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 چکیده
 همیواره  و نداشیته  وثیقی   پیوند سازمان این با گاههیچ که است عضوی اروپا اتحادیۀ در بریتانیا
 اتحادییه  بیا  ییا بریتان ناهمدل  از نمونه آخرین. است داده ترجیح اتحادیه بر را خویش مل  منافع
 بریتانییا  جیدای   پرسی  همیه . اسیت  مشیاهده  قابل 6102 در سال جدای  پرس همه برگزاری با

 و شید  شینیده  ترقوی اتحادیه در ماندن مخالفان صدای که دارد همراه به را موافقان  و مخالفان
 و نیسیت  راه همیۀ  پرسی  همیه  ایین  حیال   ایین  با. دادند اتحادیه از خروج به رأی بریتانیا مردم
 بریتانییا  اساس  قانون طبق را لیسبون 01 مادۀ سازوکار اروپا اتحادیۀ از خروج برای باید بریتانیا
 اتحادییۀ  و خیود  بیرای  را ایپرهزینیه  جدای  شود خارج اروپا اتحادیۀ از بریتانیا اگر. کند شروع
 نظیر اخیتفف  هیا طرف ینب هرچه که داد قرار مدنظر را نکته این باید کرد  اما خواهد ایجاد اروپا
 .دارد نگه اروپا اتحادیۀ در را بریتانیا تواندم  که دارد وجود اشتراکات  و هاحداقل باشد 

 
 کلیدواژگان

 .پرس همه برگزیت  جدای   اروپا  اتحادیۀ بریتانیا 
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 مقدمه
رهای کشیو  مییان  خونین هایجنگ و هاخصومت به دادنپایان هدف با دوم جهان  جنگ از بعد

 سیاسی  رقیم   و اقتصیادی  زمینیۀ  در اروپیای   کشورهای برخ  میان اتحاد برای آغازی اروپای  
 اخییر  هایدهه در اروپا اتحادیۀ .شود تشکیل عضو کشورهای میان صلح حفظ هدف با که خورد
دینی     هیای اشیترا   در تیوان می   را آن دلییل  و اسیت  بیوده  هادولت بین اتحاد از بارزی نماد

 اروپیای   هایدولت دیدگاه در تاکنون ابتدا از تفکر این .کرد جستجو سیاس  و تجاری  اقتصادی
 یی   ایجیاد  تیفش در  و دسیتیاب   دیربیاز  از اروپایییان  قیدیم   آرزوهای از و بوده مشاهده قابل

 هیای علقیه  ایجیاد  دیرینیه و  هیای کینه به دادنپایان راه ترینمطمئن را و آن است واحد اروپای
 ایین  در. دانسیتند م  هافرانسوی و هاآلمان  ویژهبه و قاره این هایملت میان اقتصادی تنگاتنگ

 نوع هر که برسد کیفیت  و سطح چنان به بایستم  کشورها این میان اقتصادی خصوص روابط
 اتحاد ی  به نسبت اروپاییان نگاه. شود ناممکن گذشته ناسیونالیست  هایکشمکش به بازگشت
 وزییر وقیت   نخسیت  چرچییل   وینسیتون  .اسیت  بیوده  آینده به نگاه گذشته از تمندقدر اروپای 
 لیزوم  بیر  زورییخ  در تیاریخ   سیخنران   ی  در 03۹2 سال در دوم جهان  جنگ از بعد بریتانیا 
 تشیکیل یی    زمان: »بود گفته کرده و تأکید اروپا در گذاریقانون و فراکشوری نهادهای تشکیل
 ممکین  کیه  آنجیا  تیا  اروپا مردم که کنیم کاری باید ما. است رسیده راف اروپای  گستردۀ خانوادۀ
. (2: 0131خیالوزاده  ) «کنند زندگ  هم کنار در امنیت و صلح و آزادی با این چارچوب در است
 کیرده  کیو   را اروپیا  اتحادییۀ  از جیدای   ساز و دارد دیگری نظر بریتانیا سال هفتاد از بعد حال
 توانید می   (0130اقتصیاد    دنییای )اروپیا   اتحادیۀ نظام  قدرت و اقتصاد دومین جدای  و است
 .ایجاد کند سبز قارۀ برای را روان  و سیاس  شو  و تجاری اقتصادی  تبعات

 در عضیویت  بیرای  ادامیه  در و نشید  -اروپا اقتصادی جامعۀ سازندۀ- رم معاهدۀ عضو بریتانیا
 دولت شد  زیرا وتو فرانسه دولت از سوی بهمرت دو هر در که داد تقاضا دو اروپا اقتصادی جامعۀ
 بیر  کارگر حزب کار آمدن روی با که نگذشت چندی .(bbc, 2016) نداشت شرایط آن را بریتانیا
 در. شد مطرح اروپا اتحادیۀ از نماندن یا ماندن برای پرس همه برگزاری برای تقاضا قدرت تخت

 خواهیان  بریتانییا  مردمیان  آییا  که سؤال نای به پاسخ در پرس همه 0390 ژوئن از روز پنجمین
 درصد 6/29با  هابریتانیای  در نهایت. شد خیر؟ برگزار یا هستند اروپا اقتصادی جامعۀ در ماندن
 (.Research Briefings, 2016) شدند اروپا اقتصادی جامعۀ در بریتانیا ماندن خواهان
 سهم سر بر تاچر مارگارت رهبری به بریتانیا و اروپا اقتصادی جامعۀ میانها تنش 039۹ در
 بریتانیا یهاپرداخت سهم نهایت در و گرفت باال اقتصادی جامعۀ بودجۀ در بریتانیا یهاپرداخت

 و ماسیتریخت  معاهیدۀ  انعقاد از پس .(0130دیپلماس    یافت )ایران کاهش درصد 06 به 61 از
 سیازمان  یی   بیه  صیرف  یاقتصیاد  سیازمان  یی   از حرکیت  و 0331 در اروپیا  اتحادیۀ تشکیل
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 بریتانییا  رابطۀ .کرد حفظ اروپا اتحادیۀ در را خود عضویت بریتانیا سیاس  و اقتصادی الملل بین
اروپای   واحد پول بار زیر هابریتانیای  .نداشت وثیق همدل  ی  از نشان  ابتدا از اروپا اتحادیۀ و
 همچیون  دالیل  تاکنون زمان آن از ی جدا حامیان و موافقان. نرفتند شنگن نامۀتوافق و( یورو)

 اهیداف  ادرا  با خروج این و کردندم  ابراز نظراتشان تقویت در را حاکمیت و مهاجرت  اقتصاد
 ادامیۀ  کیه  رسید نتیجه این به اخیر یهاسال ط  بریتانیا جامعۀ. شودم  آغاز متعارض منافع و

 خطیر  بیه  آینیده  در را کشیور  ایین  ملی   منیافع  اروپیا  اتحادیۀ یهاسیاست از تبعیت و عضویت
 .(همان)اندازد م 

 و جیای  جابیه  بیرای  اروپیا  اتحادییۀ  قواعد آنجا که از توان گفتم  مهاجران معضل شرح در
 است  مسائل  شده بریتانیا جمعیت به درصد سالیانه ۹/1 افزایش موجب و است راحت مهاجرت
 که است شده گفته و داشته همراه به را  مالیات نرخ افزایش و هاقیمت بیکاری  افزایش همچون
 اقتصیاد  حیوزۀ  در .بیود  نخواهید  نفعشیان  بیه  حیوزه  این در اروپا اتحادیۀ هایسیاست از تبعیت
 بیه  پیوسیتن  زمیان  از را کوچ  و خرد یهااقتصاد کفن  اقتصادهای که دارندم  بیان مخالفان
 بیه  توانید اتحادییه می    عضیویت  زینیۀ ه حیذف  نیز سو دیگر از و است برده بین از اروپا اتحادیۀ
 دیگیر  بر این نظرند که هابریتانیای  خصوص در این .شود منجر دولت هایهزینه در جوی صرفه
 شیرکای  حاضیر  عصیر  در و اسیت  گذشیته  اقتصیادی  هیای بلیو   طرییق  از تجاری مراودۀ زمان

 دسیتیاب   بیرای  ایدروازه ۀمثاببه ابتدا در اگر و اتحادیه کنند دنبال دنیا سراسر در را تجاریشان
 که کنندم  اضافه هاآن. نبود پیشرفت راه سر بر مانع  منزلۀبه اکنونهم شد م  تلق  ثروت به

 و آلمیان  نصییب  را اتحادیه سود بیشترین اما کنند م  مصرف بسیاری پول اروپای  هایسیاست
 .کنندم  فرانسه
 اتحادییۀ  کیه  نظرند این بر انگلستان حوزۀ در خصوصبه هابریتانیای  نیز حاکمیت  حیث از
 یی   بلکیه  ملی   مسئلۀ ی  نه را تابعیت اتحادیه و کندنم  در  را هاآن گرای مل  حس اروپا

و میردم بریتانییا    اسیت  تحمیل  قابل غیر انگلستان مردمان برای این که داندم  فرهنگ  موضوع
 بازگشیت  خواهیان  کننید کیه  می   اضیافه  نهمچنی اینان. پیوندهای اجتماع  کم  با اروپا دارند

 را هیا گیریتصمیم در کشورشان استقفل و هستند کشورشان به اتحادیه از گیریتصمیم قدرت
 بیشتری گذاریقانون قدرت تواندم  اروپا اتحادیۀ از خارج بریتانیا نظرند که بر این خواستارند و

 ,pewglobal) انید اتحادییه  با داخل  تسیاس حوزۀ بیشتر مخالف ادغام و باشد داشته خود برای

ایین کشیور تیابع قیوانین      0396 براساس قانون الحاق بریتانیا به اتحادییه در سیال   زیرا (.2016
دیوان دادگستری اروپای  . اتحادیۀ اروپای  شد و این قوانین بر قوانین داخل  بریتانیا توفق یافت

  قیوانین  0396 و با لغو قانون جوامع اروپای  ندکنیز درواقع نقش دیوانعال  این کشور را ایفا م 
 (.0130اعتماد   روزنامۀ)بریتانیا بار دیگر مرجع اصل  قانون  در این کشور خواهند شد 
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 اسیتقفل  حیزب ) 0یوکیی   حیزب  محبوبییت  افیزایش  بریتانییا بیا   داخل  سیاست حوزۀ در
 وزییر  نخسیت  کامرون دیوید د بودن اروپا اتحادیۀ از جدای  اصل  حامیان از که( متحد پادشاه 

 در کیه  داد وعیده  6100 سیال  انتخابیات  در موفقیت یوکی  از جلوگیری منظوربه بریتانیا وقت
 با اروپا اتحادیۀ از بیشتر امتیازات کسب برای بعدی  دولت تشکیل و انتخابات در پیروزی صورت
 عضویت ییا  ادامۀ درخصوص گیریتصمیم نتایج  اعفم با سپس کرد. خواهد مذاکره اتحادیه این

 .(bbc, 2015گذاشت ) خواهدپرس  همه به را اروپا اتحادیۀ از خروج
 بریتانییا    دولیت 6100 سیال  انتخابات در کامرون دیوید و کارمحافظه حزب موفقیت از پس
درخصیوص موضیوعات  ماننید مهیاجرت  تیدابیر حفیالت  میال  و         اروپا اتحادیۀ با را مذاکرات 

 وجود (. باPaul, 2016: 11کرد ) آثار قوانین اتحادیۀ اروپا نسبت به بریتانیا برگزارهای کاهش راه
 اروپیا  اتحادییۀ  از بریتانییا  جیدای   از کیار محافظه و کارگر مهم حزب دو مخالفت و مذاکرات این
 درصیدی  93/00پییروزی   بیا  پرسی  همیه  این نتیجۀ .شد برگزار 6102 ژوئن 61 درپرس  همه

 سیرزمین   قلمرو حوزۀ تمام در برتری این اما .شد همراه اروپا اتحادیۀ از بریتانیا جدای  موافقان
 هابریتانیای و اروپا اتحادیۀ در ماندن به رأی شمال  ایرلند و اسکاتلند مردم .نبود یکسان بریتانیا

 پرسی  ههمی  ایین  لرزۀپس اولین 6.اندداده اتحادیه این از خروج به رأی لندن از غیر به هاولزی و
 جدید وزیرنخست .بود خویش پست از دیوید کامرون بریتانیا وزیرنخست استعفای و گیریکناره
 معاهیدۀ  01 میادۀ  سیازوکار ) اروپیا  اتحادییۀ  از بریتانییا  خروج روند آغاز از م  ترزا خانم بریتانیا
 دولیت  رد لاهری عزم و جدیت از نشان حداقل این که است داده خبر 6109 اوایل از (لیسبون
 در و کیرد  عمل خود وعدۀ به وزیرنخست خانم باالخره .دارد اروپا اتحادیۀ از خروج برای بریتانیا
 .(bbc, 2017کرد ) آغاز را خروج فرایند اروپا اتحادیۀ به بریتانیا خروج اعفم با 6109 مارس 63

 دلییل  اقتصادی  بیه  و سیاس  عواقب و آثار از جدا 1(برگزیت) اروپا اتحادیۀ از بریتانیا خروج
 دارد وجود فرایند این اجرای  سازوکار در بسیاری ابهامات و ندارد ایسابقه اروپا اتحادیۀ در آنکه

 چیه  اروپیا  اتحادییۀ  اینکه درخصوص ادامه در که است الملل بین حقوق ابعاد در تحلیل نیازمند
 دارد شیرایط   چه کل در الملل بین هایسازمان عضویت از خروج و دارد خروج برای ساختاری

 را نهای  تحلیل و گفت خواهیم سخن المللبین حقوق در برگزیت تأثیرات از سپس. پردازیمم 
 .کرد خواهیم ارائه اساس این بر

 

                                                           
1  . UKIP. 

 به: یدخصوص مراجعه کن یندر ا یقدق یاطفعات آمار یبرا .6
http://www.electoralcommission.org.uk/find-information-by-subject/elections-and-

referendums/upcoming-elections-and-referendums/eu-referendum/electorate-and-count-information. 
 از یونان درخصوص خروج بار اولین عبارت این و تشکیل Exit و Britainابتدای   حروف ترکیب از برکسیت. 1

 .است شده برده کار به -Grexit-یورو  منطقۀ
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 اتحادیه از خروج و ساختار اروپا؛ اتحادیۀ
 اروپا اتحادیۀ ساختار .1

 ابتیدا  از خیود  پیشیینۀ  در امیا  است  سیاس  -اقتصادی اتحادیۀ ی  حاضر حال در اروپا اتحادیۀ
 تشیکیل  بیرای  انگییزه  دوم  و اول جهیان   جنگ فاجعۀ از پس. است بوده اقتصادی سازمان ی 

 و تیر فعیال  نقیش  بخواهنید  اگیر  کیه  بود اروپاییان میان در اعتقاد این و شد بیشتر اروپا اتحادیۀ
 ایین  در اقیدام  اولیین  .وندشی  متحید  و صیدا هم بایست  کنند ایفا الملل بین جامعۀ در اثرگذارتر
 جامعیۀ  سیپس . بود لوکزامبورگ و هلند  بلژی  میان بنلوکس گمرک  اتحادیۀ تأسیس خصوص
 و ایتالیا  بلژی   هلند فرانسه  غرب   آلمان اروپای  کشور شش اروپا از سوی فوالد و سنگ زغال

 اروپیا  الدفیو  و سینگ  زغیال  جامعیۀ  گییری شیکل  از سال چند از پس .شد تأسیس لوکزامبورگ
 هایهمکاری گسترش برای ایمنطقه نهاد ی  گیریمنظور شکلبه اروپا سطح در های کوشش
 جامعیۀ  معاهیدۀ )رم  هیای معاهیده  انعقاد به نهایت در و دنبال اروپای  کشورهای میان اقتصادی
 .شد منجر 0390 در اروپای  کشور شش سوی از( اروپا اقتصادی جامعۀ معاهدۀ و انرژی اروپای 
 اقتصیادی  جامعیۀ  یعن  اروپا اتحادیۀ گمرک  و اقتصادی اتحادیۀ گیریشکل اساس معاهده این
 . پیس (019۹: 0130طفیی    ) داد نام تغییر اروپا به جامعۀ بعدها اتحادیه این و تشکیل را اروپا
 فرااقتصیادی  هیای عرصیه  در خیود  هیای همکاری گسترش دنبال به اروپای  جامعۀ اعضای آن از

 در ماسیتریخت  معاهیدۀ  انعقیاد  به نهایت در که دادند انجام خصوص این در را مذاکرات  و بودند
 شید. بیه   ایجیاد  اروپیا  اتحادییۀ  تشکیل زمینۀ و اجرای  0331 در این معاهده شد. منجر 0336
 آن شید و  تغییر ایجیاد  قبل  اروپای  جوامع ولایف و اهداف ساختار در معاهده این مفاد موجب

کرد  مبدل اجتماع  و اقتصادی سیاس   فعال اتحادیۀ به صرف اقتصادی سازمان ی  شکل از را
 اندیشیۀ  اروپیا  در کیه  گرفیت  صیورت  زمان  در اروپا اتحادیۀ تأسیس (.623 :0196کدخدای   )

 .شد منجر سبز قارۀ در اتحادیه نقش ترشدنپررنگ به این و بود کرده افول کمونیسم
 حوادث وقوع و اتحادیه اعضای داخل  اختففات به توجه با ماستریخت معاهدۀ انعقاد از پس
 ناشی   هایچالش و جهان  تجارت سازمان بوسن   ایجاد فارس  وقایعخلیج جنگ مانند خارج 

 پیمیان  .رسیید می   نظیر  به ضروری اتحادیه ساختار در اصفحات وجود اروپا اتحادیۀ گسترش از
 بیه  مربیو   مسیائل  و منعقید  0339 در ریختماسیت  معاهیدۀ  بیر  اصیفح   منزلیۀ بیه  آمستردام
 پیمیان  و شید  اروپیا  اتحادییۀ  هیای روش و قواعید  تابع مرزها کنترل و مهاجرت ویزا  پناهندگ  

 فورییۀ  در نییس  آمستردام  معاهیدۀ  معاهدۀ از پس .گرفت قرار اروپا اتحادیۀ چارچوب در شنگن
همیو   ) پرداخیت  اتحادییه  ختاریسا اصفح به که شد اجرای  6111 فوریۀ اول از و امضا 6110
0191 :۹۹). 

 کردنیید  امییا امضییا را اروپییا اساسیی  قییانون معاهییدۀ 611۹ سییال در اروپییا اتحادیییۀ اعضییای
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 کشیورها  برخی   مخالفیت  بیا  که بود منو  اروپا اتحادیۀ اعضای همۀ تصویب به آن شدناجرای 
 معاهیدۀ  بیر  اصیفح   دۀمعاهی  گرفت یی   تصمیم اروپا شورای .شد مواجه هلند و فرانسه مانند
 در دوران ریاسیت  6119دسیامبر   01 کیه  جدید پیمان .کند انعقاد تنظیم و اروپا اساس  قانون
 شید  معاهیدۀ   امضیا  اتحادییه  ایین  سیران  نشست در لیسبون در اروپا اتحادیۀ بر پرتغال ایدوره

 اتحادییۀ  تارسیاخ  و مقیررات  و اجرای  6113 سال در که گرفت نام لیسبون معاهدۀ یا اصفحات
 .شد تنظیم اساس این بر اروپا

اروپا   اتحادیۀ اروپای   شورای شورای از: اندعبارت که است اصل  رکن 0 دارای اروپا اتحادیۀ
 اروپا. دادگستری دیوان و اروپا اروپا  کمیسیون پارلمان

اروپیا   اتحادیۀ عضو کشورهای هایمتحکو یا هادولت سران از یک  حضور اروپای  با شورای
 اروپیا  اتحادییۀ  خیارج   سیاسیت  مسئول و اروپا کمیسیون رئیس اروپای   شورای رئیس همراه
 مشیخ   را اروپیا  اتحادییۀ  هیای اولویت و سیاس  کل  هایگیریولیفۀ جهت و شودم  برگزار
 .وندشم  جمع همدیگر دور دو بار سال نیم هر در امر این برای و کنندم 

 ایین  عضو دول وزرای از یک  معموالً است و عضو دول نمایندگان از متشکل اتحادیه شورای
 و خیاص  موضیوع  اگیر  دارد  اما حضور جلسات در امور خارجه وزیر غالباً .دارد بر عهده را سمت
 کنیار  در وزییران  شیورای  .کنید می   شیرکت  اروپا اتحادیۀ شورای در آن مربوطۀ وزیر باشد فن 
: 0130طفیی    ) اروپاسیت  اتحادییۀ  مجلسی   دو گیذاری قانون نظام ارکان از یک  اروپا نپارلما
030). 

 مسیئول  و شیود م  شناخته اروپا اتحادیۀ مجریۀ قوۀ و اتحادیه قلب منزلۀاروپا به کمیسیون
 مصوبات و مقررات اجرای بر نظارت ها نامهپیمان تنفیذ ها گیریتصمیم اجرای قوانین  پیشنهاد

 .اروپاست اتحادیۀ روزمرۀ کارهای انجام و
به  آن نمایندگان که اروپاست اتحادیۀ چارچوب در گذاریقانون رکن ترینمهم اروپا پارلمان

 نماینیدگان  تعیداد  .شوندم  انتخاب سال 0 مدت اروپای  برای شهروندان سوی از مستقیم طور
 ایین  کرسی   900 حاضیر  حیال  رد و شوندم  انتخاب عضو کشورهای جمعیت براساس پارلمان
 هیای صیفحیت  گیذاری از قانون بر عفوه پارلمان .است شده تقسیم عضو کشور 69 بین پارلمان
  6  دسیتورالعمل 0مقیررات  سیطوح  در پارلمیان  تصمیمات .است برخوردار نیز نظارت  و مشورت 
 .است متفاوت هر ی  آثار که شوندم  أخذ ۹ هاتوصیه و 1تصمیمات
 بیه  مربیو   مسیائل  بیه  رسییدگ   دیوان ترینعال  و اروپاست دادگستری دیوان پایان  رکن
 و اسیت  شیده  تشیکیل ( قاضی   یی   عضو کشور هر از) قاض  69 از دیوان .است اتحادیه قوانین

                                                           
1. Regulation. 
2. Directive. 
3. Decision. 
4. Recommendation. 
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 قیانون  اتحادیه  لغیو  عضو دیگر دولت از اتحادیه عضو دولت هر یا کمیسیون شکایت درخصوص
 .دارد فحیتص اتحادیه قانون اتحادیه و تفسیر

 

 اروپا اتحادیۀ از خروج شرایط .2
 رفیتن  بیین  از ییا  خیروج  اخیراج   طرییق  از توانید می   الملل بین سازمان ی  از عضویت خاتمۀ

باید توجه داشت که از جهت سیاس  خروج از سازمان با اخیراج   .دهد رخ عضو دولت موجودیت
ان بیه وجیه سیاسی  آن کشیور     سازمان تفاوت چشمگیری دارد و اخراج ی  کشور از ی  سازم

 کشیور  بیه  نسیبت  تنها معاهده آن الملل  بین سازمان از عضو ی  خروج با. زندلطمۀ جدی م 
 یی   از خیروج  سیازوکار . مانید م  باق  معتبر کماکان اعضا باق  بین و رودم  بین از شدهخارج
 در. است شده بین پیش الملل بین هایسازمان نامۀاساس در معمول طور به الملل بین سازمان
 و مقیرره  هیچ 6113 دسامبر 0 در لیسبون اصفح  معاهدۀ شدناجرای  از قبل تا اروپا اتحادیۀ
 از خیروج  سیازوکار  اروپیا  اساسی   قیانون  .نداشیت  وجیود  اتحادیه از اعضا خروج برای ایمعاهده
داشیت   وجیود  خأل این همچنان اروپا اساس  قانون نشدناجرای  با کرد  اما بین پیش را معاهده

 خیروج  بیرای  مقرراتی   نبیود  .شید  درج لیسیبون  اصیفح   معاهیدۀ  01 میادۀ  در سازوکار این و
 دشیوار  و سیخت  اگرچه نبود  اروپا اتحادیۀ از عضو ی  شدنخارج مانع اروپا اتحادیۀ از اختیاری

 .بود
شیود   م  توجیه آن برای مبنا دو 6113 سال از قبل تا اتحادیه از خروج سازوکار خأل هنگام

 همیان  بیه  دارنید  اراده المللی  بین سازمان ی  به ورود در که گونههمان هاحاکمیت اینکه یک 
 کنوانسییون  طبیق  کیه  اسیت  گونهاین دوم استدالل .دارند حاکمیت آن از خروج برای نیز اندازه
 رفیت  ونبییر  آن از تیوان آن  نمی   از خروج برای معاهده سکوت هنگام معاهدات حقوق در وین
 معاهیده  ماهییت  ییا  شیود  احیراز  عضیو  یی   خروج برای معاهده هایطرف محرز قصد این مگر
 زمان از .(Athanassiou, 2016: 10-12باشد ) کرده بین پیش را خروج امکان که باشد ایگونهبه

 از اروپیا  اتحادییۀ  تشیکیل  مسییر  در اما نشد  ثبت اتحادیه از خروج  هیچ اروپا اتحادیۀ تشکیل
 .است شده مشاهده خروج از مواردی اروپا اقتصادی جامعۀ تأسیس نگامه

 جدای  به تصمیم 0391 در گیریرأی با بود دانمار  سرزمین از جزئ  که هنگام  گریلند
 جامعیۀ  در مانیدن  بیر  تأکیید  دانمیار   کلییت  آنکیه  دلیل به اما گرفت  اروپا اقتصادی جامعۀ از

 مجددی پرس همه گریلند استقفل از پس .ماند ناکام نلندگری تصمیم این داشت اروپا اقتصادی
 درصدی 01 رأی با بار این که شد برگزار اروپا اقتصادی جامعۀ از رفتن یا ماندن برای 0390 در

 .(Wikipedia, 2016شد ) گرفته اروپا اقتصادی جامعۀ از جدای  بر تصمیم
 دانمیار   از سیوی  همچنیان  اروپیا  گرینلنید  منیافع  آنکیه  دلیل به خروج این با حال این با

 ,Nicolaidesنداشت ) اروپا اقتصادی جامعۀ و گرینلند بر زیادی تأثیرات شدم  دنبال و پیگیری
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 کیه  است دیگری داستان اروپا اتحادیۀ از بریتانیا جدای  احوال و اوضاع شرایط  (. اما212 :2013
 .دارد نیاز بیشتر تحلیل به

 :که است چنین لیسبون معاهدۀ 01 مادۀ
 از خیروج  بیه  تصمیم است ممکن خویش اساس  قانون طبق اروپا اتحادیۀ عضو کشور . هر0
 .بگیرد اتحادیه
 خیویش  قصید  از را اروپا اتحادیۀ شورای باید است اتحادیه از جدای  خواهان که عضو . هر6
 اروپیا  اتحادییۀ  شیورای  رهنمودهیای  و دسیتورالعمل  از اسیتفاده  بیا  بایسیت   اتحادییه  .کند آگاه

 تمهییدات  اسیاس  ایین  بر که کند منعقد را اینامهموافقت و شروع متقاض  دولت با را مذاکرات 
 خواهید  نظیر  در را کشیور  ایین  بیا  آتی   روابط چارچوب و اتحادیه از کشور این خروج برای الزم
 اروپاسیت  شیورای  نقیش  درخصوص که معاهده 609 (1)مادۀ  طبق باید نامهموافقت این .گرفت
 موافقیت  کسیب  از پس اتحادیه جانب و از نامه از سوی شوراموافقت این .گیرد قرار مذاکره دمور

 .شودم  منعقد پارلمان
 از پیس  سیال  دو یا خروج نامۀموافقت شدناجرای  زمان از مذکور کشور هایپیمان . تمام1
 شورای اینکه مگر شودم  متوقف آن اجرای خروج متقاض  دولت برای دو بند در یادشده اطفع
 .بگیرد مدت این افزایش به تصمیم اجماع  صورت به اروپا اتحادیۀ
 گییری کنیاره  عضو نمایندۀ که نهادی یا اروپا شورای عضو  1 و 6 بندهای اجرای منظور. به۹
 آن بیه  مربیو   هیای گییری تصیمیم  ییا  اروپا شورای جلسات در رودم  شمار به اتحادیه از کرده
 .کرد نخواهد شرکت
 اروپیا  اتحادییۀ  عملکیرد  معاهیدۀ  619 مادۀ سوم بند B بخش با مطابق شرایط حائز کثریتا
 .شد خواهد تعریف
 بایسیت   شیود  اتحادییه  عضیو  مجیدداً  بخواهد است  اگر شده خارج اتحادیه از که . دولت 0

 .کند رعایت را ۹3 مادۀ در مندرج سازوکار
 بیه  و شکل  شرایط این و است ورود زا ترسهل خروج شرایط شودم  مشاهده که گونههمان
 کشیوری  هیر  که است آن بیانگر شودم  دیده مقررات در آنچه .است نشده اشاره ماهوی شرایط
برای )بپردازد  مذاکره به 01 مادۀ از خارج سازوکار از تواندنم  دارد را اتحادیه از خروج قصد که
 خیروج  برای ماده این و( شود جدا اتحادیه از 0396 اروپای  جامعۀ به الحاق قانون توقف با مثال
 درخصیوص  ویین  کنوانسییون  ۹6 میادۀ  6 بند در کههمچنان است  خودبسنده نظام ی  دارای
فسخ یا رد ی  معاهده  ییا خیروج یی  طیرف از آن تنهیا       که است شده اشاره معاهدات حقوق

 9 میادۀ  طبق .یردگمعاهدات صورت م  براساس اعمال مقررات همان معاهده یا عهدنامۀ حقوق
بشیر    حقیوق  جیدی  نقی   دولتی   است اگیر  نشده استفاده گاههیچ تاکنون که لیسبون معاهدۀ

 بیرای  امیا  شود م  تعلیق اروپا اتحادیۀ در عضویتش شود مرتکب را قانون حکومت و دموکراس 
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 دۀمیا  سیازوکار  درخصیوص  نکات  .کرد استناد 01 مادۀ سازوکار به توانم  تنها اختیاری خروج
 :است بیان قابل 01

 کیه  گرفت نتیجه چنین توانم  اروپا اتحادیۀ از عضو ی  خروج و ورود شرایط بررس  . با0
 نقیش  از نیاچیزتر  بسییار  عضیو  خروج در کمیسیون نقش است و ترسخت خروج از ورود شرایط
 وپیا ار اتحادییۀ  در یکپارچگ  و وحدت حفظ را سهولت این دلیل توانم  و است عضو ی  ورود

 ادامیه  در اگیر  و باشید  داشته سنخیت وحدت این با که کنند انتخاب را عضوی ابتدا که دانست
 سیازمان  در وحیدت  و یکدسیت   از دهید  میانع   انطبیاق  اتحادیه هایسیاست با را خود نتوانست
 .اروپا نشود اتحادیۀ
 اعیفم  گامهن از سال دو. است خروج بندیزمان موضوع 01 مادۀ در شکل  مهم مسائل . از6
 مگیر  شید  خواهید  متوقیف  اتحادییه  در کشور این بریتانیا  عضویت دولت از سوی خروج رسم 
 اجمیاع   صیورت  بیه  زمیان  ایین  افیزایش  بیا  اروپا اتحادیۀ عضو دول سایر و بریتانیا دولت اینکه

 .کند بین پیش را دیگری ایمقرره خروج نامۀموافقت اینکه یا کنند موافقت
 اعیفم  از پیس  خیروج  متقاضی   دولیت  آیا که است نشده ایاشاره امر این به 01 مادۀ . در1
 خصیوص  ایین  خییر؟ در  یا بگیرد پس باز را خود اعفمیۀ کند و تقاضا اتحادیه از تواندم  رسم 
 .نیسیت  برگشت  راه خروج اعفم با که دانندم  طرفهی  جادۀ را آن ایعده است  حاکم نظر دو
 حاکمییت  طبیق  متقاض  دولت که نامندم  ایجانبهی  اعفمیۀ را جخرو اعفم دیگر  سوی در

 دو بیه  فقیط  01 میادۀ  در آنکیه  دلییل  بیه  آیدم  نظر به. برگردد خویش نظر از تواندم  خویش
 تعیین دیگری و مدت افزایش بر اجماع یک ) است شده توجه خروج اعفمیۀ درخصوص احتمال
 ارادۀ اگیر  کیه  دارد نییاز  تصیریح  بیه  دیگر احتماالت و استثنائات( نامهموافقت در مشخ  زمان

 .(Paul, 2016: 34-37آوردند )م  ماده این زمرۀ در را آن بود این بر نامهموافقت نویسندگان
 گسیترش  از میانع  توانید می   تنهیای  بیه  دولت ی  مادۀ در اشاره مورد اجماع به اشاره . با۹
 سیبب  اسیت  ممکین  بریتانییا  خیروج  اکراتمیذ  درخصیوص  ایین  و بشیود  سیاله  دو زمیان   بازۀ

 اگرچیه  .باشید  01 میادۀ  سیازوکار  در اینقیصیه  تواندم  این که شود خروج فرایند شدنطوالن 
دهنید   افیزایش  را میدت  ایین  خیروج  نامیۀ موافقیت  در تواننید می  ( همگی   نه) هادولت اکثریت

(Gordon QC, 2016: 17.) 
 فراینید  شروع جهت به این دولت برای را الزام  چهی بریتانیا دولت برای پرس همه . انجام0
 مادۀ به استناد و خروج این بریتانیا دولت که زمان  تا و کندنم  ایجاد لیسبون معاهدۀ 01 مادۀ
 عضیو  منزلیۀ بیه  بریتانیا است  همچنان نکرده اعفم اتحادیه به خویش داخل  حقوق طبق را 01

 از 6102 ژوئین  69 در اروپیا  پارلمیان  جهیت  همیین  بیه  .دهید م  ادامه خود فعالیت به اتحادیه
 ,Independentکنید )  شیروع  را 01 میادۀ  در مندرج سازوکار ترسریع هرچه که خواست بریتانیا

2016). 
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 براسیاس  شیورا  اروپا  اتحادیۀ عملکرد معاهدۀ 619 مادۀ سوم بند B بخش طبق . مذاکرات2
 توانید م  داده است قرار کمیسیون اختیار رد کرده و منتشر اروپا کمیسیون که راهنمای  اصول

 ایین  در را مشیترک   کمیتیۀ  بایسیت م  همچنین شورا دهد. انجام متقاض  کشور با را مذاکرات
 .کند ایجاد کمیسیون و شورا میان خصوص
 و سیو یی   از اروپیا  اتحادییۀ  عضو هفت و بیست از ی  هر خروج نامۀموافقت انعقاد . برای9
 موافقیت  معاهیده  انعقاد بر طرفین تا نشینندم  گفتگو به مذاکرات دیگر ویس در بریتانیا دولت
 کسیب  از پیس  عضیو  69 اکثرییت  موافقیت  و نیسیت  اجماع به الزم اتحادیه سمت در اما .کنند

 که است اینکته شود حاصل بایست  اکثریت  چه اینکه اما کند م  کفایت اروپا پارلمان موافقت
 .است مانده مغفول
 خودکار صورت به نشد حاصل اینتیجه خروج اعفم از دو سال فاصلۀ در مذاکرات در . اگر9

 داشیته  نظر مدت این تمدید بر اجماع  صورت به اعضا اینکه مگر شودم  متوقف بریتانیا عضویت
 بیه  رابطیه  قطیع  ایین  هم باز نشود منعقد نیز اینامهموافقت اگر حت  که معناست بدان این باشند.
 دولیت ) بریتانییا  دولیت  عضیویت  میذاکرات  طی   امیا  .دهدم  رخ عضویت توقف با و دیگری شکل

 .است برقرار همچنان( خروج متقاض 
 هیای نامهموافقت جمله از بریتانیا با اتحادیه اعضای روابط اروپا اتحادیۀ از بریتانیا خروج . با3
 69 همیۀ  رضیایت  و افقیت مو نیازمنید  و است 0ترکیب  هاینامهموافقت قالب در که آزاد تجارت
 در ترکیبی   هاینامهموافقت .شودم  روروبه مشکفت  با اروپاست اتحادیۀ عضو ماندۀباق  کشور
 غیرعضیو  هیای سیازمان  و کشیورها  بیا  را ایفرااتحادییه  تجاری هایسیاست اروپا اتحادیۀ حقوق
 ثالث دولت و سو ی  از آن اعضای و اروپا اتحادیۀ معاهده این هایطرف کنند.م  دنبال اتحادیه

 (.Gordon QC, 2016: 17است ) دیگر سوی در
 بیه  و دارد همیراه  را ابهامات  بند این در پردازیعبارت نوع معاهده 01 مادۀ دوم بند . در01
 در جزئییات  آییا تمیام   اینکیه  نیدارد   اشیاره  اروپیا  اتحادییۀ  با متقاض  دولت آت  روابط جزئیات
 مسیتلزم  جزئییات  بیه  اشیاره  و شیود می   آورده هیا سرفصیل  فقیط  ییا  آیدم  خروج نامۀموافقت
 و نامیه موافقیت  دو در جزئیات این اگر که دارد قرار ابهام از ایهاله است  در دیگری نامۀموافقت

 .کندم  جلوگیری سردرگم کفف ی  ایجاد از شود ایجاد زمانهم
 کیه  اسیت  عملی   اروپیا  اتحادییۀ  قواعد از داخل  قواعد جدای  و معاهدات اجرای . توقف00

 را شید  خواهد ایجاد که فراوان  هایپیچیدگ  و آثار و بود نخواهد ایالساعهخلق فرایند ش ب 
 نشیده  معاهیدات  توقیف  آثیار  و فراینید  به ایاشاره 01 مادۀ متن در زیرا گرفت  نادیده تواننم 
 .است

                                                           
1. mixed agreements. 
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 اروپا اتحادیۀ از بریتانیا جدایی آثار
 در و بیود  خیواهیم  خصیوص  این در متعددی آثار شاهد اروپا اتحادیۀ از بریتانیا خروج با ش ب 

 حقیوق  موضیوع  چهیار  ذییل  باشید  داشته المللبین حقوق در تواندم  که آثاری حوزۀ در ادامه
 .نشست خواهیم مطالعه به مهاجرت حقوق و بشر اقتصادی  حقوق المللبین حقوق معاهدات 

 

 معاهدات حقوق و برگزیت. 1
 که است معاهدات  و نامهموافقت کندم  ایجاد اروپا اتحادیۀ از بریتانیا جدای  که آثاری اولین از

اسیت.   شیده  منعقید  المللی  بیین  هیای سیازمان  و ثالث کشورهای و بریتانیا و اروپا اتحادیۀ میان
ییت   امن همچیون  مختلیف  هیای حیوزه  در چندجانبه و دوجانبه نامۀموافقت 0013 اروپا اتحادیۀ
 اروپیا  اتحادییۀ  حقیوق  (. درEU Comission, 2016اسیت )  منعقد کرده...  و اقتصاد بشر  حقوق
 :شیوند می   بنیدی دسیته تقسییم   سیه  بیه  سیازمان  ایین  حیطیۀ  در منعقدشیده  هاینامهموافقت

 .(010: 0191کدخدای  )
 ثالث  کشورهای و عضو دول الملل بین هاینامه. موافقت0
 0ثالث  کشورهای و اروپا اتحادیۀ الملل ینب هاینامهموافقت .6
 6ثالث. کشورهای با اتحادیه و عضو دول مشتر  الملل بین هاینامهموافقت .1

 بیا  شیود می   منعقید  ثالث کشورهای با تنهای به عضو از سوی دول که معاهدات  درخصوص
 حاکمییت  حیدود  در کشوری هر زیرا دهد نم  رخ مهم  موضوع اروپا اتحادیۀ از بریتانیا خروج
 .دارد را آن تعهدات ایفای و معاهده انعقاد حق خویش

شود م  منعقد ثالث کشورهای و اروپا اتحادیۀ میان تنها که معاهدات دوم دستۀ درخصوص
 معاهیدات  ایین  آثیار  توقیف  زمیان  را اروپا اتحادیۀ از بریتانیا خروج برخ  که است حاکم نظر دو

 کیه  گونیه کیه همیان   بر این نظرند کارشناسان مقابل برخ  سمت در و دانندم  کشور این برای
 یی   خیروج  بیا  پیس  دارد را اتحادیه عضو هایدولت سوی از معاهده انعقاد اختیار اروپا اتحادیۀ

 معاهیده  باشید و  شیده خیارج  عضو تعهدات جانشین خاص شرایط تحت تواندم  عضو  همچنان
 دییوان  رأی بیه  خیود  دییدگاه  تقوییت  در همچنیین خواهد بود.  آثار دارای شدهخارج عضو برای

 در که کنندم  اشاره سبزیجات و میوه صنف و میوه الملل بین شرکت میان اروپای  دادگستری
 .(Ejiltalk, 2016داند )م  اعضا تعهدات جانشین را شرایط  اتحادیه در دیوان آن

دارد   تکییه  بریتانییا  بیرای  دهمعاهی  آثیار  خاتمۀ و توقف بر که اول نظر که آیدم  نظر به اما
 معاهیدۀ  کیه  داردمی   مقیرر  اروپیا  اتحادییۀ  عملکرد معاهدۀ 602 مادۀ زیرا است  بهتری دیدگاه

                                                           
1. EU-only’ agreements. 
2. Mixed agreements. 
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 خیروج  بیا  پیس  .االجراستالزم اتحادیه اعضای و نهادها برای تنها اروپا اتحادیۀ از سوی منعقده
 .ندارد اعراب از محل  بریتانیا دولت برای مذکور معاهدۀ اجرای دیگر اروپا اتحادیۀ از بریتانیا
 کشیورهای  بیا  اتحادییه  و عضیو  دول از سوی مشتر  صورت به که سوم دستۀ معاهدات در
 نقیش  معاهیدات  این انعقاد در متقاض  دولت پیشین مورد معاهدۀ برخفف شودم  منعقد ثالث

 تمیام  در شیده همنعقید  معاهیدۀ  آن طبیق  که است بندی دارای اغلب معاهدات از نوع دارد. این
 اروپیا  اتحادییۀ  از بریتانییا  کیه هنگام  .شودم  اجرا معاهده طرف کشور سرزمین و اروپا اتحادیۀ
 کنوانسییون  63 میادۀ  .شیوند نمی   اجرا مذکورند بند دارای که معاهدات  چنین شود  دیگر جدا
 طیرق  از ییا  معاهده از که مواردی استثنای به: که داردم  بیان معاهدات حقوق درخصوص وین
 کیه  اسیت  تعهدآور وی قلمرو تمام  در طرف هر برای معاهده شود  استنبا  دیگری قصد دیگر
 .(Ibidشود )م  برداشته بریتانیا از تعهد این عمفً بریتانیا جدای  با

 ایین  عضیو  همچنیان  بخواهنید  اگیر  شوندم  خارج اتحادیه از که کشورهای  سایر و بریتانیا
 معاهیدات  این در خود حقوق حفظ برای و جدید مذاکرات خصوص این در باید بمانند معاهدات
 .داشته باشند ایاعفمیه
 

 اقتصادی المللبین حقوق و . برگزیت2
 از اروپیا  اتحادیۀ ماهیت به باید ابتدا اروپا اتحادیۀ از بریتانیا خروج اقتصادی حقوق  آثار حیث از

 بیر  که است گمرک  اتحادیۀ اقتصادی همگرای  ثحی از اروپا اتحادیۀ .کرد توجه اقتصادی حیث
 هیای و تعرفیه  حیذف  را بیین اعضیا   تجیارت  راه سیر  بر موانع دیگر و گمرک  مقررات اساس این

 یی   دارای اتحادییه  ایین . اسیت  کیرده  اتخیاذ  غیرعضو کشورهای مقابل در را مشترک  گمرک 
 سیاست این قالب در عضو ولد تجاری هاینامهموافقت رو  این از است تجاری مشتر  سیاست

 از خیارج  تواندم  کشور این اروپا  اتحادیۀ از بریتانیا خروج با .شوندم  منعقد گمرک  اتحادیۀ و
 اتحادییۀ  در ترجیحی   تجیارت  مزاییای  از بریتانیا. کند گیریتصمیم اروپا اقتصادی هایسیاست
 از اوصیاف  ایین  بیا . ببیرد  ایبهیره  توانید نمی   اروپیا  درون آزاد های تجارتنامهموافقت و گمرک 

 هیا تعرفه این و شد خواهند دریافت اروپا اتحادیۀ خارج  مشتر  هایتعرفه کاالهای بریتانیای 
 داخیل  در بریتانییا  کیه  معناسیت  بیدان  این. شوندم  تولید بریتانیا کاالهای از درصد 31 شامل
 .داد خواهد دست از بسیاری حدود تا را خود رقابت  مزیت اروپا اتحادیۀ

 المللی  بیین  نهادهیای  هیا و دولت با تواندم  اروپا اتحادیۀ تجاری  مشتر  سیاست براساس
 منعقید  تجارت جهان  سازمان با هاآن ترینمهم که کند منعقد تجاری هاینامهموافقت غیرعضو
 .انید جهیان   تجیارت  سیازمان  عضو مستقل صورت به هر کدام اروپا اتحادیۀ و بریتانیا .است شده
 بیه  پاسیخ  در جهیان   تجیارت  سیازمان  در را اتحادیه قانون  اختیارات اروپای  دادگستری دیوان
 انعقییاد در گسییترده صییفحیت دارای اتحادیییه داشییتمیی  بیییان کییه اروپییا کمیسیییون ادعییای
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 صفحیت  حوزۀ که کندم  رد چنین این است جهان  تجارت سازمان با تجاری هاینامهموافقت
 تجارت حوزۀ شامل و کاالست تجارت حوزۀ در فقط تجاری مشتر  سیاست طبق وپاار اتحادیۀ

 و اروپیا  اتحادییۀ  مشتر  صفحیت از خارج و شودنم  گذاریسرمایه و فکری خدمات  مالکیت
 تجارت سازمان مقررات از بخش  در اعضایش و اتحادیه صورت این در .اروپاست اتحادیۀ اعضای
 در هیا دولیت  و شوندم  منتفع آن مزایای از و دارند ست  مسئولیتا صفحیت دارای که جهان 
برخوردارنید   تکیالیف  و حقیوق  از مسیتقل  صیورت  بیه  جهیان   تجیارت  سیازمان  هایحوزه سایر
(Oxford Public International Law, 2016). 

 بیا  ابریتانیی  اقتصیادی  الملل بین روابط درخصوص اروپا اتحادیۀ اختیارات تمام اوصاف این با
 تجیارت  سیازمان  با را خویش مستقل روابط نیز بریتانیا شود وم  متوقف جهان  تجارت سازمان
 هاینامهموافقت عضو که اروپا اتحادیۀ هایسایر دولت با بریتانیا روابط و داد خواهد ادامه جهان 
 بیه  میدل  این. یافت خواهد ادامه جهان  تجارت سازمان مقررات طبق انداتحادیه جهان  تجارت
 برزییل  و روسییه  چیون  کشورهای  با حاضر حال در اتحادیه که شد خواهد منجر ایرابطه ایجاد
این کشور  زیرا داشت  خواهد ادامه همچنان جهان  تجارت سازمان در نیز بریتانیا عضویت. دارد
 .(Article XI (1) of the WTO Agreementاست ) بوده تجارت سازمان اصل  مؤسس اعضای از

 اتحادیه غیرعضو کشورهای و اروپا اتحادیۀ میان که 0آزاد تجارت هاینامهموافقت درخصوص
 در کیه  متقابیل  رفتیار  به توجه با شود  امام  خارج اروپا اتحادیۀ قالب از بریتانیا شودم  منعقد
 ایین  رد را خود عضویت نیز اروپا اتحادیۀ از خروج با تواندم  است تجارت هاینامهموافقت اغلب

 خصیوص  ایین  در اعتراضی   نامهموافقت این هایطرف که شر  این با بدهد ادامه هانامهموافقت
 هیای نامیه موافقت جهت در بریتانیا اینکه یا (House of Commons Library, 2013: 12نکنند )
 .  کند آغاز را مستقل  مذاکرات کشورها سایر با آزاد تجارت جدید
 شیرایط  در اسیت  ممکین  امیا  یافیت   خواهد ادامه بریتانیا برای رتتجا هرچند اوصاف این با
 دهد: ادامه را خویش تجاری هایفعالیت زیر مدل سه از یک  با تواندم  و گیرد صورت بدتری

 اقتصیادی  منطقیۀ  بیه  امیا  کنید  م  تر  را اروپا اتحادیۀ بریتانیا مدل  این در :نروژی مدل
 انگلسیتان  حیالت    چنیین  در. پیونیدد  می  EFTAییا   اروپیا  آزاد تجیارت  ائتفف و EEAیا  اروپا

 اصیل  انگلسیتان  حالیت   ایین  در. یافیت  خواهید  نیروژ  و اشیتاین  لیختن ایسلند  مانند وضعیت 
 واحید  بیازار  بیه  آن عیوض  در و پذیردم  را سرمایه و کار نیروی خدمات  کاالها  آزاد جای جابه
 .داشت خواهد دسترس  اروپا

 تجیارت  ائیتفف  به و کندم  تر  را اروپا اتحادیۀ انگلستان حالت  ینا در :سوئیسی مدل

                                                           
شیده  خیدمات مبادلیه  در کاالهیا و   یحاتواردات و ترج یهایبندیهسهم ها تجارت آزاد تعرفه یهانامهدر موافقت .0

 کند. عضو را حذف م یکشورها ینب
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 هماننید  بریتانییا  حالیت   ایین  در. پیونیدد می  ن اروپا اقتصادی منطقۀ به اما پیوندد م  اروپا آزاد
 به هادسترس  برخ  تا داد خواهد انجام اروپا اتحادیۀ با را دوجانبه مذاکرات سری سوئیس  ی 

 .کند فظح را آزاد بازار
 واحید  بازار و اروپا اتحادیۀ از کامل طور به بریتانیا حالت  این در :کانادایی-ایترکیه مدل

 تجیارت  سیازمان  قواعد بر مبتن  اروپا اتحادیۀ عضو کشورهای با آن روابط و شودم  خارج اروپا
 آزاد جیارت ت معاهیدۀ  یی   کیه  دارد وجود نیز امکان این سناریو این در البته. بود خواهد جهان 
 وجود درخصوص کانادا حاضر حال در وضعیت  چنین) شود منعقد اروپا اتحادیۀ و انگلستان بین
در  حاضیر  حیال  در کیه  بپیوندد ماننید وضیعیت    اروپا گمرک  اتحادیۀ به اینکه بریتانیا یا( دارد
 .دارد وجود ترکیه
 

 بشر حقوق و برگزیت .3
 هیای آزادی و بشیر  حقوق از حفالت برای الملل ینب معاهدۀ ی  بشر حقوق اروپای  کنوانسیون
 و تهیه اروپا شورای نوبنیاد نهاد از سوی آن نویسپیش  0301 سال در که اروپاست  در اساس 

 ایین  در اروپیا  اتحادییۀ  عضیو  هایدولت تمام  و بریتانیا .شد االجراالزم 0301 سپتامبر سوم در
 از بریتانییا  جیدای   حت  پس ندارد  مستقل عضویت آن در اروپا اتحادیۀ دارند  اما عضویت نهاد

 حقیوق  اروپیای   دادگاه و بشر حقوق اروپای  کنوانسیون با بریتانیا روابط در تأثیری اروپا اتحادیۀ
 .ندارد بشر

 اصیل   هایدغدغه از بشر حقوق حوزۀ و روداقتصادی به شمار م  سازمان ی  اروپا اتحادیۀ
 معاهیدۀ  انعقیاد  و رم معاهیدۀ  اصیفح  هنگیام . اسیت  نبیوده  رم هیدۀ معا و سازمان این ابتدای  و

 شیده  تأکیید  شیده  بنا آن بر اتحادیه که اصول  از یک  منزلۀبه بشر حقوق به احترام بر لیسبون
 کیه مضیمون   شید  منعقید  0اروپیا  اساس  حقوق منشور اروپا اتحادیۀ در .(Article2TEUاست )
 حقیوق  از توانندم  شهروندان است و اتحادیه در یشهروند هایآزادی و حقوق تضمین منشور 
 اتحادییۀ  ارکان و نهادها تمام  برای منشور این .کنند دفاع اروپای  و مل  نهادهای برابر در خود
 حقیوق  مجیرى  هیا آن کیه  شیود مى عضو کشورهاى شامل صورتى در تنها و االجراستالزم اروپا

 اصول و شمارند محترم را حقوق این خود اختیارات رحسبب باید هابنابراین  آن .بیاشند اتحادیه
 دو میاده  ایین  از .(Article 51(1) of the Charterکننید )  محقق را آن اجراى و اعمال را مذکور
 و حقیوق  براسیاس  عضیو  دولیت  کیه  شودم  اعمال منشور این جای  در ابتدا شود م  برداشت
 کشاورزی سیاست تحت کشاورزی هاییارانه که ام هنگ مثال  برای .کند اقدام اتحادیه تعهدات
 در اعضیا  رسید  امیا   تصیویب  به اعضا داخل  نهادهای در باید هایارانه این یابد م  بهبود اتحادیه

                                                           
 .اروپاست اتحادیۀ تاریخ در منشور این اعتبار رسم  اعفم روز منزلۀبه 6119 دسامبر 06 .0
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 حالیت  دومیین  .کننید  رعاییت  را اروپیا  اساسی   حقوق منشور باید داخل در هایارانه این تصویب
 نق  را خدمات و اشخاص سرمایه  کاال  انتقال انۀچهارگ هایآزادی اعضا از یک  که است زمان 
 بایسیت   دهید  خیود قیرار   داخل  هاینظام در را هاآزادی این بخواهد کشوری اگر حال .کندم 
 0.باشد منشور در مندرج تعهدات طبق
 تصیویب  بشیر  حقوق کنوانسیون از تأس  به 0339 سال در بشر حقوق قانون نیز بریتانیا در
 اسیت  پارلمیان  مصوب که قانون  مگر االجراستالزم بریتانیا در قدرت ارکان  تمام برای که شد
بریتانیاسیت   عیال   دادگیاه  بیا  اخیتفف  ایین  رفیع  تعیارض  هنگیام  و کند نق  تواندنم  را آن که
(Article 10 Human Rights Act, 1998). نییز  اروپیا  اتحادییۀ  اساسی   حقیوق  منشیور  بریتانیا به 

 .تیأثیری نخواهید داشیت    کشیور  ایین  بشیر  حقوق قانون در اتحادیه از تانیابری خروج. است پیوسته
 امکیان  مردم و نیست بریتانیا بر الزام  دیگر خروج از بعد اتحادیه اساس  حقوق منشور درخصوص
 دولیت  اگر و داد خواهند دست از را دارد وجود منشور این در که های آزادی از دسته آن به استناد

 منعقید  جدییدی  معاهیدات  و مذاکرات باید باشد پایبند مقررات این به همچنان بخواهد این کشور
 .کند

 ایجیاد  اروپیا  اتحادییۀ  در عضیویت  حیث از بریتانیا مردم برای که مکتسبه حقوق درخصوص
 91 میادۀ  بیه  برخ  المللبین حقوق در .ندارد وجود لیسبون معاهدۀ در صریح  ن  شده است
 ایین  91 میادۀ  اول بنید  دوم قسمت. کنندم  اشاره معاهدات حقوق درخصوص وین کنوانسیون

 حقیوق   وضیعیت  تکیالیف  ییا   در حقیوق   اثیری  معاهیده  یی   اختتیام  که داردم  مقرر چنین
 .داشت نخواهد باشد  شده ایجاد آن فسخ از قبل و معاهده اجرای دلیل به که معاهده هایطرف

 داخیل  را افیراد  مکتسبه حقوق 91 ادۀم درخصوص شدهارائه تفسیر در المللبین کمیسیون
افیراد   مکتسبه حقوق به احترام حدی تا عرف  المللبین حقوق در .داندنم  ماده این موضوع در

 و گییرد می   قیرار  بشیر  حقیوق  حیوزۀ  در بیشتر و است محدود آن دامنۀ است  اما شده پذیرفته
اسیت   بشیر  حقیوق  حیوزۀ  از خیارج  شید  و آمید  آزادی مانند اروپا در مکتسبه حقوق از بسیاری

(Ukconstitutionallaw, 2016.) بریتانییا  مردمیان  برای مکتسبه حقوق به مقررات اوصاف این با 
 .کرد توجه آن اعضای و اروپا اتحادیۀ و بریتانیا متقابل رفتار قالب در توانم 

 

 مهاجرت حقوق و برگزیت .4
 از اروپا یۀاتحاد از ایتانیبر خروج انمخالف و طرفداران که است  مهم موضوعات از  کی مهاجرت

 یضیرور  را هیی اتحاد نیی ا از خیروج  مهیاجرت   کنترل یبرا موافقان و اندگفته سخن شهیهم آن
 ۀحیوز  در .انید کیرده  ریتفسی  کشورشیان  یمرزهیا  بیر  نظیارت  شیافیزا  بیا  برابر را آن و دانندم 

                                                           
1. Tobias Lock. 
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 ۀحیوز  در .بگیذارد   منفی  اثیر  کشیور  نیی ا سمیتور صنعت رد تواندم  ایتانیبر خروج یگردشگر
 مطالعیه  سیازمان  یراعضیا یغ اتبیاع  مهاجرت و هیاتحاد یاعضا اتباع مهاجرت بخش دو مهاجرت

 .شودم 
 ی اروپیا  شیهروندان  شد و آمد یآزاد اروپا یۀاتحاد در قواعد بر حاکم ۀچهارگان اصول از  کی
 .باشید  داشیته  همیراه  را هیای  تیمحیدود  تواندم  یآزاد نیا   امااست هیاتحاد قلمرو سراسر در

 بیر  0.اسیت  گرفته نظر در ی اروپا شهروندان یبرا را  دستورالعمل منظور نیهم به اروپا یۀاتحاد
 بیدون  میاه  سیه  یبیرا  تواننید می   نخسیت  ۀمرتب در شانخانواده و ی اروپا شهروندان اساس نیا

 حقیوق  یایی مزا از نکیه یا بدون نندک سفر هیاتحاد عضو یکشورها به  تیهو کارت هر و گذرنامه
 از تواننید می   شیان یا ماه سه نیا از بعد(. Art Directive, 2004بهره ببرند ) کشور آن  اجتماع
 از پیس  و ببرنید  بهره  طیشرا با...  و لیتحص مه یب مثل زبانیم کشور  اجتماع یایمزا و حقوق

 یبیرا  هیی اتحاد شیهروندان  اگیر  .کیرد  خیذ أ دائیم  اقامت زبانیم کشور در توان م اقامت سال 0
 خصیوص  نیا در را ی هاتیمحدود تواند م زبانیم کشور شوند محسوب  تیامن دیتهد یکشور
 (. Ibidکند ) اعمال

 جامعیۀ  مقیررات  ذییل  بریتانیا در شد و آمد آزادی همچنان اروپا اتحادیۀ از با خروج بریتانیا
 مشرو  این اما باشد  داشته ادامه ااروپ اتحادیۀ شهروندان و بریتانیا میان تواندم  اروپا اقتصادی

 درخصیوص  توانندم  طرفین نشد حاصل توافق این اگر .بود خواهد بریتانیا و اتحادیه موافقت به
 مهاجرت قواعد درخصوص .کنند منعقد را اینامهموافقت قبل از محدودتر آمد و رفت هایآزادی

 و پناهنیدگان  درخصیوص  دوبلین قانون نکته ینترمهم بریتانیا به اتحادیه اعضای از غیر آمد و رفت و
 نخواهید  اجرایی   قابلییت  بریتانییا  در دوبلیین  نظیام  اتحادییه  از بریتانیا خروج با 6.است خارج  مهاجران
 همچیون  خیویش  المللی  بیین  معاهیدات  ذییل  مهیاجران  و پناهنیدگان  درخصیوص  بریتانییا  داشت  اما
 .بیندم  خود ذمۀ رب را تعهدات  پناهندگان درخصوص ژنو کنوانسیون
 

 زیستمحیط المللبین حقوق و برگزیت .5
ضیخامت الییۀ ازن  فقیر و     ویژه در زمینۀ تغییرات آب و هیوای   کیاهش  زیست بهبحران محیط
انیداز  محیط   از بین رفتن تنوع زیست   بحیران انیرژی و توسیعۀ ناپاییدار  چشیم     عدالت زیست

زیسیت در  محییط  الملیل لذا حقیوق بیین  . کشدصویر م الملل  به تخطرناک  را برای جامعۀ بین
شیاو   ) هاسیت الملل  مشخ  در این زمینه برای دولتتفش برای تحکیم و تدار  تعهدات بین

                                                           
1. Citizens Directive. 

 6101دسیامبر   10تیا   6111 یهفور 09به اجرا درآمد و از  6111تا سال  0 ینمقرارت دوبل 0339اول سپتامبر . 6
اروپیا   ییۀ اتحاد ۀو در حیوز اسیت  وضیع شیده    1 ینمقیرارت دوبلی   610۹ ییۀ اجرا و از اول ژانو 6 ینقانون دوبل

 شود. االجرا مالزم
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 دولیت بریتانییا    سبز  قارۀ در اما است  پیشرو الملل بین هایسازمان از اروپا . اتحادیۀ(6: 0136
 دهیۀ  از. اسیت  بیوده  اهمیتب  زیست محیط مسائل به ازیر گرفته  اروپا لقب آلودۀ و کثیف مرد

 تعهیدات  و قواعید  مقیررات   از سییل   شید  ملحیق  اروپیای   جامعۀ به بریتانیا که میفدی 0391
 حقیوق  در توانید می   اروپیا  اتحادییۀ  از بریتانیا خروج بنابراین . بازگشت بریتانیا بر زیست محیط
 شیناخته  دنییا  در سیبز  مقیررات  سیردمدار  که اییهاتحاد برای این و باشد اثرگذار زیستمحیط
 دارد  مهیم  خیود  رویپییش  را قدرت بلو  محیط  ی زیست تعهد ترینبلندپروازانه و شودم 
 .است

 و 6119 0هیوای   و آب تغیییرات  قانون به هوای  و آب تغییرات در تعهدات حیث از بریتانیا
 آن فعالیت که ایکارخانه یا شرکت هر اساس این بر که) 6ایگلخانه گازهای انتشار تجاری طرح
 اشمتقاضی   برای که مجوزی. است مجوز خرید از ناچار شود  منجر کربن اکسید دی انتشار به

 کیاهش  خیود خودبیه  ایگلخانیه  گازهیای  انتشیار  و تولیید  نتیجه در و شودم  تمام گران بسیار
 بیه  نییز  اروپیا  اتحادیۀ و تعهدات قلمست طور به بریتانیا .است پیوسته (یافت خواهد چشمگیری
 ش ب  .اندکرده موافقت آن با و امضا را پاریس اقلیم  نامۀتوافق خود اعضای تمام از نمایندگ 

 و شیود می   متوقف بریتانیا برای اتحادیه محیط زیست تعهدات اروپا اتحادیۀ از بریتانیا خروج با
 کم اقتصاد و دارد اهمیت بسیار بریتانیا یاقتصاد -تجاری برجستۀ موقعیت جهت از موضوع این
 زیسیت  محییط  تعهدات در بریتانیا خروج .اندازدم  مخاطره به را تجدیدپذیر هایانرژی و کربن
 خصیوص  ایین  در کیه  بریتانیا مقررات از دسته آن و هوای  و آب تغییرات درخصوص الملل بین
 .بود نخواهد اثرگذار است

 اتحادییه  شییمیای   محصیوالت  محیطی  زیست مقررات صدرخصو که 1پ  ال س  مقررات
 هیای سیاسیت  .بیود  نخواهید  اجرای  کشور این برای اتحادیه از بریتانیا خروج با است شده وضع
 دنبیال  بیه  اروپیا  اتحادیۀ گرفته و سرچشمه اروپا اتحادیۀ مقررات از نیز بریتانیا در ۹هازباله دفن
 بایسیت   هاآن بندیبسته و خود محصوالت در تولید عضو هایدولت و هاستزباله بازیافت هدف
 بیرای  حییث  ایین  از تعهدی اتحادیه دیگر از بریتانیا خروج با که کنند پیروی اتحادیه مقررات از

 کیاال  صیادرات  حوزۀ در را اتحادیه مقررات باید نیز خروج از پس بریتانیا بود  اما نخواهد بریتانیا
 . (cieem, 2016کند ) رعایت

 مقییررات اجییرای و وضییع در را کشییور اییین اروپییا اتحادیییۀ از بریتانیییا خییروج حییال رهیی بییه
 تشیدید  و تحریی   را موضیوع  این محیط زیست قوانین فقدان و خأل و ترآزادانه محیط زیست
 اقتصیادی  بازار بخواهد بریتانیا اگر که است اهمیت واجد موضوع این سو دیگر از اما .کرد خواهد

                                                           
1. Climate Change Act 2008. 
2. Emissions Trading System (ETS). 
3. CLP (classification labeling and packaging). 
4  . Waste policy. 



 6931 تابستان، 2، شمارۀ 74فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ    741

 در را بیازی  قاعیدۀ  و اتحادیه محیط زیست مقررات باید باشد داشته خود برای همچنان را اروپا
 .کند رعایت تجاری معامفت
 

 گیرینتیجه
سیر   پشیت  را ایگسیترده  تحیوالت  نیوزدهم   قیرن  در ایجیاد  زمیان  از المللی  بیین  هایسازمان
 بیین  نظراتفاق و اجماع ی  به رسیدن منظوربه همکاری و رابطه برقراری اهمیت که اندگذاشته
 خیوب   اتحیاد  هیا دولت میان که است های آن سازمان از اروپا اتحادیۀ .دهدم  نشان راها دولت
 اتحادییه  در بسیاری هایتفش پول  و اقتصادی سیاس   وحدت به دستیاب  برای و کرده ایجاد
 معاهیدۀ  عقادان که بود موجب شده آن روزافزون توسعۀ و اتحادیه در وحدت .است گرفته صورت
 همگرای  که طورهمان اما نکند  بین پیش اتحادیه از اعضا خروج برای را ایمقرره هیچ لیسبون

 منیافع  و اهیداف  بییان  بیا  که دارد را خود خاص فرایند مقابل در نیز واگرای  است  دارای فرایند
 خروج پرس همه رگزاریب با اروپا اتحادیۀ در که است کشوری اولین بریتانیا .شودم  آغاز متعارض

 دوچنیدان  را اتحادییه  از خیروج  اهمیت کشور این تاریخ  سابقۀ و و موقعیت زد کلید را اتحادیه از
 .کندم  ایجاب زمینه این در را پژوه آینده ضرورت موارد این همۀ. کندم 

 گیوش  بیه  رسیاتر  را جیدای   موافقیان  صیدای  اتحادیه از بریتانیا جدای  رأی با بریتانیا مردم
 ی فراملی  هیا ارزش جیایگزین  ملی   یهاارزش که خواهندنم  هابریتانیای  .رسانیدند هااروپای 
 بریتانییا  .بینیدازد  مخاطره به را کشور این مل  منافع اروپا اتحادیۀ یهاسیاست از تبعیت و شود
 .اشیت د خواهد بیشتری اختیارات و شد خواهد آزادتر اقتصادی و سیاس  گیریتصمیم لحاظ به

 حیق  مهیاجران  ورود در و تیر منطقی   مهیاجرت   سیسیتم  کیه  هستند این خواهان هابریتانیای 
 خصیوص  ایین  در را کمتیری  مشیکفت  تیا  باشیند  داشیته  تریمستقفنه گیریتصمیم و انتخاب
 کیه  اجمیاع   عدم به با توجه اتحادیه از خروج با بریتانیا قضیۀ دیگر طرف در اما .شوند متحمل

 ایین کشیور   در را هاجدای  زمینۀ تواندم  دارد وجود اسکاتلند جمله از بریتانیا لفمخت نقا  در
 .اسیت  خطرنیا   بسییار  بریتانییا  سیاسی   تمامییت  و اسیتقفل  بیرای  امیر  ایین  کیه  کند شروع
 مشتر  الملل بین یهانامهثالث و موافقت کشورهای و اروپا اتحادیۀ الملل بین یهانامهموافقت
 بریتانییا  بیرای  سیاسی   و اقتصیادی  حییث  از ش ب  که ثالث کشورهای با حادیهات و عضو دول
 خیروج   فراینید  انجیام  با اقتصادی حیث از .شوندم  متوقف بریتانیا خروج با است اهمیت واجد
 خیروج  بیا  اروپیا  اساسی   حقیوق  منشور .شودم  محروم اروپا گمرک  اتحادیۀ مزایای از بریتانیا
 و شیهروندان  بیرای  کیه  حقیوق   حیث از تواندم  و نیست اجرای  کشور ینا برای دیگر بریتانیا
 همچنیین  . باشید  داشته پ  در را سوئ  است آثار شده ایجاد ایشان برای که ایمکتسبه حقوق

 اروپا اتحادیۀ از بریتانیا خروج دارد وجود بریتانیا حقوق در که زیست محیط به خألهای توجه با
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 قیارۀ  کثیف مرد بریتانیا از و توجه کندب  محیط زیست تعهدات به نسبت را کشور این تواندم 
 .بسازد سبز

 بیا  اتحادییه  .گیردتأثیر م  نیز اروپا اتحادیۀ و نیست اثرگذار بریتانیا برای تنها خروج این اما
 شیورای  دائیم  دنییا  عضیو   اقتصادی قدرت اروپا  چهارمین اقتصادی قدرت دومین بریتانیا خروج
 زنی  چانیه  و اثرگیذاری  حیوزۀ  در تواندم  که داد خواهد دست از را خود نظام  ستون و امنیت
اتحادییه   از بریتانییا  خیروج . شود تأثیرگذار سیاس  و امنیت   اقتصادی مسائل حوزۀ در اتحادیه
 دومینوی بریتانیا خروج از پس و کند اتحادیه ترسیم از خروج طرفداران برای را الگوی  تواندم 

 بسییار  اروپیا  اتحادییۀ  توسیعۀ  و وحیدت  همگرایی    بیرای  ایین  که شود دنبال اتحادیه از خروج
 سیبز  قیارۀ  سیمت  به را بسیاری مهاجران که آفریقا شمال و خاورمیانه در جنگ .است خطرنا 
 کشور این از سوی مستقل و گیرانهسخت مهاجرت  قواعد ایجاد و بریتانیا خروج با است کشانده
 .کرد خواهد پیش از بیش آن عضو هایدولت و اتحادیه بر را هاجرانم این حضور فشار

 گزاف  بهای هاطرف تمام و است سخت بسیار اروپا اتحادیۀ و بریتانیا میانها پیوند گسستن
 وهیا  حیداقل  باشد نظراختففها طرف بین چقدر پس هر. پرداخت خواهند کرد خروج این از را

 پیونید  هرچنید دارد  نگیه  هیم  کنیار  را بریتانییا  و اروپیا  اتحادییۀ  اندتوم  که دارد وجود اشتراکات 
 منیافع  نفیع  بیه  کیه  باشید  هشیداری  اتحادییه  بیرای  تواندم  حداقل خروج این اما .نباشد محکم 
 صیورت  سیاختاری  اصیفحات  برخی   قدرت  ترمتوازن توزیع و مل  یهاپارلمان و عضو کشورهای

 .گیرد
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