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پس از معاهدۀ لیسبون ،ساختار ستونی اتحادیۀ اروپایی کنار گذاشتت شتدج مامعتۀ اروپتایی در
اتحادیۀ اروپایی ادغام شد و ساختار نهادی واحد شکل گرفت ،اما کارکرد دو ستون دیگتر اتا ی
ماندج یکی از این ستونها ،همکاریهای پلیسی و ضایی در مسائل کیفری استت کت اعتدها در
حوزۀ آزادی ،امنیت و عدالت اتحادی ادغام شدج ستاختار ایتن حتوزو تتورتی اتینالتدولی داردج
مسائل پلیسی و کیفری در ارتباط مستقیم اا نظم عمومی موامع دول عضو استج لذا دولتها از
تفویض اختیارات گستردو ا اتحادیۀ اروپایی در این حوزو امتناع کردواندج این در حالی است ک
در سایر سیاست ها و مسائل اتحادیۀ اروپتایی از حمتم وستیعی از حاکمیتت و اختیتارات ختود
ترفنظر و آن را ا اتحادی تفویض و اعطا کردواندج هدف سیاستهای کیفری و پلیسی اتحادیۀ
اروپایی ،مبارزو اا ایکیفرماندن ممرمان و فرار آنها از انون ا دلیل انعطاف و نرمتی سیستتم
حقو ی اعضی کشورهای عضو ،حفظ حقوق مردم و حتی ممرمان و ججج است ،لذا اتحادیت ستعی
کردو است ،در این حوزو وانین حدا لی وضع کند تا هتم از تعترب ات تت حیت و حاکمیتت
دولتها از سوی اتحادی ملوگیری و هم اهداف اتحادی تأمین شودج این مقال درتدد است تا اا
روشی توتیفی-تحلیلی ،دریااد ک در حوزۀ مسائل پلیسی و کیفری تت حیتهتای اتحادیت و
دولتهای عضو آن چگون در تقاال و تعامل اا یکدیگر رار میگیرند؟ و ا ایتن پرستپ پاست
دهد ک در کنار این تعامل و تقاال ،نقپ حاکمیت دولتها در یکسانسازی حقو ی در مستائل
کیفری ،پلیسی و نظم عمومی چگون ایفا می شود؟ از طریق اررستی نقتپ دیتوان دادگستتری
اتحادی و ساختار ،کارکرد و مؤسسات آژانسهتای حتوزۀ آزادی ،امنیتت و فضتایی روشتنتتر از
فعالیتهای پلیسی و ضایی کیفری ا خوانندو ارائ میدهد و در پایان ا ایتن نتیمت خواهتد
رسید ک تفاوتهای اساسی در تعریف نظم عمومی و نظریات حاکمیت دولتتهتا ،ستبش شتدو
است در این حوزو ،فعالیتها و تصمیمگیریها ایشتر منبۀ ااتدایی و حدا لی داشت ااشندج
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مقدمه
اتحادیۀ اروپایی ا طور رسمی در سال  1993از طریق معاهدۀ ماستریخت ایماد شدج هدف این
اتحادی ایماد اروپایی واحد و منظم استج فعالیتهای اتحادیۀ اروپایی ا ت حیتهایی محدود
است ک از طریق معاهدات مؤسس آن ،تفتویض شتدو و تت حیتهتایی کت در معاهتدات ات
اتحادی تفویض نشدواند نزد دول عضو اا ی خواهند ماندج اتل تفویض ک در معاهدات مؤستس
اتحادی ادان اشارو شدو است ایانگر این موضوع استج دولتهای عضتو از ااتتدا درتتدد اودنتد
اختیارات کمتری ا اتحادی تفویض کنند ،زیترا آنهتا مختالف تحدیتد حاکمیتت ملتی اودنتدج
اراساس اتل تبعیت یا تقدم نزدیکترین و مؤثرترین نهاد ا مسئل نهادهای اتحادی تنها زمانی
ا دام ا اتخاذ تصمیم یا عمل خواهند کرد ک ضرورتاً و الزاماً نیتاز ااشتد و انمتام ایتن عمتل از
سوی اتحادی  ،منافع و اهداف اتحادی را اهتر ا سرانمام ارساند یا نهاد ملی ،مرتبط یا در سطح
پایینتر ارای ا دام در آن مورد ومود نداشت ااشدج ات منظتور نیتل ات اهتداف اتحادیت کت در
معاهدات مؤسس ذکر شدواند ،اتحادی نیازمند ایماد نهادها و آژانسهای متعدد در حتوزوهتای
مختلف استج هماهنگی میان وانین و روی های دول عضو و حتی در مواردی یکنواختتستازی
این وانین از ممل مهمترین وظایفی است ک این نهادهتا در پرتتو معاهتدات تانون اساستی و
مؤسس اتحادیۀ اروپایی انمام میدهندج دولتهای عضو اتحادی اخشی از تت حیت ختود را در
ارخی حوزوها ا اتحادی واگذار کردواند ،اما هنوز اخشی از ت حیتها مانند سیاست ختارمی،
مسائل پلیسی ،منایی ،امنیت ملی و انونگذاری رامع ا آنها در حتوزۀ اختیتارات دول عضتو
اا ی ماندو استج اا این حال رویۀ دیوان دادگستری اروپایی نشان دادو است ک تانون اتحادیت
ا انون دول عضو ارمحیت دارد (کدخدایی)102 :1380 ،ج پرواضح است ک ااید این ارمحیت
را ایشتر در ت حیتهای مشترک اتحادی و دولتهای عضو و تقاال وانین هر دو طرف مت ک
رار داد و ن حوزوای ک اتحادی در آن ت حیت نداردج
حوزۀ عدالت و روااط داخلی ،1ستون سوم از ستونهای س گانۀ اتحادیتۀ اروپتایی استت کت
پس از معاهدۀ ماستریخت شکل گرفت ()Kaczorowska, 2009: 23ج نظام تصمیمگیری در این
ستون اینالدولی است ادین معنی کت کمیستیون اروپتایی ،پارلمتان اروپتایی و دیتوان اروپتایی
دادگستری دخالت اسیار اندکی در این ستون دارند ()Wetter, 2009: 29ج این ستون ات منظتور
افزایپ همکاریها در زمینۀ ضایی و منایی شکل گرفت ادون اینک نیاز ااشد دولتها از حمم
وسیعی از حاکمیت خود ترفنظر کننتد ()Estievenart, 1995: 87ج تتا بتل از ستال  2003و
الزماالمراشدن معاهدۀ نیس این حوزو اا نام «عدالت و روااط داخلتی» شتناخت متیشتدج ایتن
2
ستون ن حوزۀ مندرج در مادۀ  K1از معاهدۀ اتحادیۀ اروپایی را ا منزلۀ مسائل منافع مشترک
1. Justice and home affairs.
2. Matters of common interest.
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ارای دول عضو تعیین کرد ()vermeulen, 2012: 42ج البت اساس این حوزو ایشتر روی مستائل
پلیسی و ضایی-کیفری و همکاری در حوزوهای پناهندگی ،مهتامرت و ویتزا انتا شتدو استتج
حوزوهای ت حیتی این حوزو ا طور د یق عبارتاند از1 :ج سیاستهای پناهندگی در اتحادی ،
وانین ادارو کنندۀ عبور و مرور افراد از مرز های خارمی دول عضو ،همچنین کنترل این مرزهتا
2ج سیاستهای مهامرتی :سیاستهای مرتبط اا شرایط ورود ،ماا متایی و ا امتت افتراد تبعتۀ
کشورهای ثالث 3ج مبارزو اا مهامرتهای غیر انونی ،ا امت و کار 4ج سیاستتهتای مبتارزو اتا
اعتیاد ا مواد مخدر 5ج سیاستهای مبارزو اا ک هبرداری اا مقیاس اینالمللی البت تتا متایی
ک اا حوزوهای مندرج در اندهای هفت تا ن تداخل نکند 6ج همکاریهتای ضتایی در مستائل
مدنی 7ج همکاریهای ضایی در مسائل کیفری 8ج همکاریهای گمرکتی و 9ج همکتاریهتای
پلیسی ا منظور ملوگیری و مبارزو اا تروریسم ،مواد مخدر و سایر اشکال مرایم اینالمللیج
در این نوشتار ااتدا ا تحوالت این حوزو میپردازیم ،در ادام ساختار و کارکرد این حوزو را
اررسی و محدودیتهای ایمادشدو از سوی حاکمیت دولتهتا را روشتن ختواهیم کتردج ست س
ارخی زیرممموع ها و مرامع در لمرو حوزۀ آزادی ،امنیت و عدالت را معرفی خواهیم کردج

تحوالت :از ماستریخت تا لیسبون

اراساس مادۀ  K9ک تحت عنوان مقررات اتصال 1شناخت میشود ،شورا ا پیشنهاد کمیستیون
یا یکی از دولتهای عضو امازو مییااد ک مواد موارد منتدرج در انتدهتای یتک تتا شتپ را از
ستون سوم ات ستتون اول منتقتل کنتد ()Kaczorowska, 2009: 24ج ایتن مقتررو زمینت ستاز
تحوالت گستردو در ستونهای اتحادی و دگرگونی در ساختار نهادی اتحادیۀ اروپا در سالهتای
اعد شدج
همانطور ک ذکر شد ،ستونهای س گانۀ اتحادیۀ اروپایی در پتی معاهتدۀ ماستتریخت ات
ومود آمدند ،اما این پایان کار نبودج این معاهدو از طریق س معاهتدۀ اعتدی یعنتی آمستتردام،
نیس و لیسبون ات ح و سبش تحوالتی در ساختار ستتونهتا شتدج مستلماً هتر دولتتی تمایتل
شدیدی ا اعمال حاکمیت ار لمرو ،افراد و امرای سیاستهای مدنظر خود داردج این تمتای ت
سبش میشود ک دولتها تا حد ممکن از چشمپوشی از حاکمیت خود امتناع ( wessel, 2005:
 )162و هرما ک ا دامات و ت حیت های اتحادیت را در تعتارب اتا منتافع ملتی دیدنتد اتا آن
مخالفت کنند و این مخالفت میتواند تا ا دام ا ات ح معاهدات مؤسس اتحادی پیپ رودج ات
هر مهت مقررات اتصال در معاهدۀ ماستریخت سبش شد تا تمامی ن حتوزۀ ذکرشتدو ات متز
همکاری های پلیسی و ضایی در مسائل کیفری ا معاهدۀ موامع اروپتایی (یعنتی ستتون اول)
1. Bridge provisions.
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منتقل شوند ()Reinisch, 2009: 15ج ادینترتیش ستون سوم ات دلیتل ارتبتاط اتا زمینت هتای
پلیسی و ضایی در مسائل کیفری ،اا همین نام شناخت میشدج معاهدۀ آمستردام حتتی ستبش
ایماد زمین هایی در تغییر ساختار نهادی و ستونهای اتحادیۀ اروپایی شدج ایمتاد حتوزۀ آزادی،
امنیت و عدالت ضمن تأثیر در ساختار ستون سوم ،ایماد حوزوای مدیتد اتا لمترو تت حیتی
مشخص را نوید میدادج معاهدۀ نیس تغییرات ک نی ایماد نکترد ،امتا ستبش اتازنگریهتایی در
سیاستهای همکاریهای اینالدولی در اتحادیۀ اروپایی شتد و اتاز هتم زمینت را اترای تغییتر
ساختار س ستون مهیتاتر کترد ،امتا ستاختار پیشتین را حفتظ کترد ()weatherill, 2009: 13ج
درخصوص معاهدۀ لیسبون وضع ا گون ای دیگر پیپ رفت یکی از اهتداف اتتلی و تخصصتی
معاهدۀ لیسبون تغییر در ساختار نهادی اتحادیۀ اروپایی اودج در انتد دوم از متادۀ ست معاهتدۀ
اتحادیۀ اروپایی ذکر شدو است ک :
«اتحادی ااید ا شهروندان خود ،حوزوای از آزادی ،امنیت و عدالت ،ورای مرزهتای داخلتی،
ک در آن آمد و شد آزاد افراد ا وسیلۀ مقررات مراوط ا کنترل مرزهای ختارمی ،پناهنتدگی،
مهامرت و پیشگیری و مبارزو اا منایت تضمین شدو است ،عرض کند»ج
این اند سبش شد تا یکی از اهداف ویژۀ اتحادی  ،یعنی ایماد حوزۀ آزادی امنیتت و عتدالت
در دستورکار رار گیردج ارای نیل ا این هدف ،معاهدۀ لیسبون مقررات ستون سوم را مشتمول
2
معاهدۀ عملکرد اتحادیۀ اروپایی رار داد 1کت ستاختار و کتارکرد آن را مشتخص کتردو استتج
معاهدۀ لیسبون س نوع ت حیت را از هم تفکیک کرد :ت حیت انحصاری اتحادی  ،تت حیت
مشترک و ت حیت حمایتی اتحادی ج 3درنتیم اعضتی مستائل در حتوزۀ تت حیت انحصتاری
اتحادی  ،ارخی در حوزۀ ت حیت مشترک و ارخی دیگر ا طور خاص در حوزۀ تت حیت دول
عضو اا ی ماند ()Woods, 2012: 56ج

 .1حوزۀ آزادی ،امنیت ،عدالت و آزادیهای اساسی و بنیادین
منشور حقوق انیادین اتحادیۀ اروپایی در سال  2000تهی و تنظیم شد ،اما وضعیت حقو ی آن
1. Treaty on the functioning of the European Union.

2ج اعد از معاهدۀ لیسبون ساختار نهادی این س ستون حذف شد و چارچوب نهادی واحدی شکل گرفت و
ت حیتهای مامعۀ اروپایی  ECدر اتحادیۀ اروپایی  EUادغام شد ،اما در نظام تصمیمگیری دو ستون دیگر
اا ی ماندج درخصوص سیاست خارمی و امنیتی مشترک روند تصمیمات ا تورت اینالدولی است و
درخصوص همکاریهای پلیسی و ضایی دول عضو حق ااتکار عمل و پیشنهاد انونگذاری ا شورای اروپا را
دارندج چارچوب نهادی واحد شامل :شورای اروپا ،پارلمان اروپا ،شورای اتحادی و کمیسیون اروپاستج
3ج درخصوص ت حیت حمایتی اتحادی شایان یادآوری است ک در مواردی ک ت حیت اتحادی در معاهدات
انون اساسی ذکر نشدو است ،ت حیت آن امور در اختیار خود دول عضو خواهد ماند ،مگر اینک دول عضو از
اتحادی درخواست پشتیبانی ،حمایت یا امرا داشت ااشندج
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تا سال  2007و الزم االمراشدن معاهدۀ لیسبون نامعلوم اودج در معاهدۀ لیسبون و مواد مراتوط
ا حوزۀ آزادی ،امنیت و عدالت ،حقوق ارخاست از این حوزو و مقررات ناشی از مصواات انونی
اراساس ت حیتهای اعطاشدو ا اتحادیت ات مستائل حقتوق انیتادین و آزادیهتای اساستی
شهروندان اروپایی گرو خوردو استج ادینمعنی ک حوزۀ آزادی ،امنیت و عدالت ضمن شناسایی
و احترام ا وانین اساسی ،حقوق اساسی و نظم عمومی کشورهای عضو ،ومود مقررات حدا لی
و همکاریهای ضایی و پلیسی در مهت کاهپ مرم و رعایت حقوق افراد (هتم راتانی و هتم
ممرم) را ارای تضتمین اهتداف و مقتررات منشتور حقتوق انیتادین و آزادیهتای اساستی الزم
میداندج در این اخپ ،معاهدۀ عملکرد اتحادیۀ اروپایی ،ضمن ایماد و اازتعریف نهادهای پلیسی
و ضایی فراملی ،از دو مفهوم هماهنگسازی و ایماد وانین حتدا لی و شناستایی متقااتل آرای
محاکم سخن ا میان میآورد ک در اخپهای اعدی ایشتر رامع ا آنها توضیح دادو خواهتد
1
شدج

ساختار و کارکرد
همانطور ک در ااال دیدیم حوزو های ت حیتی حوزۀ آزادی ،امنیت و عدالت اسیار گستتردو و
متنوع استج روش معمول انونگذاری -ک در آن کمیسیون ات تتورت انحصتاری حتق ارائتۀ
طرحهای انونی را ار عهدو دارد و انونگذاری را ا تورت مشترک اا پارلمان و شورا ا شتیوۀ
اکثریت مشروط 2انمام میدهد )Lelieveldt, 2015: 94( -ا منزلۀ روش اتخاذ مقررات در حوزۀ
آزادی ،امنیت و عدالت در نظر گرفت شد ،اما دراارۀ مقررات درخصوص مستائل همکتاریهتای
پلیسی و ضایی کمیسیون اایستی وظیفۀ طرح لوایح انونی را اا دول عضتو تقستیم کنتد و در
موارد زیر شیوۀ اتفاقنظر ا کار خواهد رفت :مدارک سفر مانند ویزا ،پاست ورت ،ارگتۀ ا امتت و
مدارکی از این بیل ،وانین خانوادو در وضعیتهایی ک عنصتر ختارمی دخالتت دارد ،توانین
حدا لی رامع ا رویۀ کیفری و آیین دادرسی کیفری ،تعیین مصادیق مرایم مدیدی ک وانین
حدا لی ااید ارای آن ها وضع شود ،ایماد دفتر دادستان عمومی اروپایی ،همکاریهای عملیتاتی
این مرامع انونی ملی دول عضو و تعیین حدود و امکان انمام عملیات ایتن مرامتع در لمترو
دول عضو دیگرج
نکتۀ حائز اهمیت اینماست ک و تی روش اتفاقنظر ارای تصتمیمگیتری در ایتن حتوزوهتا
تعیین میشود نشاندهندۀ این است ک در تورت مخالفت حتی یک دولت ،تصتمیم متوردنظر
1ج نجکج ا شمارگان  3و 1ج

2. Qualified majority voting.

ارای اط ع د یق از این روش رأیگیری و میزان عددی و درتدی رأیدهندگان و کیفیتت و کمیتت آن ات متادۀ
 TFEU 238رموع کنیدج
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اتخاذ نخواهد شدج تفاوت حقو ی ،مامع شناختی و فرهنگی سبش میشتود دولتتهتا هتر نتوع
ت ش ارای یکسان سازی توانین کیفتری را گزنتدی اتر فرهنتگ ملتی ختود ا ندارنتد ،زیترا از
دیماالیام سیاست خارمی ،اعمال عدالت و ا ویژو عدالت کیفتری از مظتاهر حاکمیتت ملتی و
استق ل تلقی میشدو است (آشوری)23 :1393 ،ج درخصوص ستتون همکتاریهتای پلیستی و
ضایی در مسائل کیفری 1شیوۀ انونگذاری پیپ از لیسبون ارای یک دورۀ پتن ستال پتس از
الزماالمراشدن معاهدۀ لیسبون ا کار گرفت میشود (یعنی اکثریت آرا) مگر اینک ایتن مقتررو
حذف ،ات ح یا ااطال شودج در مقاال طی مدت این پن ستال ،کمیستیون هتید تدرتی اترای
ا امۀ دعوا علی دولت عضوی ک از این مقتررات تخطتی کتردو ااشتد نتدارد ( Kaczorowska,
)2009: 42ج اا این اوتاف شتاید ایتنگونت ات نظتر ارستد کت سیاستتهتای کیفتری اروپتا و
همکاری های پلیسی و ضایی ات همکتاری و همتاهنگی میتان دول عضتو آن هتم ات تتورت
داوطلبان و ادون ضمانت امراهای کافی محدود ااشد ،اما و تی دولتهای عضو اتحادیۀ اروپایی
گردش آزاد افراد ،کاال و خدمات را پذیرفت اند و در حوزۀ موافقتنامتۀ شتنگن ترار متیگیرنتد،
همچنین اازار واحد و ا تصاد یک ارچ را در دستورکار خود رار دادواند ایماد سیاستها و ساز و
کارهای پلیسی مشترک در اتحادیۀ اروپایی و میان ختود آنهتا یتک ضترورت استت و نت یتک
همکاری داوطلبانۀ ترف ،زیرا فقدان چنین ساز و کاری فقط ا اینظمی ساختاری و تشتت آرا
و ا دامات منمر خواهد شدج
از این گذشت  ،درخصوص ضمانت امرا و نظارت ار امرای اهداف و سیاستهای مشترک در
اتحادیۀ اروپایی ،دیوان دادگستری اتحادی  ،ن تنها مرمعی ارای حل اخت ف در اتحادیۀ اروپایی
است ،الک حالتی همچون دیوانعالی در ایاالت متحدۀ امریکا را داراستتBomberg, 2008: ( 2
)63ج این دیوان نقشی نظارتی ار وضع وانین و امرای وانین اتحادیۀ اروپایی داردج ادینترتیتش
ت حیت نظارتی دیوان دادگستری اروپایی 3ار ارخی حوزوهای آزادی ،عتدالت و امنیتت احتراز
شدو استت ()Great Britain parliament, 2008: 130Eج اراستاس متادۀ  263معاهتدۀ عملکترد
1. Police and judicial co- operations in criminal matters.

2ج در ایاالت متحدۀ امریکا در کنار انون اساسی فدرال ،هر ایالت انون اساسی خود را داردج در چنین حالتی اگر
وانین ایاالت یا ا دامات آنها در تعارب اا انون اساسی فدرال ااشد ،دیوانعالی ایاالت متحدو نقپ نظارتی
خود را اعمال و این تعارضات را حل میکندج در تورت هرگون تعارب میان وانین اساسی ایالتی و فدرال،
انون اساسی فدرال ارمحیت داردج
آنچ در هر دوی این دادگاوهای عالی مشترک است این است ک هر دو دادگاو درتدد رفع تعارضات میان
وانین اساسی (میان ایالتها در امریکا و میان دولتهای عضو اا یکدیگر و دولتهای عضو اا وانین اتحادی ) و
رفع تعارضات ت حیتها و ن یکسانسازی اتول و مبانی اساسیاندج هر دو درتددند انحرافات از انونی ک
ارای هم پذیرفت شدو است ارطرف شود البت تا مایی ک همین وانین اساسی ( انون اساسی فدرال و
معاهدات) امازو میدهندج

3. European court of justice.

چالشها و تقابل صالحیتهای اتحادیۀ اروپایی و دولتهای عضو در695 ...

اتحادیۀ اروپایی دیوان دادگستری اروپایی ت حیت رسیدگی و اازنگری ا تحتریمهتایی را دارد
ک علی اشخاص حقیقی و حقو ی از سوی رکن سیاست مشتترک ختارمی و امنیتتی 1اعمتال
می شودج علت ذکر این مورد این است ک یکی از دالیلی ک رکن مذکور ا دام ا اعمال تحتریم
می کند مسائل تروریستی و حمایت از تروریست است ک ااید ات ایتن مستئل اشتارو کترد کت
مسائل تروریستی در حوزۀ فعالیتهای پلیسی نیز گنماندو شدو استج
در مقاال ااید ا مادۀ  276معاهدۀ عملکرد اتحادیۀ اروپایی اشارو کردج این مادو ا تتراحت
ا این مسئل اشارو دارد ک دیوان دادگستتری اتحادیتۀ اروپتایی نستبت ات ا تدامات پلتیس و
مرامعهای امنیتی دولتهای عضو ا منظور حفتظ نظتم عمتومی و امنیتت داخلتی هتیدگونت
ت حیتی نداردج
سؤالی ک اینما ا ذهن خطور میکند این است ک آیا مادۀ  276رامع ا ت حیتنداشتن
دیوان نسبت ا ا دامات مرامع پلیسی دولتهای عضو و مادۀ  263مبنی ار ت حیت دیوان در
اررسی مبانی حقو ی اعمال محدودیت ار اشخاص حقیقی و حقو ی در تضاد و تعارب است؟
پیپ از پاس ا این سؤال ااید از منظر اتحادی و دولتتهتای عضتو درخصتوص تت حیت
دیوان و پارلمانهای ملی ار انونگذاری در اتحادیت توضتیحاتی ارائت کتردج از منظتر اتحادیتۀ
اروپایی ،کنترل دیوان دادگستری اتحادیۀ اروپایی ار حتوزۀ آزادی ،عتدالت و امنیتت آن هتم در
موارد محدود درخصوص همکاریهای پلیسی و ضایی در مسائل کیفری ادینمهت استت کت
دیوان دادگستری اتحادیۀ اروپایی از اینک حمایت کافی از حقوق اشر هتم درخصتوص متانی و
هم راانی یا ممنیعلی انمام گرفت است ،اطمینان حاتل کندج البت همانطور کت ذکتر شتد
دیوان دادگستری اتحادیۀ اروپایی درخصوص اعتبار یا تناسش ا تدامات عملیتاتی انمتامشتدو از
سوی نیروهای پلیس یا آژانس های امنیتی یا مرامع انونی مراوطۀ دول عضو یا انمام تحقیقات
پلیسی یا امنیت داخلی دول عضو ت حیتی ندارد ()Hinarejos, 2009: 74ج از منظر دولتهتای
عضو اتحادیۀ اروپایی نیز طبق معاهدۀ لیسبون ،پارلمانهای ملی ،نقپ مهمی در حتوزۀ آزادی،
امنیت و عدالت ایفا می کنندج اراساس اند ستوم متادۀ هفتت پروتکتل دوم الحتا ی ات معاهتدۀ
لیسبون پارلمانهای ملی میتوانند از کارتهای نارنمی و زرد در مهت حصول اطمینان از ایتن
مستتئل کت طتترحهتتای پیشتتنهادی در حتتوزۀ آزادی ،عتتدالت و امنیتتت اتتتل تقتتدم تت حیت
نزدیکترین و مؤثرترین نهاد را رعایت کردواند یا ن استفادو کنندج پارلمانهای ملتی همچنتین
م حظاتی ارای کنترل و ارزیاای فعالیتهای یوروپل دارندج

1. Common foreign and security policy.
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 .1شناسایی متقابل آرا و احکام قضایی و یکنواختتستازی حقتوقی در اتحادیتۀ
اروپایی
شورای اروپایی در اکتبر  1999اتول شناسایی متقاال آرا و تصمیمات ضایی را ا منزلۀ پای ای
در همکاریهای ضایی در مسائل مدنی و مزایی پذیرفتج این اتل متضمن اتل اعتماد احترام
متقاال ا نظام ضایی دیگر دول عضو اتحادیۀ اروپایی است ()Kaczorowska, 2009: 51ج
در این خصوص توم ا دو اتل شناسایی 1و یکنواختتستازی 2توانین ضتروری ات نظتر
میرسدج شناسایی متقاال عملی است ک ا منظور نیل ات اهتداف حقتو ی و ضتایی اتحادیت ،
ادون نیاز ا هماهنگی وۀ مقننۀ دول عضو و انمام اعمال خاص و پیچیدۀ انونگتذاری انمتام
میشودج یکنواختسازی وانین اما ،زمانی تورت میگیترد کت ممتالس مقننتۀ دول عضتو ات
ات ح یا ایماد انون مدید ا دام کنند یا حقوق و مقررات اتحادیۀ اروپایی ا اخشتی از حقتوق
دول عضو تبدیل شود ()Ibid: 52ج
3
درخصوص مسائل کیفری ،دولتهای عضو یکنواخت سازی حقو ی دراارۀ وانین حدا لی و
استانداردهای کلی را پذیرفت اند ،اما این دولتها مخالف یکنواختستازی اساستی و رویتۀ کلتی
کیفری ورای نیاز الزم ارای نیل ا اتل شناسایی متقاالاند ()Ibidج
مادۀ  82معاهدۀ عملکرد اتحادیۀ اروپایی ا یکنواختسازی رویۀ کیفری در اتحادیۀ اروپایی
میپردازدج این مادو تصریح میکند ک مقررات یکنواختستازی تتا متایی اتختاذ متیشتود کت
شناسایی متقاال آرا و تصمیمات ضایی دول دیگر و همکاریهای ضایی در مسائل کیفری اعد
فرامرزی پیدا کنند و در این خصوص ،تفاوت این مبتانی حقتو ی و نظتام عتدالت کیفتری دول
عضو ،ااید مطمحنظر رار گیرندج ترتیبات مذکور ااید طبق رویۀ انونگذاری عتادی درخصتوص
منب های کیفری موارد ذیل اتخاذ شوند:
پذیرش متقاال مدارک و اسناد انونی ،حقوق افتراد در مستائل کیفتری ،حقتوق راانیتان و
اشخاص ممنیعلی و منب های دیگر کیفری ک شورا میتواند از طریق روش اتفاقنظر پتس از
ملش رضایت پارلمان اروپایی شناسایی و مشخص کندج
ا دامی مشهور ا پروسۀ ترمز اضطراری 4ومود دارد ک اگر دول عضو تشتخیص دهنتد کت
پیپ نویس یک طرح ممکن است منب های اساسی نظام ضایی کیفری را تحت تأثیر رار دهد
درخواست کند تا پیپ نویس ا شورای اروپایی ارماع دادو شتودج در ایتن حالتت شتیوۀ عتادی
رأیگیری متو ف میشود و شورای اروپایی طی چهار ماو ا شیوۀ اتفاقنظر رأیگیری میکنتدج
1. Recognition.
2. Harmonizing.
3. Minimum rules.
4. Emergency break process.
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درتورتیک زمان تعلیق مورد منقضی شد ،شورا میتواند ا روند اتخاذ مقررات ادام دهد یا در
مواردی ک پیپ نویس از دستورکار خارج شد و صد و نیتی ارای اتخاذ آن نیست میتوانتد یتا
ا دامی نکند یا آن را ا کمیسیون اازگرداندج
مهم است ک ادانیم مادۀ  82اند  2معاهدۀ عملکرد اتحادیتۀ اروپتایی شترح متیدهتد کت
مقررات حدا لی نمیتواند دول عضو را از ایماد یا اتخاذ سطح ااالتری از حمایت از افراد ،نستبت
ا میزانی ک حقوق حدا لی اتحادی ایماد کردو است ،منع کندج
مادۀ  83معاهدۀ عملکرد اتحادیۀ اروپایی اا یکنواختسازی وانین کیفری ذاتتی ستر و کتار
داردج اند یک این مادو تصریح میدارد ک پارلمان اروپایی و شورا اا توم ا شیوۀ انونگتذاری
عادی و ترتیبات آن ،وانین حدا لی درخصوص تعریف منایات و ممازاتهایی ک اترای چنتین
مرایمی در نظتر گرفتت متی شتوند ،وضتع کننتدج البتت فقتط مرایمتی متدی کت دارای اعتد
اینالمللیاند موضوع انون گذاری در سطح اتحادی خواهند اودج ایتن نتوع مترایم در متادۀ 83
معاهدۀ عملکرد اتحادیۀ اروپایی ذکر شدواند:
تروریسم ،اچاق انسان و سوءاستفادۀ منسی از کودکان و زنان ،اچاق دارو و متواد مختدر،
اچاق اسلح  ،پولشویی ،فساد اداری و سیاسی ،معل پول و سایر اسناد مالی ،مرایم رایانت ای و
سازمانیافت ج
شورا میتواند اا روش اتفاقنظر ،پس از ملش رضایت پارلمان اراساس این فهرست از مرایم،
مرایم مدیدی را اضاف کندج

نهادها و آژانسهای زیرمجموعه
اا مشخصشدن روند انونگذاری و حوزوهای ت حیتی حوزۀ آزادی ،امنیت و عتدالت ،اررستی
آژانسها و نهادهای زیرممموعۀ آن خالی از لطف نیستج این نهادها و آژانسها (ک تأکید ما اتر
مسائل پلیسی و کیفری اا محوریت منایی است) ایشتر عمل همتاهنگی و تقتویتی در اتحادیتۀ
اروپایی را انمام میدهند و ایشتر از نمایندگان دول عضو اتحادی تشکیل شدواندج

 .1همکاریهای دادستانهای اروپایی

1

این نهاد در سال  2002ارای تقویت مبارزو اا مرایم مدی ایماد شد و از  28دادستتان از تمتام
دول عضو تشکیل شدو استج اعضای آن را پلیس ،دادستان یتا اضتیهتای دول عضتو تشتکیل
میدهندج 2هدف یوروماست تسهیل همکتاری و همتاهنگیهتای مطلتوب در اعمتال تحقیتق و
1. EUROJUST.
2. The college of Eurojust.
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تعقیش رامع ا مرایم مدی و دارای اعد فرامرزی و سازمانیافت استج در کنار تسهیل امترای
همکاریهای متقاال اینالمللی و امرای درخواستهای استرداد ممرمان ،یوروماست میتواند از
دول عضو شروع تحقیقات رامع ا وا ع ای یا تعقیش مظنونان را درخواست کندج یوروماست ا
تورت فعال اا یوروپتل و شتبکۀ ضتایی اروپتایی 1همکتاری متیکنتدج طبتق تصتمیم شتمارۀ
 187/2002شورای اروپا ،این نهاد دارای شخصیت حقو ی استج
مادۀ  85معاهدۀ عملکرد اتحادیۀ اروپایی نقپ یوروماست و وظایف آن را روشن میکند:
 شروع تحقیقات منایی و تعقیش از سوی مرامتع ذیتت ح ملتی ات ویتژو نهادهتایی کتدرخصوص تخلفات مالی در اتحادی اند ،هماهنگکردن تحقیقتات و تعقیبتاتی کت در انتد یتک
ادان اشارو شد ،تقویت همکاریهای ضایی شامل حل و فصل تعارضات ت حیتها و همکتاری
نزدیک اا شبکۀ ضایی اروپاییج یوروماست ت حیت انمام و ا دام پروس هتای ضتایی پتس از
شروع تحقیقات کیفری را نداردج طبق اند  2مادۀ  85معاهدۀ عملکرد اتحادیۀ اروپایی ایتن کتار
ااید از سوی نهادهای ذیت ح دول عضو انمام شودج ا خوای روشن است ک این نهاد اا اینکت
مزو اتلیترین نهادهای ضایی ا ویژو در حتوزوهتای پلیستی و کیفتری استت ،امتا در نهایتت
توانست است مایگاو هماهنگکنندو و اط عاتی ،آن هم از طریق همکاری دولتتهتای عضتو را
کسش کندج شورای اروپایی در سال  2008تصمیم ات گستترش اختیتارات عملیتاتی ایتن نهتاد
گرفت است تا اتواند ضمن تقویت همکاریها میان دولتتهتای عضتو اتا کشتورهای ثالتث نیتز
32
همکاری داشت ااشدج
4

 .2دفتر دادستانی عمومی اروپایی

مادۀ  86معاهدۀ عملکرد اتحادیتۀ اروپتایی امکتان ایمتاد یتک دادستتان عمتومی اروپتایی کت
مسئولیت تحقیق ،اازرسی و تعقیش مرتکبان یا همدستان مرایم مالی درخصوص مستائل متالی
اتحادی را ار عهدو دارد فراهم میکندج البت ایماد چنین نهادی ا نظر شورا منوط خواهد اود و
معاهدۀ عملکرد اتحادیۀ اروپایی فقط امکان ایماد چنین نهادی را پیپاینی کردو استج
حتی در زمینۀ مسائل مالی اتحادی ک کشورهای عضو موظف ا همسویی اا سیاستتهتای
پولی و مالی اتحادی اند نیز مسائل پلیسی و کیفری مراوط ا آن ،ارای هرگون ا تدام یتا ایمتاد
نهادی منوط ا نظر دولتهای عضو استج
1. European judicial network.
2. www.eurojust.europa.eu/about/background/pages/history.aspx; 2016
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4. The European prosecutor.
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 .3کمیتۀ دائمی امنیت داخلی
اساس این نهاد ،مادۀ  71معاهدۀ عملکرد اتحادیۀ اروپایی استج کمیتۀ دائمی امنیت داخلتی 1از
نمایندگان دول عضو تشکیل می شود ک تصتمیم خواهنتد گرفتت آیتا ایتن نهتاد اترای تمتامی
کارهای کمیتۀ دائمی امنیت داخلی یک نمایندو یا در هتر حتوزو نماینتدۀ مختتص ات ختود را
داشت ااشدج وظیفۀ اتلی این نهاد تسهیل ،ارتقا و تقویت همکاریهای عملیاتی این دول عضتو
درخصوص امنیت داخلی استج این نهاد ا طور رسمی ات شتورا گتزارش متیدهتدج شتورا نیتز
پارلمان اروپایی و پارلمانهای ملی را از فعالیتهای کمیتۀ دائمی امنیت داخلی مطلع میکنتدج
ا فراخور شرایط کمیتۀ دائمی امنیت داخلتی آژانتسهتای دیگتر اتحادیت ماننتد یوروماستت،
یوروپل و فرانتکس 2را ا همکاری در فعالیتهای خود فرا میخوانتدج درتتورتیکت دول عضتو
هدف حم ت تروریستی رار گیرند یا راانی فمایع طبیعی یا انسانی شوند این نهاد وارد عمتل
میشودج
در کل از معاهدات مؤسس و انون اساسی اتحادیۀ اروپایی چنین میتوان نتیم گرفت کت
هر ما مقرروای مبنی ار لزوم اط ع امور ا پارلمانهای ملی ومود داشتت یتا در روش تصتمیم
ارای اتخاذ آن اتفاقنظر اود ،آن امور درخصوص حاکمیت ملی دولتهاستج لذا اتحادی اایتد در
آن امور اا حساسیت ایشتری عمل کند کت نت ات حاکمیتت دولتتهتا تعترب کتردو و نت از
حوزوهای ت حیتی خود خارج شدو ااشدج

 .4شبکۀ قضایی اروپایی

3

این شبک در سال  1988ا منظور اهبود همکاریهای ضایی ا خصوص رامع ا مرایم متدی
ایماد شدج این شبک یک شبکۀ غیرمتمرکز از نقاط ارتباط 4است ک مرامع و مقامات ضایی را
درخصوص مسائل کیفری و منایی توتی یا کمک میکند ()Ibid: 54ج این شبک شامل مرامع
مرکزی ک مسئول همکاریهای اینالمللی ضایی در هر دولت عضو هستند و یک یا چند نقطۀ
ارتباط استج نقاط ارتباط واسط هایی هستند ک اط عتات حقتو ی و کارآمتد دولتتهتای دول
عضو و مرامع ضایی محلی را فراهم و آنها را ارای درخواستهای همکاریهای ضتایی رامتع
ا مرایم مدی ،همچنین اهبود روند این همکاریها مهیا میکنند و در شبک رار میدهندج

1. The standing committee on internal security.

2ج این نهاد از آژانسهای تخصصی اتحادیۀ اروپایی است ک همکاریهای این مرزاانیهای ملی دول عضو اتحادی
را مدیریت و از مسائلی چون تهدیدات تروریستی ،اچاق انسان ،مهامرت غیر انونی و ججج ملوگیری میکندج

3. European judicial network.
4. Contact point.
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 .5همکاریهای پلیسی

1

مادۀ  87معاهتدۀ عملکترد اتحادیتۀ اروپتایی تصتریح متیکنتد کت اعمتال مشتترک در حتوزۀ
همکاریهای پلیسی ااید شامل همکاریهتای عملیتاتی میتان پلتیس ،گمترک و ستایر مرامتع
حقو ی ذی راط دول عضو ارای ملوگیری از مرم ،اازرستی و کشتف تخلفتات منتایی و تبتادل
اط عات و تمرینات مشترک نیروهای پلیس و از این بیل ااشدج همکاریهتای پلیستی ممکتن
است هم میان نیروهای پلیس دول عضو و هم دفتر پلیسی اروپایی یوروپل تورت گیردج یوروپل
در سال  1999ا منظور انمام تحقیقات پلیسی رامع ا مرایم در اروپا تشکیل شتدج فرمانتدهی
یوروپل در الهۀ هلند رار دارد و کارمندان آن نمایندگان دول عضو از آژانتسهتای ملتی ماننتد
پلیس ،گمرک ،خدمات مهامرتی و از این بیلاندج پرواضح است کت در ایتن نهتاد نیتز امکتان
استخدام اعضا ا تورت مستقل ومود نتدارد و اعضتای آن متشتکل از کارمنتدان و نماینتدگان
دولت های عضو است ،زیرا اگر یوروپل ا تورت مستقل ا دام ا متذب نیترو کنتد ،فرمانتدهی
آنها از سوی دول عضو ایمعنا خواهد اودج از طرفی فرماندهی آنها از سوی خود یوروپتل نیتز
ا این دلیل ک فا د درت امرایی مستقل است ،مفهومی نخواهد یافتج یوروپل درت امرایتی
مستقلی ندارد و نمی تواند ا انمام تحقیقات ا تورت مستقل یا دستگیری مظنونتان مبتادرت
ورزدج در سال  2010یوروپل ا منزلۀ یکی از آژانسهای اتحادیۀ اروپایی ا کار ختود ادامت داد،
در نتیم اند دو مادۀ  88معاهدۀ عملکرد اتحادیۀ اروپایی متروک شتدج تحتت ایتن متادو  EPو
شورا اا روش انونگذاری عادی ت حیت دارند ساختار ،عملکترد و کتارکرد یوروپتل را تعیتین
کنند 2ک در سال  2010این کار انمام شد و ا پایان رسید ()Ibid: 55ج
یوروپل ا منزلۀ مسئول اهبود و گسترش همکاریهای پلیسی میان نیتروهتای پلتیس دول
عضو ا شرح زیر عمل متی کنتد :تستهیل تبتادل اط عتات میتان نیروهتای پلتیس دول عضتو،
فتتراهمآوردن مهتتارت و حمایتتتهتتای تکنیکتتی ا ت منظتتور تحقیقتتات و عملیتتات در اتحادی ت ،
فراهمآوردن اط عات تحلیلی اراساس اط عتات فتراهمشتدو از ستوی دول عضتوج اولویتتهتای
یوروپل عبارتاند از :هماهنگکردن اعمال دول عضو علی مرایم اینالمللتی ماننتد پتولشتویی
اتینالمللتی ،اچتتاق متواد مختتدر ،واردات غیر تانونی متواد هستتت ای و رادیواکتیتو ،واردکتتردن
خودروهای مسرو  ،شتبک هتای غیر تانونی مهتامرت ،اچتاق انستان ،سوءاستتفادۀ منستی از
کودکان و معل پول و تروریسمج این نهاد دارای یک سیستم اط عاتی است ک تبادل اط عتات
3
رامع ا مظنونان فعالیتهای منایی را تسهیل میکندج
ماهیت این مرایم فهرستشدو نشان میدهد ک ت حیتهای این نهتاد ،آن هتم فقتط در
1. Police co-operation.
2. 2009/ 371/ JHA.
3. the Europol computer system.
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مایگاو اط عاتی و هماهنگی ،فقط ار مسائلی محرز است ک اا اهداف و سیاستهای مشترک و
کلی اتحادی همسو هستند و منبۀ اینالمللی و اینالتدولی دارنتدج متادۀ  89معاهتدۀ عملکترد
اتحادیۀ اروپایی امکان فعالیتهای نیروهای پلیس در لمرو دیگر کشورها را فراهم میآورد ،امتا
شرایط و حدود این فعالیتها و امکان آن ،از سوی شورا پس از رایزنتی اتا پارلمتان اروپتایی ات
شیوۀ امماع تعیین میشود ()Ibidج ادینترتیش در تتورت مخالفتت حتتی یتک دولتت امکتان
فعالیت نیروهای پلیس یک دولت در لمرو دولت دیگر منتفی میشود ،زیرا اینگون فعالیتهتا
مستقیماً ار حاکمیت دولتها اثر میگذارندج در تورت تدور مموز فعالیت نیروهای پلیس یتک
دولت در لمرو دولت دیگر ،نیروهای مزاور مماز ا ا دام در خاک کشور میزاتان خواهنتد اتودج
حتی درتورتی ک نیروهای کشتور میزاتان نیتز در ایتن ا تدام همکتار ااشتند ،ادعتای اولویتت
فرماندهی آن ا دام در خاک کشور خود آنها مطرح خواهد اودج اگر مستئل ای در ختاک کشتور
مقاال ا ومود آمدو و درخصوص نظم عمومی آن کشور ااشد ،در نظر اگیریم ک مسئلۀ مزاتور
فراتر از وانین حدا لی اتحادی و نحوۀ ا دام ،رسیدگی و ارخورد اتا آن مستئل در میتان آن دو
کشور متفاوت ااشد در این تورت نیروهای کشور میهمان درتدد ارخورد اا مسئل متناسش اا
نظم عمومی و واعد مامعۀ خود و نیروهای میزاان در تورت همکاری درتتدد ارختورد اتا آن
اراساس واعد مامعۀ خود و در تورت نبود مموز همکاری نیز درتدد ملتوگیری از لطمت ات
نظم عمومی خود حاتل از ا دامات نیروهای کشور مقاال خواهند اودج میتوان نتیم گرفت ک
امماع در این موارد اسیار مشکل خواهد اودج ادیهی استت حتتی اگتر نهتادهتای حتوزۀ آزادی،
امنیت و عدالت در نقپ هماهنگی و ایماد همکاری ااشند ،موانتع فراوانتی در هماهنتگستازی
مسائل پلیسی و کیفری پیپروی دارندج
یوروپل در چشمانداز سال  2020خود استراتژی ماوطلبان ای را مدنظر دارد و درتدد است
ضمن افزایپ ت حیت عملیاتی خود در تقویت ضمانت امرای مستقیم حقوق اتحادیت ستهیم
شودج 2 1درخصوص مواد مخدر و داروهای غیر انونی ،مرکتز اروپتایی نظتارت اتر متواد مختدر و
اعتیاد 3در فوریۀ  1993پای گذاری شدج این مرکز ،اط عات و دادوهای این حوزو را ممعآوری و
اررسی میکند و ا دولتهای عضو کمک و مشاورو میدهد ،همچنین اتا آژانتسهتای اروپتایی
مرتبط اا این حوزو و سایر نهادهای اینالمللی همکاری داردج

.تاری مرامع  26دسامبر
2ج مهت مطالعۀ ایشتر رجک :خالقی ،علی ()1382ج «یوروپل» ،مملۀ پژوهپهای حقو ی ،دورۀ  ،3شمارۀ ج3

1. www.europol.europa.eu/about-europol/our-thinking; 2016

3. The European monitoring Centre for drugs and drug addiction.

 702فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،47شمارۀ  ،3پاییز 1396

 .6مجوز دستگیری اروپایی

1

این مموز در تمامی لمرو اتحادیۀ اروپایی اعتبار داردج ایتن ممتوز دول عضتو را ات دستتگیری
مظنون یا ممرم یا فرد محکوم ملزم می کند تا وی را ارای محاکم  ،تکمیتل رونتد محاکمت یتا
س ری کردن دوران زندان یا اعمال ممازات ا کشور متوردنظر تحویتل دهتدج ایتن ممتوز فقتط
درخصوص مسائل کیفری نافذ است و ا مواردی تعلق میگیرد ک مدت ممازات زندان ایپ از
 12ماو ااشدج 2این مم وز ارای افتزایپ سترعت و تستهیل رونتد استترداد ممرمتان در اتحادیت
ا منظور حذف روند طوالنی اداری و ضایی غیرضروری ایماد شتد کت ستبش متیشتد مستائل
سیاسی وارد این حوزو شتودج ایتن ممتوز متایگزین معاهتدۀ استترداد اروپتایی 3شتد و لیستت
الندااالیی از مرایمی دارد ک دول عضو را ا استرداد ممرمان و ملوگیری از سرااززدن دولتها
4
از این استرداد ملزم میکندج

اصل تبعیت یا تقدم صالحیت نزدیکترین و مؤثرترین نهاد مربوط به
مسائل

5

اا ارشماری و توتیف و تحلیل مختصر نهادهای پلیستی و کیفتری اتحادیتۀ اروپتایی ،اایتد ات
عملکرد این نهادها اا توم ا اتل تبعیت یا تقتدم تت حیت نزدیتکتترین و متؤثرترین نهتاد
مراوط ا مسئل نیز توم کردج طبق این اتل نهادهای اتحادیۀ اروپایی تنهتا زمتانی وارد عمتل
میشوند و مبادرت ا ا دام میکنند ک ا دام آنها ضترورتاً نیتاز ااشتدج اتتل تقتدم تت حیت
نزدیکترین و مؤثرترین نهاد ک از اتول کلی سای کاتولیتک أختذ شتدو استت ات زاتان ستادو
ادینمعنی اود ک ارای مسائل دینی نیازی نیست هر فرد ا طور مستقیم ا پاپ مرامع کنتدج
اینما احث سلسل مراتش نیستج ااز هم ا زاان سادو میتتوان گفتت اترای مثتال اگتر کشتیپ
میتواند ا سؤالی پاس دهد ،نیازی ا مرامع ا اسقف یا پتاپ نیستتج در مستائل سیاستی و
حقو ی نیز ا همین منوال استج و تی میتوان مسئل ای را ا نهاد محلی ارای مثال شهرداری
ارماع داد ،ا ارماع آن ا کااین نیازی نیستج میتوان گفت ن تنها نیاز نیست ،الک ارمتاع ات
1. European Arrest Warrant.
2. The EU council framework decision of 13th June 2002 on the European arrest warrant (2005/ 584/
JHA) ARTICLE 1, PARA 1.
3. European convention on extradition.

 4ج ارای مطالعۀ ایشتر رجک:
خالقی ،علی ()1384ج « رار ملش اروپایی و تأثیر آن ار حقوق استرداد ممرمین در اتحادیتۀ اروپتایی» ،مملتۀ
پژوهپهای حقو ی ،دورۀ  ،4شمارۀ 7ج

5 . Principle of subsidiarity.
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مقامات و نهادهای ااالتر غیرمنطقی ا نظر میرسدج اا این اوتاف اا درنظرگرفتن توضیحات در
متن مقال مبنی ار اینک هر کشور موظف ا ایماد و حفظ امنیت و نظم عمومی در لمرو خود
است ،ن تنها ا مسائل کیفری و پلیسی ،چ از منظر حقو ی و چت از منظتر ضترورت از ستوی
مرامع ملی رسیدگی میشود ،الک اا ومود مرامع ملی ن تنها نیازی ات مرامعت ات نهادهتای
اتحادی نیست ،الک ایماد نهادهای فراملی پلیسی اا تدرت عملیتاتی غیرمنطقتی و غیر تانونی
استج همان طور ک در شمارگان بلی نیز مشاهدو کردید ،نهادهای مشترک پلیسی فراملتی در
اتحادی ایشتر نقپ مشورتی ،هماهنگی و تبادل اط عات دارندج

نتیجهگیری
از پیچیدوترین ا دامات در اتحادیۀ اروپایی امر انونگذاری در پرتو ت حیتهای اتحادی استج
همچنین ،احث مشخصکردن شفاف و د یق ت حیت اتحادیت و دول عضتو از مملت مباحتث
مهم در اتحادیۀ اروپایی استج نظام حقو ی اتحادی تحتت تتأثیر نظتامهتای حقتو ی داخلتی و
اینالمللی استج در مقدمۀ معاهدۀ انون اساسی اتحادی ار اتحاد هرچت ایشتتر اترای نیتل ات
هدف واحد تأکید شدو ک از آن ا منزلۀ اتحاد در اخت ف یا وحدت در کثرت یتاد شتدو استتج
این موضوع ایانگر پذیرفتن این مطلش است ک اا ومود ت شهتا اترای یکستانستازی توانین
دولتهای عضو اتحادیۀ اروپایی هنوز تفاوتهایی مومود استت و ایتن تفتاوتهتا ممکتن استت
مومش اروز تعارضاتی شودج این تعارضات اعم از تعارضتات عملکترد ،تانون و تت حیت استتج
اتحادیۀ اروپایی ا تفاوتهای حقو ی نظامهای ملی توم داشت است و ا ایتن تفتاوت احتترام
میگذارد ،هرچند وانین حدا لی را ارای اهبتود نظتام حقتو ی اتحادیت در نظتر دارد و اعمتال
میکندج زیرا هدف از ایماد اتحادی  ،تأستیس اروپتایی واحتد و یتکدستت اتودو استتج مستائل
کیفری ،امنیتی و پلیسی در اتحادیۀ اروپایی اهمیت اسزایی دارندج این مسئل اا امنیت اتحادیت
گرو خوردو استج ارتقای سطح زندگی مردم و حفظ آسایپ و امنیت آنها مومش شد تا حتوزۀ
آزادی ،امنیت و عدالت ات اتتلیتترین حتوزوهتای عملکترد اتحادیتۀ اروپتایی تبتدیل و حتوزۀ
ت حیتی آن این دول عضو و ارکان اتحادی ا منظور نیل ا ااالترین کیفیت تقسیم شودج البت
سهم اتحادی در این تقسیم محدودتر است و فقط امکان ایماد توانین حتدا لی در حتوزوهتای
پلیسی و کیفری ا اتحادی اعطا شدو و سهم اتلی از آن دول عضو استج این توانین حتدا لی
ا ایماد نهادهای هماهنگکنندو ،مشورتی و اط عاتی ادون درت امرایی مستقل منمتر شتدو
استج نهادهای پلیسی و ضایی اتحادی نیز متشکل از نمایندگان دول عضو است و این نهتادهتا
استق ل عمل کاملی ندارندج شاید محدودیت ت حیت اتحادی چ در ا دامات امرایی و چت در
ا دامات انونگذاری در حوزۀ آزادی ،امنیت و عدالت در معاهدات مؤسس اتحادی و نظری هتای
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حاکمیت ملی دولتها ریش داشت ااشدج تمایل ا استق لعمتل و تصتمیمگیتری در کشتورها
سبش می شود حتی در حوزۀ اتحادیۀ اروپایی نیز ،دول عضو از اعطای تت حیت در حتوزوهتای
خاتی ک در ارتباط مستقیم اا حاکمیت آنها ،نظم عمتومی و امنیتت داخلتی و متردم استت،
سرااز زنندج امور پلیسی و ضایی کیفری درخصوص مسائل منایی از مملتۀ ایتن حتوزوهاستتج
حاکمیت ملی دولتها و چارچوب حکومتی آنها ،ک از فرهنگ سیاسی آنها سرچشم گرفت ،
سبش شدو است امرای عدالت کیفری و ویژگیهای اساستی آن کت از مظتاهر حاکمیتت ملتی
است ،در اختیار ت حیت تصمیمگیری و امرایی دولتهای عضو اا ی اماندج تفاوت ویژگیهتای
فرهنگی سبش تفاوت در رویکردهای عدالت و نظم حقو ی و درنتیم تفاوت اساسی میان واعد
کیفری میشود ک ا تبع آن چارچوب و زیرانتای توانین و ا تدامات پلیستی و کیفتری شتکل
می گیردج رغبت ا عضتویت در اتحادیتۀ اروپتایی و ات دنبتال آن ،تفتویض اختیتارات ات آن و
ترفنظرکردن از اخشی از حاکمیت ملتی ،هتر چقتدر هتم اترای دولتتهتا متذاب و منتافع و
فرتت های زیادی همراو داشت ااشتد ،در هتر منطقت از مهتان دولتتهتا خطتوط رمتزی در
حاکمیت خود دارند ک ا استق ل آن کشور گرو خوردو استج فرهنگ کشتورها کت توانین و
واعد اساسی هتر کشتور را شتکل متیدهتد و ایتن واعتد نیتز زمینت ستاز تعریتف ،تحدیتد و
مفهومانگاری سیاستهای امنیتی ،اختیارات نهاد ها و اعمال ممرمان و ازهکاران است از مملتۀ
این خطوط رمز است ک دولتهای مستقل حاضر ا گذشت از آنها نیستندج هتید مامعت ای
ادون نظمی ک ریش در فرهنگ و سنت مردم خود دارد االیت اداروشدن را نخواهتد داشتت و
در تورت اخت ط وانین تحت تأثیر فرهنگهای گوناگون در این موامع ،ن تنها حاکمیت ملتی
معنا و مفهومی نخواهد داشت ،الک ا دامات ارکان امنیتی مانند پلتیس و ملتوگیری منایتت و
تنبی ازهکاران اراساس وانین کیفری امکانپذیر نخواهد اودج این در حالی است کت متدای از
مسائل فرهنگی-سیاسی و حقو ی و مبانی حقو ی ا دلیتل ویژگتی و ماهیتت ختاص اتحادیتۀ
اروپایی ،همچنین پذیرش موافقت نامۀ شنگن و گردش آزاد افراد در اتحادیتۀ اروپتایی ،پتذیرش
وانین حدا لی از سوی دولتهای عضو ن تنها نیاز ،الک ضرورتی انکارناپذیر خواهتد اتودج نکتتۀ
دیگری ک میتوان در کنار مسئلۀ حاکمیت دولتها ا آن توم داشت مسئلۀ اتل تبعیتت یتا
تقدم ت حیت مؤثرترین و نزدیکترین نهاد ا مستئل استت 1،کت ارخاستت از اتتل تفتویض
اختیارات دولتها ا اتحادی استج این اتل کت ریشتۀ آن ات آمتوزوهتای امتمتاعی کلیستای
کاتولیک ارمیگردد ،ار این مسئل تأکید دارد ک امتور و مستائل اایتد از ستوی نزدیتکتترین،
کوچکترین و مرتبطترین نهاد ا مسئل ادارو و امرا شودج در اتحادیۀ اروپایی نیز منظور از ایتن
اتل اتخاذ تصمیم از سوی مرامع محلی ا مای درتهای مرکزی استج اتحادی ااید تنهتا در
مسائل ک ن یا در مایی ک ا دام اتحادی ضرورتاً موردنیاز است وارد مسئل شودج علت پدیداری
1. Principle of subsidiarity.
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چنین اتلی دو نکت است :تمرکززدایی و اهبود نتیم  ،عملکرد و تسریع ا دامات ک ااز هم هتر
دو ریش در حاکمیت دولتها دارندج دولتهای عضو ا تفویض اختیتارت گستتردو ات اتحادیتۀ
اروپایی تمایلی نداشتند ،زیرا تمرکز کامل اختیارات در نتزد نهادهتای فراملتی اتحادیت نت تنهتا
امکانپذیر نیست ،الک مطلوب نیز نخواهد اودج مسلماً نظام انونگذاری هر کشور کت اراستاس
مبانی فرهنگی و مامع شناختی آن کشور شکل گرفت است در تشخیص وانین مرتبط اا نظتم
عمومی و عدالت کیفری ،همچنین اختیارات نیروی حافظ نظم مامع مناسشتر استج از طترف
دیگر ،اا توم ا اتل تقدم ت حیت نزدیکترین و مؤثرترین نهاد ،اا ومود نیروی پلیس ملی و
محلی ،همچنین دادگاو کیفری در یک کشور ،ایماد مرامع فراملی در سطح اتحادی ارای حفظ
نظم دولتهای عضو یا ارماع ضایای حقو ی و کیفری ا دادگاوهای فراملی غیرمنطقی ا نظتر
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