتهموردلویکسیه)کمیتهوبطالرول رولصادرهتوسطدیووردوورلرومدورد5184سال

تاییهقروردودوطبقمقرروتویکسیهشیوهدیگدرلکدهرومدانیبتووندهبدهآرمتوسد ب دود،

مچدورکسدیکدهرولوجودنهورد.طبقمقرروتونگلستار،خووهاردرچنینوضعیتی،بایدهه

ویکسدیهبده36مداده8دربنده9«رول»دیوورعامیبهنهعشصادرشهه،قلمهودشود.وصدطالح

وممللدیبریتانیداشود.وینومرب شمهمیوزوجرولتعهدهوتبدینعنووررولنهاییمحسوبمی

«شونهگذورلوستکهطبقوینکنوونسیور)ویکسیه ح وفص میدرقبالوختالفاتسرمایه

(High Court, 2017: para 54. 

رولصادرهدردیووردوورلبدود.6«قطعیبودر»موضو مهمدیگردروینمرحله،مربوطبه
                                                                                                                                                                                                     
1. Preliminary Reference Procedure.   

5. ماده در که ورجا مقهماتی، یا وومیه حقوق542TFEUآیینرجو  در وومیه کارکرد وستدورولسه شهه تعبیه
تومینمیوتحادیهوروپاست.ن ستآرکهتهسیرپایهور دومبارفدتقاب بینحقوقدوخلیوحقوقوتحادیهرو نمایه.

سوموینکهباگستر کاربردحقوقوتحادیهدرجهتحمایتوزی نظمحقوقیمنسجمدروتحادیهعم می کنه.
کنه.بهووقدآیینرمیهالدوخلیودرنتیجهشهرونهوروتحادیه،قابلیتدسترسیبهآنهاروبی تحقوقوتحادیهبهدودگاه

وزطریقفروهمساختنومکارورجا سوودتروجدبهحقوقوتحادیهوزسولدودگاه هالدوخلیبهدیووررجو وومیه،
درجهتتحققوینوههوفعم می سپسوینتهسیروزسولدودگاهجهتتهسیرآر، هالدوخلیجهتح ونمایه.

:8936.)فرخیرحمتو...ودیگرور،ن شود.قوتحادیهوحقوقدوخلیوستهادهمیفص پرونههمربوطه،مطابقباحقو
 .41ص

3. Judgment. 
4. Res Judicata. 
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خووهارضمنوشارهبهوینوص مهدمقودایی،بیداردوشدت:حکدمصدادرهوززمدارصدهوررول

هموردلوبطالرولدرسدالقطعیشههنهوززمارتاییهرولدرکمیت5189دیووردوورلدرسال

ویکسدیه36ماده»)طبقنظردومترومانی .دیوورعامینیزباتاییهنظرخووهاربیاردوشت5184

دههکهقطعیترولوززمارصهوررولدرمرحلدهدوورلر دودهوویدنزمدانیوسدتن ارمی

«وتمدامفرآیندهوبطدالرولدوردندهوززمدارکهدیوورعامیوجرولرولروبروسامآرمقدررمدی

(High Court, 2017: para 107، «وپددیشوزتصددمیمنهددایی5189پددسرولحاضددروزسددال

 .High Court, 2017: para 108«)5184کمیسیوردرموردعهموجرو،نهاییشههوستنهسال

ر گیرلنهاییدیوورعامیآنستکهویدندیدوورضدمنپدذینکتهمهموعجیبدرنتیجه

حقوقخووهاروهمچنینقطعیبودررولدوورلومزوموجرولرولطبقمقدرروتویکسدیهو

گیدرلبایدهدیدهآثدارتبعیدتوزویدننتیجده»بهتبدآرمقرروتونگلیس،درودومهبیاردوشدت:

چیست.وگردیوور)عامیحاضر وجرولرولروعلیهدومترومانی،همچورید رولدیدوور

ایهوینومروقهومیم ایرباتصمیمنهاییکمیسیورکههرگوندهپردوخدتتوسدطعامی،آغازنم

شود...ووقهوماتمربدوطبدهوجدرولرولخطدرتعدارضرومانیروممنو ساختهبود،تلقیمی

 .وزسدولHigh Court, 2017: para 109کنده)مستقیممیاردودگداهوکمیسدیورروویجدادمدی

التصمیمنهاییکمیسیوروروپادردیووروروپاییوقهومکردهوسدتدیگرخووهارنسبتبهوبط

هالدیووروروپاییم ایرباوجرولرولباشه،بهینوممکنوستدرصورتوجرولرول،یافته

 High «)ماندهمنظوررسیهگینهاییووجروتازمارتصمیمنهاییدیدووروروپداییمتوقدفمدی

Court, 2017: paras 110-112.  

قانوروجرولآرولدوورل،ش صیکدهدرصدهدشناسداییویداوجدرول8ماده5طبقبنه

بایسترولرودردیوورعامیثبدتنمایده....خووهدارمدهعیبدودویدنمدادهبدهرولوستمی

صورتشهافوجرولرولرودستوردودهوحتیوسدتننالنظدمعمدومیروهدمدرمسدیروجدرو

 .ومارومانیوکمیسیورمعتقهبودنهکهتعههوتHigh Court, 2017: para 114نپذیرفتهوست)

یادشههوزنو تعههوتبهنتیجهنیستنهودیوورعامیبایهوومویتروبهمقدرروتوتحادیدهدهده

تاماندوزبروزتعارضیدروینزمینهشودوحتیثبتوومیدهرولدوورلنیدزبایدهحدذفشدود

(High Court, 2017: para 116دوردممنوعیدتکمد  .دیدووردرمدوردثبدترولبیدارمدی

شود...وثبترولم مولمقدرروتمقدرردرتصدمیمدومتیدرصورتوجرولرولمحققمی
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باشهومزومینیزبرولچنینبردوشتیوجدودندهورد.ثبدترولبدهخدودلنهاییکمیسیورنمی

تووندهشودودیوورنمدینهادهالوتحادیهنمیخودبهمنجربهتعارضمیارتصمیماتدودگاهو

  .High Court, 2017: para 126ودعالرومانیوکمیسیور)درموردردثبترول بپذیرد)

وعهموجدودوسدتننائی8344دیووردرودومهودعاهالخووهار،درموردشهافبودرقانور

طرفدیکدهرول»دورد:ارمدیپدذیردوبیدهمچورنظمعمدومیرودروجدرولآرولدوورلمدی

نمایهدرووقددورولوضعیتیم ابهباحکمنهاییویکسیهرودوردوآررودرونگلستارثبتمی

 .بدداویددنوجددوددیددووربایددهوزوت دداذHigh Court, 2017: para 128دیددوورعددامیرودورد)

کلدیقطعیدتتصمیماتیکدهبداتصدمیماتکمیسدیورم دایرتدوردخدوددورلکنده...وصد 

دوردکدهوزوت داذهالعووروملتزممدیدونه،دومتحقوقی،کههمکارلصادقانهرودزممی

هدالتصمیماتیکهبانظروتکمیسیورم ایرتدورنه،پرهیزکننهووینومدردرمدورددودگداه

هدالک دورهالعودونیدزبایدهوزوت داذهالعوونیزصادقوستوبدهویدژهدودگداهدومت

 High Court, 2017: para «)میماتیکهباتصمیماتکمیسیورم ایروست،خوددورلنمایهتص

توونهپیروثبدترولدوورل،حکدمرووجدرونمایدهیزیدروکمیسدیور،بنابرویندیوورنمی .»131

رومانیرووزوجرولرولمندنمودهودرصورتتحققوجرو،درووقددودگاهعملدیغیرقدانونی

و8344وممللدیبریتانیداکدهدرمقدرروتودهوسدت.ویدنومدرتعارضدیبداتعهدهوتبدینونجامد

هداییباشدهتوونهمتومنمحهودیتکنوونسیورویکسیهآمههنهورد،زیروی حکمدوخلیمی

(High Court, 2017: para 132ومبتهوینومربدهمعندالبررسدیآرولصدادرهتوسدطویکسدیه. 

 High Court, 2017: paraامربوطبهقانونیبدودروجدرولرولوسدت)نیست،بلکهموضو تنه

 .پسزمانیکهموضو دردیووروروپاییبرولوبطالتصمیمکمیسیوردرحالرسیهگی133

هاییرومتوقفنمایندهیزیدروومکدارهالدوخلیدزموستکهچنینرسیهگیوست،بردودگاه

 .High Court, 2017: para 135«)روپاییوجوددوردبروزتعارضباتصمیماتآتیدیوورو

هالبلژی ،فرونسه،موکزومبدور نیدزخووسدتاروجدرولرولخووهارهمچنین،دردودگاه

رغمپدذیر وومیده،شه،وماتنهادربلژی موفقبهثبتدودخووستشهکهدروینک ورعلی

مید تبعیدتوزتصدمیمنهداییکمیسدیوردرنهایتدودگاهبهولوزشناساییووجرولرولبهد

 .Court of Appeals, 2017: 16سرباززد)

بداربدهسدروشک دورلخدار وزهالخودبرولوجرولرول،ویدنخووهاردرودومهپیگیرل
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هداوقلمرووتحادیهوروپارفدتتداوجدرولرولبدام دکالتکمتدرلبدویژهبدهدمید مقاومدت

دودخووسدتیرودر5186ود.بهینمنظدورخووهداردرسدالهالکمیسیور،روبروشکارشکنی

ثبددتکددردووزدودگدداهبددرمبنددالU.S.C. 1650a 22دودگداهفددهرولکلمبیدداوبروسدداممدداده

رولدیدوور»دورد:وجرولرولدوورلرودرخووستنمود.وینمادهبیارمدی85«دودرسیفورل»

شدود،موجدهحدقبدروسدام صدادرمدیدوورلکهبروسامفص چهارمکنوونسیور)ویکسیه

بایستوجروشههمعاههوت)ومحاقی ویادتمتحههوست.تعههوتمامیمقرردرچنینروییمی

هالباصالحیتعمومییکدیوزچندهینویدادتودورولوعتبارلم ابهباحکمنهاییدودگاه

یدنکنوونسدیورمجدرلدوشتهباشه.قانوردوورلفهرولدرمدوردوجدرولآرولصدادرهطبدقو

مهعیبودکدهبدهدمید سدکوتویدنمدادهدرمدوردنحدوهتاییده)ویداخووهار«.ن ووههبود

قدانور»تدرینقدانوردرویدنزمیندهیعندیبایستشدبیهشناسایی رولویکسیه،دودگاهفهرولمی

مایدهدهده،ونت دابنکهومکاروجرولسریدرومدی9«وجرولووحهآرولخارجیحوزهکلمبیا

(District Court of Columbia, 2014: 5. 

هیچگوندهروهنمدایی1650aماده»دودگاهفهرولدرمورددرخووستخووهاروظهاردوشت:

دورددههوتنهاوعدالممدیدرموردتبهی ی رولویکسیهبهعنووری رولفهرولوروئهنمی
عتبدارلم دابهبداحکدمنهداییدودگداهبداهابایدهآرولویکسدیهرووجدرونمایندهووکهدودگاه

صالحیتعمومییکیوزچنهینویامتدوشتهباشدهونحدوهوچگدونگیویدنکداررو،مدناللوز

رغدموجدودسدووبقیدرمدوردعدهمتهکید دهه.علیطریقثبت،شکایتو...،توضی نمی
هکلمبیابروینعقیدههمیارشناساییوتاییهرولوزی سوووزسولدیگروجرولرول،دودگا

ولوستکهمادهموردنظرتنهابهوجرولرولتوجهدورد.ویدندرحدامیوسدتکدههدیهشدیوه
بددرولتاییددهوشناسددایییدد رولدودگدداهویددامتیبددرولدودگدداهفددهرولوجددودنددهورد،ومبتدده

ولدرنامدهشدیوه3«هدالفدهرولدودگداه»نامهدوخلیخودرودورنه،وماآیین6«هالویامتیدودگاه»
                                                                                                                                                                                                     
1. Ex parte. 

5.Ex parteشودکهدرآرتنهای طرفدعولحووردوردوطرفمقاب درولخاصوزرسیهگیگهتهمی:بهشیوه
درمووردلبهآرحوورنهوردودرآرومکارمه وخلهوتاثیرگذورلطرفمقاب یاثام وجودنهورد.وینشیوهعمهتال

رودکهصهوروبالشویاحوورطرفمقاب موجبضررغیرقاب جبروربهخووهارشود.کارمی
Cf: https://legal-dictionary.thefreedictionary.com/ex+parte & https:// www. thefreedictionary. 
com/ ex+parte.  
3. The District Columbia Uniform Enforcement of Foreign Judgment Act. 
4. State courts. 
5. Federal Courts. 
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«.هالویامتینهوردموردوجرولآرولدودگاه

هدالهدالفدهرولوحکدامدودگداهبهدمی آرکهدودگداه»دودگاهفهرلدروینروبطهوفزود:

ولبدرولوجدرولآرولکننهوکنگرهباتصویبوینمداده،شدیوهویامتیروتاییهیاشناسایینمی

کندهکدهتنهداگیرلمیووجرو،پسدودگاهحاضرچنیننتیجهویکسیهمهنظردوشتهنهشناسایی

روهموجودبرولتبدهی آرولویکسدیهبدهرویدیدوخلدی،همدارشدیوهوجدرولآرولویدامتیدر

دوردباآرولویکسدیهباشه.بنابروینمادهحاضر،دودگاهفهرولروملزممیهالفهرولمیدودگاه

 وDistrict Court of Columbia, 2014: 9-10وردنمایده)هالویامتیبرخهمچورآرولدودگاه

 :District Court of Columbia, 2014 «)ونجدامپدذیرد8«وقهومجدامد»وجرولرولبایهوزطریق

تصمیموت اذلم ایرتیباکنوونسیورویکسدیه»دههکهدودگاهفهرولدرودومهتوضی می5 .11

رولصددادرهروبددرعهددههشددیوهمقددرردرنظددامقوددایینددهوردزیددروویددنکنوونسددیوروجددرولآ

 «ولوزپدیشتعیدینشدههدرویدنزمیندهوجدودندهوردهالعووگذوشدتهوسدتوشدیوهدومت

District Court of Columbia, 2014: 14)درنهایتبداتوجدهبدهمطامدببیدارشدهه،دودگداه. 

ر،بایهوزطریدقشدیوهوقدهومجدامددوردکهخووهاربرولوجرولرولموردنظفهرولوعالممی

هدالحاکمیددتقدانورمصدونیت»دودخووسدتخدودروطدرحکندهوویدنومددرنیازمندهبررسدی

،برولتبهی رولویکسیهبهی رولدوخلیقاب وجروستودرنتیجدهدودخووسدت9«خارجی

District Court of Columbia, 2014: 14-15. 6شود)رسیهگیفورلخووهارردمی

خووهاردرکنارمروجعهبهدودگاهفهرولکلمبیا،بهدودگاهحدوزهجندوبیمنطقدهنیویدورک

نیزمروجعهنمودوضمنثبدتدودخووسدت،خووسدتاروجدرولرولدوورلوزطریدقرسدیهگی

فورلشه.درمقاب یرومانیضدمنردوظهداروتخووهدار،وعدالمدوشدتوجدرولرولبایدهوز

هدالحاکمیدتدونجامپذیردودروینرسیهگی،بایهقدانورمصدونیتطریقفرآینهوقهومجام

 .رومانیدرودومهبیاردوشدتکدهDistrict of New York, 2015: 5خارجیمهنظرقرورگیرد)

                                                                                                                                                                                                     
1. Plenary action. 

منظوروزوقهومجامد،هماررسیهگیمعمولوستکهنیازمنهحوورطرفینوبرگزورلجلساتوستما ورعایتسایر.5
وماهولوست.مقرروتشکلی

3. Foreign Sovereign Immunities Act.  
6 شرقیمطرحشهودرآرخووهارخووستار. منطقهویرجینیا دزمبهذکروستکهدودخووستم ابهینیزدردودگاه

درخووستخووهارمووفقتنکردو با ب شکلمبیا نیزهمچوردودگاه نهایتویندودگاه رسیهگیسریدشهنهکهدر
وستارتوس بهشیوهوقهومجامدشه.خو
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نحوهتبهی رولدوورلبهحکمدوخلیروم   نکدردهوسدتوبدرخالفنظدر1650aماده

ساییووجرولرولقائ بهتهکی بدودوکنوونسدیوربایستمیارشناخووهار،دروینرولمی

ویکسیهکهدومتویادتمتحههنیزعووآروست،نیزقائ بهتهکی میارشناساییووجرول

باشه.باتوجهبهوینکهویکسیهنحوهوجروروبهشیوهمقرردردودگاهمح وجرولرولرولمی

یامتنیویورکروبررسیکرد.وگرچدهقدانورویدامتیووگذورکردهبایهدروینزمینهمقرروتو

دهدهدررسیهگیفورلرومجازدونسدتهومداسدووبقوسدتهادهوزویدنندو رسدیهگین دارمدی

هالفهرولوویامتی،رسیهگیفورلبرولشناسداییرولوسدتهادهشدههندهوجدرولرولدودگاه

(District of New York, 2015: 6-7ضمنپذیر رسدیهگیفدورل،سدایر .درنهایتدودگاه

هالرومانیوزجملهتعلیقوجرولرولوودعالپردوخدتغرومدتووجدرولرولرودرخووست

  .District of New York, 2016: 25ردکرد)

پسوزعهمموفقیترومانیوکمیسیوردردودگاهنیویورک،ویناربرولوبطالوجرولرول

نظرناحیدهدوممروجعدهکردنده.رومدانیدردوخووسدتخدودرسیهگیفورلبهدودگاهتجهیه

هدالحاکمیدتخدارجیبدروظهاردوشتدودگاهنیویورکباحداکمنهونسدتنقدانورمصدونیت

وجرولرولویکسیهمرتکبوشتباهشههوفرماروجرویدینیدزبدروسدامرسدیهگیفدورلقابد 

قوقدهومجدامدصدورتپدذیردبایستطبدباشهورونهرسیهگیبهوجرولرولمیپذیر نمی

(Court of Appels, 2017: 5:دودگداهتجهیدهنظربدابررسدیودعاهدالطدرفینوعدالمدوشدت. 

هالحاکمیدتخدارجیبدرروندهوجدرولرولدودگاهنیویورکباعهموعمالقانورمصونیت»

رومانیوویکسیهمرتکبوشتباهشههوستووینقانورتنهامبنابرولوعمالصالحیتبردومت

باشه.شیوهوختصارلرسدیهگیسدریدکدهمدوردپدذیر تنهاشیوهشناساییآرولویکسیهمی

تووندهقرورگرفته،طبققانورمصونیتحاکمیتخارجیقاب وستهادهنیست.بلکهخووهدارمدی

وزشیوهوقهومجامدبرولپیگیرلوجرولرولصادرهوتبهی رولدوورلبهحکدمقابد وجدرو،

رومانیوقهومنمایه.همچنیندودگاهنیویورکطبققانورمصونیتصالحیترسیهگیبدهعلیه

وقهوماتدومترومانیرونهوردودررددرخووسترومانیبرولعهمصالحیت،وشدتباهکدرده

هالحاکمیدتخدارجیبدرکلیدهوبعدادپروندههوست.بنابروینبهدمی حاکمیتقانورمصونیت

فدروهمبددودرشدرویطشدکلیوفقددهورصدالحیتدودگداهنیویددورک،حاضدروبدهدمیدد عدهم

 .Court of Appels, 2017: 6-7 «)شودتصمیماتدودگاهنیویورکباط وعالممی
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 گیری نتیجه
ویکسددیه،وجددرولآرولصددادره36و39همددانطورکددهدروبتددهونیددزبیددارشددهطبددقمددوود

مزومدیوسدت.ومدابررسدیروندهوجدرولرولهالعوووهالتابدنظامویکسیهبردومتدوورل

دههوجرولویدنرولهندوزبدهسدرونجامنرسدیههوسدت.میکوددرک ورهالم تلفن ارمی

برولدرکبهتررونهوجرو،مناسبوسدتآرروبدهوجدرودرقلمدرووتحادیدهوروپداوخدار وز

لکدهوجدرولرولوزآنجداقلمرووتحادیهتقسیمنمود.درخار وزقلمرووتحادیهتنهداک دور

باشهکهتداکنوروجدرولرولمحقدقن دههوسدت.بایدهتوجدهخووستهشهه،ویادتمتحههمی

دوشتکهعهموجرودروینک ورتنهابهدمی رددرخووستخووهاروزطریقرسیهگیفورل

تمتحدهههدالویدادباشدهودودگداهونیزبهددی شکلیوقووعهمربوطبهآییندودرسیمی

آمادهوجرولرولوزطریقوقهومجامدهستنه.

برخالفموردویادتمتحههکهناشیوزومورشکلیوسدت،موونددوجدرولرولدرقلمدرو

هدالم تلدفویدنوتحادیهوروپاماهولوست.کمسدیوروروپداضدمنم دارکتدررسدیهگی

هدال،دومدت«نامهنهاییتصویب»و«دستورمندوجرو»پرونههبهعنووردوستدودگاه،باصهور

عوورووزوجرولرولبهدمی م ایرتبامقرروتوتحادیهدرزمیندهکمد دومتدی،بازدوشدت.

دههکهمقرروتکم دومتیآنچناربرولوتحادیهحائزوهمیدتوسدتکدهظاهرومرن ارمی

ویدنموضدو رودرحاضرنیستبههیهقیمتینسبتبهوجرولرولتمکیننمایه.ومابایهری ه

ترم اهههکرد.موضو مهمدروینخصوص،نحوهتعام وروبطهمیارتروعمیقحهلوسید

رغدموممل ،حقدوقوتحادیدهعلدیومم وحقوقوتحادیهوروپاست.وزدیهحقوقبینحقوقبین

دکدهشدووممل شناختهمدیخاصبودر،بهعنووری سیستمفرعیوجزئیوزسیستمنظامبین

وممل باشه.ومادرمقاب ،دربسیارلوزمدووردرویکدردوتحادیدهبدهدرنهایتبایهتابدنظامبین

بده8هدالم دابهدیگدرولدیگربودهوستبهطورلکهکمیسیوردروینپرونههوپرونههگونه

رودرکنده.ویدنرویکدردوممللیتاکیهمدیصروحتبروومویتمقرروتوتحادیهبرمقرروتبین

توورم اهههکرد.نیزمی5لکادآرولدیووروروپاییدرپرونهه
                                                                                                                                                                                                     
1. Cf: Eureko v. Republic of Slovakia, Award on Jurisdiction, Arbitrability and 
suspension, PCA Case No. 2008-13, 2010. & Eastern Sugar B.V.(Netherland) v. Czech 
Republic, Partial Award, 2007. & Electrabel v. The Republic of Hungary, ICSID Case 
No. ARB/07/19, Decision on Jurisdiction, Applicable Law and Liability, 30 Nov 2012. 
2. Kadi. 
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توورچنینعنووردوشتکهنو برخوردباپرونههحاضرتحتتاثیرنحوهمووجهبداپسمی

هدالوممل خووههبدودوطبیعدیوسدتکدهدومدتروبطهمیارحقوقوتحادیهوروپاباحقوقبین

وممل تاکیهدوشتهباشنهکهنظدرصدحی ویتمقرروتحقوقبینخار وزقلمرووتحادیهبرووم

وممللدیبدرسدایرهادرعرصهبینوممللیدومتباشهوتعههوتبیندروینخصوصنیزهمینمی

هدالعودوروبدامقدرروتدوخلدیتوورمقرروتوتحادیهبرولدومتتعههوتوومویتدورد.می

وممللدیومملد درمدوردمسدئومیتبدینحقدوقبدینهاقیامکردکهطبقطرحکمیسیوردومت

وممللدیخدودسدربازتووننهبهبهانهمقرروتدوخلیوزوجرولتعههوتبینهانمیها،دومتدومت

زننه.ضمنآرکهحتیوگرمعتقهباشیمکهقووعهمربوطبهکمد دومتدیوزوصدولوساسدی

وجهدوشتکهدرمقرروتویکسیهوتحادیهوستونقضآربرخالفنظمعمومیوست،بایهت

 وستنناءمربوطبهنظمعمومیپذیرفتهن ههوست.

نکتهپایانیآرکهدیوورعامیونگلستاردروقهومیبهید،برولشانهخامیکدردروزوجدرول

رول،میاردومههومثبتدرخووستوجروووجرو،قائ بهتهکی شه.ومبتهویدنقدهومبی دتروز

حقوقیباشه،درچارچوبدیپلماسیقوداییبدودهکدهدیدوورعدامی،خووسدتهآرکهوقهومی

وستضمنرعایتمقرروتمربوطبهوجرو،وزتعههوتخوددرقبدالوتحادیدهنیدزشدانهخدامی

نامدهنکردهباشهووقهومبهتوقفوجرولرولتازماروعدالمنتیجدهدرخووسدتوبطدالتصدویب

حالبرولتعیینتکلیدفنهداییوجدرولرولبایدهتدا8ینمود.نهاییکمیسیوردردیووروروپای

زماروت اذتصمیمدیووروروپاییمنتظرمانه.هرچنهتصمیمدیووروروپاییدرقلمرووتحادیده

 .هاملزمبهوجرولرولخووهنهبودمعتبرخووههبودوخار وزوتحادیه،دومت
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