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از منظر حقوق  هادولتی حقوقی همگرایی اقتصادی هاچالش
اتحادیۀ اروپا و اتحادیۀ تجارت  بر دیتأکبا ؛ المللنیبتجارت 

 آزاد اروپا )افتا(

 
 *2فرد مهدی ولیزاده، 1اکبر بشیری

 

 چکیدهچکیده
برر  ی بزرر   هاهاههییاتحاداتحادو و   هاهاسازمانسازمانی در کنار ی در کنار اامنطقهمنطقهبه تشکیل اجتماعات اقتصادی به تشکیل اجتماعات اقتصادی   هاهادولتدولتتمایل تمایل  ی 

صادی و ی مانند سازمان تجارت جهانی و اتحادیۀ اروپا، که اغلب مبتنی بر توجیهات اقتصزادی و  المللالمللننییبب ی مانند سازمان تجارت جهانی و اتحادیۀ اروپا، که اغلب مبتنی بر توجیهات اقت
.ت  ، خالی از موانز  حقزوقی نی.زت     آنهاآنهای و چه در طول حیات ی و چه در طول حیات ررییگگشکلشکلسیاسی است، چه در بدو سیاسی است، چه در بدو  قوقی نی ن  ح ، خالی از موا

به به   توانتوانییممی حقوقی نیر است که از جملۀ آن ی حقوقی نیر است که از جملۀ آن هاهاجنبهجنبهبر ابعاد اقتصادی دارای بر ابعاد اقتصادی دارای جهانی شدن عالوهجهانی شدن عالوه
ند ی ماننزد  المللالمللننییببی ی هاهاسازمانسازمانی قواعد حقوقی اشاره کرد  تالش و ثمرۀ فعالیت برخی ی قواعد حقوقی اشاره کرد  تالش و ثمرۀ فعالیت برخی سازسازانانک.ک.یی ی مان

آن.یترال، مؤس.ۀ وحدت حقوق خصوصی رم و    در راستای حذف آن.یترال، مؤس.ۀ وحدت حقوق خصوصی رم و    در راستای حذف   المللالمللننییببکمی.یون تجارت کمی.یون تجارت 
لی یکی از موان  حقوقی همگرایی اقتصادی یعنی تعارض قوانین داخلزی   لتدولزت یکی از موان  حقوقی همگرایی اقتصادی یعنی تعارض قوانین داخ ته صزورت گرفتزه     هاهزا دو صورت گرف

یت ، عوامل دیگری مانند اصل حاکمیزت  بر اینبر ایناست  عالوهاست  عالوه لتدولزت ، عوامل دیگری مانند اصل حاکم حد، مطزاب  منشزور ملزل متحزد،       هاهزا دو لل مت شور م طاب  من م
ضایی ی موازی در رسیدگی به اختالفات تجاری، استثنائات اجرای احکام داوری و قضزایی  هاهاتتییصالحصالح ی موازی در رسیدگی به اختالفات تجاری، استثنائات اجرای احکام داوری و ق

شده ی داخلی مان  از همگرایی کامزل اقتصزادی شزده    هاهادادگاهدادگاهخارجی و همچنین توسعۀ صالحیت خارجی و همچنین توسعۀ صالحیت  صادی  مل اقت ی داخلی مان  از همگرایی کا
سی و تحادیۀ اروپا و اتحادیۀ تجارت آزاد اروپا )افتزا  بررسزی و   است  در مقالۀ حاضر عوامل مذکور در ااست  در مقالۀ حاضر عوامل مذکور در ا تا  برر تحادیۀ اروپا و اتحادیۀ تجارت آزاد اروپا )اف

   انداندداشتهداشته  ررییتأثتأثنشان داده خواهد شد که این عوامل چگونه بر همگرایی یا واگرایی اقتصادی نشان داده خواهد شد که این عوامل چگونه بر همگرایی یا واگرایی اقتصادی 
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 مقدمهمقدمه
هزای اقلیمزی و   بی برخی کشورها در تولید انواع مختلفی از کاالهزا و خزدمات، تفزاوت   مریت ن.

ویژه انرژی و سایر مناب  بااهمیت از یک طزرف و نزاهمگونی کشزورها در    برخورداری از مناب  به
درآمد ناخالص داخلی و درآمد سرانه و در اختیار داشتن دانش فنزی و فنزاوری از طزرف دیگزر،     

رت بین کشورهای مختلف از نظر اقتصادی مقرون بزه صزرفه باشزد و موجزب     سبب شده تا تجا
هزا شزود )شزیروی،    المللی میان دولتای و بینگیری اجتماعات اقتصادی در سطح منطقهشکل
الملل بیانگر سابقۀ دیرینۀ ایزن  المللی در تاریخ حقوق تجارت بین   روابط تجاری بین11: 1931
  و بعزدها در قالزب   1: 1931فرد، الملل )اعالئییدایش تجارت بینهای کوچک در آغاز پاتحادیه

اسزت    1311سازوکارهای شایان توجهی مانند پیمان عمومی تعرفه و تجزارت )گزات  در سزال    
این روابط در آغاز با موانعی همچون یک.ان نبودن ثمن معامالت و تفاوت پزول رسزمی منزاط     

ود و خروج کاال به مناط  داخلزی کشزورها و بعزدها    ها در قوانین خاص ورمختلف، برخی تفاوت
هزا، تزدوین قزوانین نانوشزته در قالزب قزانون،       گیری تدریجی دولزت رو بود  با شکلها روبهدولت
ها، بیش سازی آن در سطح ملی و در اختیار گرفتن کنترل بازرگانی خارجی توسط دولتیک.ان

شزد، تزا حزدی کزه در برخزی مزوارد تحمیزل        رو مزی از گذشته همگرایی اقتصادی با مان  روبزه 
عرصۀ حکمرانی، مقرون به صرفه بودن تجزارت  های جانبی ناشی از تغییرات ساختاری در هرینه

روند در اواخر قزرن   این    (Chaudhary, 2008: 123)ساخت رو میبا سایر ممالک را با تردید روبه
ویژه اتحادیۀ اروپزا و م.زتعمرات آنهزا یزک     نوزدهم و اوایل قرن بی.تم تغییر کرده و کشورها به

رخ داد، بزه   1396دوره آزادی تجاری را تجربه کردند  پز  از ایزن دوره رکزودی کزه در دهزۀ      
سزازی شزدند و   حدی که ب.یاری از صزنای  ملزی   الملل منجر شد، تاانقباضی شدن تجارت بین

جویانه وض  کردند  از طرف دیگر، تأثیرات دو جنز   ها قوانین محدودکنندۀ تجاری تالفیدولت
های جنز  را کزاهش خواهزد    جهانی اول و دوم، تفکری غالب شد که واب.تگی اقتصادی انگیره

شزدت و میزران مقزررات محدودکننزدۀ تجزاری تزالش        ها برای کاهشرو برخی دولتداد  ازاین
نامزۀ عمزومی تعرفزه و تجزارت گزات در سزال       کردند  این تالش در نهایت به امضای موافقتمی

رفته با توسعۀ تدریجی قواعد گات، تا تشزکیل سزازمان تجزارت جهزانی،     منجر شد  رفته 1311
هزا  ی شکل گرفت  ایزن تزالش  های اقتصادهای دیگری برای حذف موان  حقوقی همگراییتالش

هزا و قزوانین   سزازی رویزه  سزازی و هماهنز   الملل را در سایۀ یک.انهمگی ت.هیل تجارت بین
و سزازمان تجزارت    1339کردند  بعدها با تشکیل اتحادیۀ اروپا در سال تجاری کشوها دنبال می

هزا بزر   دولزت  ای، بخشزی از کنتزرل  های اقتصادی منطقزه و سایر اتحادیه 1331جهانی در سال 
المللی بازرگانی خارجی، کاسته شد که خود از دیگر موان  مهم همگرایی اقتصادی در سطح بین

های حقوقی غیرسازمانی و سازمانی تشریح شد  در این مقاله، موان  در دو بخش چالشتلقی می

https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22M.A.+Chaudhary%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
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ی، هزا بزر  بازرگزانی خزارج    خواهد شد  در بخش اول، تفاوت در قواعد حقوقی، حاکمیزت دولزت  
هززای قضززایی و داوری مززوازی و در بخززش دوم،  الرامززات نظززام حقززوقی داخلززی و رسززیدگی  

های ادارۀ سزازمان  پذیری اعضا ن.بت به سازمان، ناهمگونی توسعۀ اقتصادی اعضا، هرینهنظارت
هزای  تزرین چزالش  عنزوان مهزم  گیزری سزازمان، بزه   و ترجیح مناف  سیاسی در نهادهای تصمیم

گفتزه در مزورد دو نهزاد    هزای پزیش  یابی خواهد شد  در پایان نیر چزالش همگرایی اقتصادی ارز
 اتحادیۀ اروپا و انجمن تجارت آزاد اروپا )افتا  بررسی خواهد شد 

 

 مروری بر پیشینۀ تحقیق از دیدگاه نظریمروری بر پیشینۀ تحقیق از دیدگاه نظری
، لیکن تجزارت  1هرچند غالب نظریات مربوط به همگرایی اقتصادی ریشه در همگرایی سیاسی دارد

ر همگرایی اقتصادی است  به بیان دیگزر، خاسزتگاه همگرایزی اقتصزادی، همگرایزی      ه.تۀ اصلی د
رو اندیشمندان این حوزه، فروپاشی شوروی و جهان دوقطبی را ب.زتر اصزلی   سیاسی است  ازهمین

بر ایزن اسزا ، امنیزت     . Gaston & Khalid, 2012:42اند )ای دان.تهرشد و نمو همگرایی منطقه
منزدی از بازارهزا و منزاف     چزک در کشزورهای فقیزر بزا دسترسزی و بهزره      اقتصادی واحزدهای کو 

پردازان تزا  شود  حتی اثر اقتصاد و تجارت در نظر برخی نظریهکشورهای ثروتمند، بیشتر تأمین می
ترین عامزل افزرایش سزطح همب.زتگی و تعهزدات متقابزل و       آنجا تعالی پیدا کرده که آن را اصلی
   در نتیجزه نزوعی   Gaston & Khalid, 2012:42 اند )قلمداد کرده همچنین عامل بازدارندۀ جن 

رو رابطۀ همب.تگی از نوع م.تقیم میان افرایش همگرایی سیاسزی و اقتصزادی وجزود دارد  ازایزن    
سیر واب.تگی متقابل اقتصادی هرچه افرایش یابد، همگرایی سیاسی پایدارتر خواهزد بزود  تجزارت    

ایی اقتصادی و همگرایی اقتصادی کامل را نقطۀ تکامل آن دان.زت  در  آزاد را باید نقطۀ آغاز همگر
های خارجی مشترک و در ای یا تعرفهمرحلۀ نخ.ت از همگرایی اقتصادی اغلب حذف موان  تعرفه

هزای اقتصزادی هم.زو و در    بر این دو، بازارهای مشزترک، سیاسزت  همگرایی اقتصادی کامل عالوه
: 1913کننزد )کزوالیی،   ادهای سیاسی مشترک نیر بروز پیزدا مزی  های سیاسی و نهنهایت اتحادیه

مطزر    1و تزین بزرگن   9که توسط لینمان 2هایی نیر مانند مدل جاذبه   در این خصوص مدل109
پردازد و با منظور کزردن عوامزل   سنجی یکپارچگی و همگرایی اقتصادی میشده است، به پتان.یل

کند  همچنین بینی میای را پیشب اقتصادهای منطقهمختلفی از جمله روابط سیاسی، میران جذ
عواملی مانند جمعیت، درآمد، صادرات و واردات و    در این مدل با روش قابزل قبزولی بزا تأسزی از     

                                                           
ترین مکاتب و ارن  هزا ، کزارل دویز  و میترانزی از     گرایی از جمله مهمکارکردگرایی، نوکارکردگرایی و فدارل  1

 د رونشمار میپردازان همگرایی بهترین نظریهمهم
2. Gravity model 

3. Linnemann  

4. Tinbergen.  
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هزای تجزاری   نامزه قانون جاذبۀ نیوتون کمی شده اسزت و قابلیزت یکپزارچگی اقتصزادی موافقزت     
   همچنزین مزدیریت سزاختارهای    91: 1939 کند )سزعادت و مح.زنی،  را بررسی می 1ایمنطقه

تزوان در خصزوص   سیاسی متقابال  بر پایداری همگرایی اقتصادی اثر م.تقیم دارد  ایزن اثزر را مزی   
هزای غلزط توسزط    دلیل اتخاذ سیاسزت های ناشی از جهانی شدن که برخی آن را بهافرایش هرینه

ای اقتصزادی در سزطح منطقزه    رایزی رو تشزکیل همگ دانند، مشاهده کرد  ازایزن سیاستمداران می
شزود  ای برای پیوستن به یک اتحادیۀ تجاری جهانی مانند سازمان تجارت جهانی تلقی مزی مقدمه

گیزری همگرایزی   بر دو عامل تجزارت و سیاسزت در شزکل      عالوه92: 1939)سعادت و مح.نی، 
یات مربوط به همگرایی ای دارد که کمتر در ادباقتصادی، عنصر حقوقی نیر اهمیت شایان مالحظه

اقتصادی بدان پرداخته شده است  قوانین اساسی کشورها، ساختارهای حقوقی مانند ارتبزاط نظزام   
الملل، اختیارات شهروندان و مقامات سیاسی، شفافیت و ثبزات حقزوقی   حقوق داخلی و حقوق بین

بر همگرایی اقتصزادی در   ترین عناصر تأثیرگذارو قوانین مرتبط با تجارت خارجی و    از جمله مهم
   Frimpong Oppong, 2011 :118 المللی است )ای و بینسطح منطقه

 

 ی حقوقی غیرسازمانیی حقوقی غیرسازمانیهاهاچالشچالش
 د حقوقید حقوقیتفاوت در قواعتفاوت در قواع. 1

الملزل، امکزان شزمول قزوانین و مقزررات      المللی و فرامرزی در تجارت بینوجود یک عنصر بین
سازد  نف  متفزاوت طزرفین یزک رابطزۀ تجزاری در شزمول       هایی مواجه میداخلی را با دشواری

المللی، سبب گرایش به تعیین قانون حزاکم  قوانین کشورهای متبوع آنها بر معامالت تجاری بین
شود که پذیرش آن از سوی طرف مقابل چنزدان  قرارداد براسا  ملیت یا تابعیت اشخاص میبر 

سهل نی.ت و از طرف دیگر در صورت پذیرش نیر با موانعی در م.یر اجرای قزرارداد یزا رابطزۀ    
   Collier, 2001:11))رو خواهند شد تجاری روبه

در واق ، بدون ت.هیل روابط بزین  شود، اگرچه این روابط مربوط به بازرگانان هر کشوری می
الملزل و تشزکیل   رو متعاقب توسعۀ تجارت بزین مانند  ازاینهای اقتصادی عقیم میآنها، اتحادیه
هزای  هزایی بزرای از بزین بزردن تفزاوت در نظزام      های مهم جهانی در قرن بی.تم، تالشسازمان

المللزی  ردولتزی بزین  هزای غی ها اغلزب توسزط سزازمان   اگرچه این تالش 2حقوقی صورت گرفت 

                                                           
1. Regional Trade Agreements (RTAs) 

ونقل حملهای واسطه هایاتحادیه المللیبینفدراسیون و  ونقل هوایی )یاتا المللی حملمن بیننجا برای نمونه  9
هوایی،  هایها و بارنامهراهنامهثل هوایی، م ونقلحمل)متحدالشکل کردن  اسناد  استانداردسازیدر  )فیاتا 

به  المللیبین : کمیتۀ دریانوردی CMI) المللیبینکمیتۀ دریانوردی همچنین  نقش مهمی ایفا کرده است 
این کمیته  هایتالشسازی حقوق دریایی تأسی  شد  کارها و با هدف ارتقا و کمک به یکنواخت 1931سال 

 المللیبینن در زمینۀ حقوق دریایی منجر شده است که مقررات به تدوین چندین پرتوکول و کنوان.یو

https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Richard+Frimpong+Oppong%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
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سزازی آنهزا، توافز     سازی قوانین داخلزی کشزورها یزا یک.زان    گرفت، الزمۀ هماهن صورت می
   امری که در بادی امر با  (Hugo,2003:142المللی استها چه در سطح داخلی و چه بیندولت
هزا  دولت رفته و با درک جدیدهای حقوقی داخلی مواجه بود، اما رفتههایی جدی در نظامچالش

سزازی اغلزب از   المللی، این فرایند ت.هیل شزد  ایزن یک.زان   المللی و تجارت بیناز شرایط بین
المللزی  های بزین طری  اصال  قوانین داخلی یا وض  قوانین جدید، انعقاد معاهدات و کنوان.یون

مؤس.ات ها و یا از رهگذر پذیرش داوطلبانۀ بعضی مقررات یا شروط نمونه از سوی تجار، شرکت
المللزی  های حقوقی در خصوص تقدم و رجحان مقررات بینپذیرد  با وجود تفاوت نظامانجام می

طزور غیرم.زتقیم بزه اصزال      المللی بههای بینبر مقررات داخلی، انعقاد معاهدات و کنوان.یون
یزا     از طرف دیگر، اصال  قوانین داخلی 219: 1911شود )مارک سول، قوانین داخلی منجر می

ها و مؤس.ات شده توسط سازمانوض  قوانین جدید کشورها، با الگوبرداری از قوانین نمونۀ تهیه
: 1919المللی قواعد حقوقی، صورت گرفتزه اسزت )شزیروی،    سازی بینفعال در زمینۀ یکنواخت

هزا و  المللی، هم در حقوق سخت )کنوان.یون   این تأثیر و تأثر نظام حقوقی داخلی و بین1919
ای حقزوق نزرم   مشزهود اسزت و حتزی بنزابر عقیزدۀ عزده       االجرا  و هم در حقوق نرماسناد الزم

ها با ، زیرا کنوان.یون1سازی قواعد حقوقی داشته استمراتب تأثیر چشمگیرتری در یکنواختبه
دلیل منعطف آورند، بهسازی را به ارمغان میآنکه ن.بت به حقوق نرم درجۀ باالتری از هماهن 

ای از قواعزد  لزیکن، همچنزان بخزش عمزده     2دن، اقبال کمتری در خصوص آنها وجزود دارد  نبو
های خارجی و    یکنواخزت نشزده و   حقوقی تأثیرگذار همانند قواعد اجرای آرای صادره از دادگاه
ای یک.ان شزده  طور منطقهای و    بهاز طرف دیگر، برخی قواعد خاص حقوقی )گمرکی و تعرفه

   بزرای نمونزه   231: 1999مند خواهند بود )فابریکوتی، اتحادیۀ از این مریت بهره و تنها اعضای
نامۀ تجارت آزاد آمریکزای شزمالی   قواعد تجارت و ترانریت انرژی مندرج در بخش هفتم موافقت

 ,Hufbauerشزود ) )نفتا  منحصرا  بین اعضا در حال اجراست و شامل تجارت با سایر اعضا نمزی 

، 1331نامزۀ عمزومی تعرفزه و تجزارت گزات      موافقزت  21مین دلیزل، در مزادۀ     به ه 1993:11
دهنزد، شزامل اصزل    های اقتصادی و گمرکی به یکدیگر میامتیازهایی که اعضا در قالب اتحادیه

طور خودکار بزه  الوداد بهمعنا که این امتیازات مطاب  اصل کاملهشود  بدینالوداد نمیملت کامله
هزای  کنزد و تنهزا میزان اعضزای اتحادیزه     تجارت جهانی ت.ری پیزدا نمزی  سایر اعضای سازمان 

ای معتقدنزد کزه      در مقابزل عزده  mc Nair,1986:282 اقتصادی و گمرکی معتبر خواهد بزود ) 

                                                                                                                                        
 ، از جملۀ آنهاست شودمیویربی شناخته -دریایی که با نام مقررات الهه هایبارنامه

یافتزه و در حزال توسزعه صزورت     های حقوق نرم معموال  با مشارکت حقوقدانان زبزده از کشزورهای توسزعه   پروژه  1
شود و به همین دلیل مزورد اسزتقبال   های حقوق داخلی در آن لحاظ میتفاوت نظامگیرد و به همین دلیل می

 گیرد بیشتری قرار می
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ای صزورت گیزرد، چراکزه شزباهت ن.زبی      الملل باید از طری  ترتیبات منطقهتوسعۀ حقوق بین
ایی قواعد مذکور را تضزمین خواهزد کزرد  ایزن افزراد در      مناف  یا دیدگاه بازیگران، تناسب و کار
هزای جهزانی یزا    یافتزه بزه نظزام   ای، ب.یاری از قواعزد ت.زری  دفاع از همگرایی اقتصادی منطقه

داننزد  ای تجزاری مزی  های منطقزه نامهچندجانبۀ تجاری و اقتصادی را برگرفته از قواعد موافقت
   911: 1999)فابریکوتی، 

 

 بر بازرگانی خارجی بر بازرگانی خارجی   هاهادولتدولت. حاکمیت . حاکمیت 22
گیزرد  در واقز ،   ها بر بازرگانی خزارجی از اصزل حاکمیزت دولزت سرچشزمه مزی      کنترل دولت
ها بر مناب  طبیعی، صرفا  به نفت و گاز و     محدود نی.ت و سایر ابعاد آن را هزم  حاکمیت دولت

یر کشورها به سرتاسر گیرد  با رشد تمایل بازرگانان به عرضۀ کاالها و خدمات خود یا سادر برمی
ناچار از بخشزی از  ها در مقابل موج جهانی شدن اقتصاد و تجارت تاب نیاوردند و بهجهان، دولت

   اتحادیۀ اروپا، 231: 1936اختیارات خود در زمینۀ کنترل بازرگانی خارجی، کاستند )کنعانی، 
هزا در  مایانگر ت.لیم دولزت ای نیر نسازمان تجارت جهانی، نفتا و سایر ترتیبات اقتصادی منطقه

الملل ه.تند  از طرف دیگر، برخی عوامل حقزوقی ماننزد کزاهش    برابر موج فرایندۀ تجارت بین
ها نظیزر حقزوق بشزر، حقزوق     المللی در سایر حوزهها در جامعۀ بیناطالق اصل حاکمیت دولت

اعمزال حاکمیزت   طزور مطلز  قزادر بزه     ها همانند گذشته بهبشردوستانه و    سبب شده تا دولت
  )119: 1931 نیا،فروغی)نباشند 

 

 . الزامات نظام حقوقی داخلی . الزامات نظام حقوقی داخلی 33
لیل برخی موانز  در قزوانین اساسزی یزا داخلزی      دبرخی عوامل تأثیرگذار در همگرایی اقتصادی، به

کشورهای عضو، ممکن است حیات یک اتحادیۀ اقتصادی را به مخاطره بیندازد  برای نمونه، هرچند 
شوند، رأی بزه خزروج از اتحادیزۀ    مردم انگل.تان که شامل برخی فعاالن اقتصادی و تجاری نیر می

به تصزویب پارلمزان    2669معاهدۀ لی.بون که در سال  16اند، در نهایت و مطاب  با مادۀ اروپا داده
اتحادیۀ اروپا رسیده است، این پارلمان انگل.تان خواهد بود که تصمیم به بقای عضویت این کشزور  

چنین نهادهایی در کنار سایر الرامات قوانین داخلی،  1در اتحادیۀ اروپا یا خروج از آن خواهد گرفت 

                                                           
 معاهدۀ لی.بون: 16  براسا  مادۀ 1

نون قا الرامات پایۀ بر تصمیم به بیرون رفتن از این اتحادیه را تواندمیاروپا[  ۀهر یک از اعضای ]اتحادی  1»
 اساسی خود بگیرد 

از اعضا که تصمیم به بیرون رفتن از اتحادیه بگیرد باید شورای اروپا را از قصد خود آگاه سازد  در  هر یک  2
را با کشور  اینامهموافقتاز سوی شورای اروپا، اتحادیه باید وارد گفتگو و  شدهبینیپیشپرتو رهنمودهای 

http://www.noormags.ir/view/fa/creator/233860/%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86_%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%ba%db%8c_%d9%86%db%8c%d8%a7
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تأثیر بزودن عضزویت وی منجزر شزود  عزدم      از معاهده یا بیممکن است به خروج یک کشور عضو 
، از 1319المللزی در سزال   موافقت کنگرۀ آمریکا با عضویت ایزن کشزور در سزازمان تجزاری بزین     

هاست، تا حدی که عدم تصویب کنگره، های تأثیر الرامات داخلی در همگرایی اقتصادی دولتنمونه
   31: 1931سازمان مربور شد )شیروی، عمال  موجب به فراموشی سپرده شدن تشکیل 

سزازی ایجزاد   هزایی را فزراروی یکنواخزت   الرامات حقوق داخلی نیر در برخی مزوارد چزالش  
شده براسزا  تغییزرات الزم حقزوق داخلزی، بزا      نحوی که ممکن است قانون تصویبکند، بهمی

 سازی محقز  نشزود  سازی یا هماهن قوانین نمونه آنچنان متفاوت باشد که عمال  هدف یک.ان

Hugo,2003:144روی الحززاق ایززران بززه هززای فقهززی پززیشهززایی از آن ماننززد چززالش   نمونززه
المللزی یزا تغییراتزی کزه در قزوانین تجزارت الکترونیزک و داوری تجزاری         کنوان.یون بی  بزین 

ره شده توسط آن.یترال، ایجاد شده در این زمینه قابل اشاالمللی ایران ن.بت به ن.خۀ تهیهبین
المللی بر قوانین داخلی در    در مقابل تقدم و رجحان معاهدات بین133: 1931است )ساورایی، 
های حقوقی سبب شده تا تناقضات احتمزالی بزین اسزناد حقزوق سزخت در زمینزۀ       برخی نظام

طور خودکار حل شزوند و مقزررات داخلزی بزه نفز       یکنواخت سازی حقوق و مقررات داخلی به
   Arie, 2004:322شده در اسناد حقوق سخت تعدیل یابند )بینیمقررات پیش

 

 ی قضایی و داوری موازیی قضایی و داوری موازیهاهاییدگدگییرسرس. . 33
مانزد و بزه تشزکیل    نامۀ اقتصادی و تجاری باقی نمیهمگرایی اقتصادی اغلب در سطح یک موافقت

شزود  از جملزه   شده منتهی مزی بینیهای ساختاری پیشکننده و سایر بخشیک سازمان هماهن 
هزای اقتصزادی و گمرکزی در نظزر گرفتزه شزده، رکزن        های مشترکی که در اغلب اتحادیزه بخش
کننزدۀ اجزرای مقزررات    عنزوان تضزمین  وفصل اختالف و نظارت است  ایجاد این رکن اصوال  بهحل

المللی که فاقد چنزین مکزانیرم نظزارتی باشزند،     توسط اعضا عمل کرده و معاهدات و ترتیبات بین
با ایجاد نهادهای متعدد اقتصزادی و     Arie, 2004:322آورند )دست نمیندانی بهعموما  موفقیت چ

بزر  تب  آن ارکان قضایی احتمال صدور آرای متضاد وجود دارد  صدور آرای متضاد قضزایی عزالوه  به
سازد، به شزکل عملزی بزه تزرجیح یزک اتحادیزه بزر        اینکه امکان اجرای همرمان آنها را منتفی می

ی منجر خواهد شد  برای نمونه، در یک پرونده با موضزوع و طزرفین واحزد، در رکزن     اتحادیۀ دیگر
ای کزه هزر دو طزرف دعزوا     قضایی یک سازمان رأیی صادر شده که با رأی صادرۀ قبلی در اتحادیه

                                                                                                                                        
کشور از اتحادیه با در نظر گرفتن خروج، منعقد کند که در آن ترتیبات بیرون رفتن این  کنندهدرخواست

 بینی شده باشد    این کشور با اتحادیه اروپا در آن پیش ۀچارچوب روابط آیند
اروپا دارای اثر قانونی در آن کشور  ۀخروج یک کشور از اتحادی نامۀموافقتاز تاریخ اعتبار یافتن  هاعهدنامه  9

 آنکه، مگر 2سال پ  از یادداشت مذکور در پاراگراف  نی.تند و اگر چنین تاریخی مورد موافقت نبود، دو
 « شورای اروپا، با تواف  با دیگر اعضای اتحادیه با اجماع، تصمیم به تمدید این مهلت بگیرد   
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اند، مغایرت داشته است  نمونۀ عینی آن پروندۀ مکریک علیزه آمریکزا بزا موضزوع     عضو آن نیر بوده
های غیرالکلی و سزایر مشزروبات، کزه رأی صزادره از رکزن رسزیدگی سزازمان        دنیمالیات بر نوشی

تجارت جهانی با رأیی که قبال  در خصوص همان اختالف در رکن رسیدگی نفتزا صزادر شزده بزود،     
المللی نفتی، ن.زبت بزه دو موضزوع مشزابه     های بیندیگر، در برخی داوری نمونۀ  1مغایرت داشت 

کزه طزرفین دعزوا یزا معاهزدۀ      انزد، درحزالی  به صدور آرای متضادی کزرده های داوری اقدام دیوان
اند )دالرر و شروئر، اند یا عضو اتحادیۀ اقتصادی مشترک بودهگذاری مشابهی داشتهدوجانبه سرمایه

ای یا ای فراروی همگرایی اقتصادی منطقههای عمده  البته این م.ئله تاکنون چالش)110: 1939
رسزد بزا توجزه بزه کنوان.زیون اجزرای آرای داوری       نظر مزی نکرده است، لیکن به المللی ایجادبین

کشور در این سند مهم، آرای داوری متنزاق  عمزال  قابزل اجزرا      110نیویورک و عضویت بیش از 
رو باشزد،  نخواهند بود  همچنین نظام واحد قضایی در اتحادیۀ اروپا ممکن است با این چالش روبزه 

مقررات مشترک در زمینۀ داوری و اجرای آرای قضایی خارجی در اتحادیۀ اروپزا،  توجه به  چراکه با
یقزین در سزایر   فقدان شرایط اجرای رأی قضایی یا داوری در یکی از کشزورهای عضزو، قریزب بزه    

   Mann, 2013 :146رو خواهد بود )کشورها نیر با مان  مشابهی روبه
از مقررات متحدالشکل دارند، گاهی در م.یر های داخلی گذشته از آن، تفاسیری که دادگاه

گیرد  این نگرانی در پروندۀ اسزکروتون  واگرایی و تضاد با هدف ایجاد چنین مقرراتی، صورت می
هزا در  عبزارت دیگزر، عمومزا  دادگزاه       بزه Puja, 2012:23نیر منعک  شده است ) 2علیه میدلند

ایزل بزه اعمزال قواعزد خزارجی اعزم از       قلمرو صالحیت یک دولت تا آنجا که مجبور نباشزند تم 
هزا مزنعک    المللی یا غیره ندارند  همین عدم تمایل در تف.یر این مقزررات توسزط دادگزاه   بین
کنزد  بزرای نمونزه در دو    تر میالملل را مشکلشود و نیل به اهداف وحدت قواعد تجارت بینمی

المللزی  شزدۀ بزین  ل قواعد یکنواخزت های انگلی  در اعمارغبتی دادگاههایی از بینشانه 9پرونده
   Puja, 2012:23وجود دارد )

 

 عوامل حقوقی سازمانیعوامل حقوقی سازمانی
های اقتصادی بوده و بر ها و اتحادیهدر این بخش به عوامل حقوقی که مرتبط به ساختار سازمان

همگرایی یا واگرایی آنها اثرگذار است، پرداخته خواهد شد  این عوامل هرچند اهمیزت کمتزری   
طور غیرم.تقیم بر روند موفقیت و حیزات  عوامل صرفا  حقوقی و غیرسازمانی، دارند، به ن.بت به
 ها تأثیر خواهد گذاشت   این اتحادیه

                                                           
1. Mexico — Tax Measures on Soft Drinks and Other Beverages, DISPUTE DS308, 2006. 
2. Scruttons Ltd. v. Midland Silicones Ltd   
3. Fothergill v. Monarch Airlines Ltd  and James Buchanan & Co. Ltd. V. Babco Forward and Shipping 

(UK) Ltd 
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 ی اعضا در قبال سازمانی اعضا در قبال سازمانررییپذپذنظارتنظارت. . 1
بینزی  گرفتزه پزیش  منظور تضزمین اجزرای توافقزات صزورت    های اقتصادی، ترتیباتی بهدر اتحادیه

معموال  بر عهدۀ ارکانی مانند دبیرخانه، دبیرکزل، شزورای سزازمان و       شود  پیگیری این نظارت می
انزد  هرچزه   گذاشته شده و کشورهای عضو ملرم به ارائزۀ گزرارش و اسزناد الزم در ایزن خصزوص     

تر باشد، اطمینان اعضا از پایبندی خود به تعهداتشزان بیشزتر   پذیری اعضا قویهای نظارتمکانیرم
   92: 1931در باالترین سطح ممکن اجرایی خواهد شد )نجفی،  شده و در نتیجه توافقات

بخشی از اجزرای متنزا ر   منظور اطمینانبرای نمونه معاهدۀ تجارت ت.لیحات ترتیباتی را به
نظزران بزه انزدازۀ    ها در نظر گرفته است که به عقیدۀ برخی صزاحب تعهدات توسط تمامی دولت

   شزایان  92: 1931هده را تضزمین کنزد )نجفزی،    کافی قوی نی.ت تا اجرای با ح.ن نیت معا
راحتزی تزن بزه    ها ح.اسیت زیادی به اصل حاکمیت دارند، اصوال  بزه ذکر است از آنجا که دولت

المللی آن هم از نوع ساختاری و توسط ارکان سیاسی یک اتحادیزۀ یزا سزازمان    های بیننظارت
پذیرنزد تزا   وفصزل اختالفزات مزی   ور حلمنظدهند و نظارت قضایی را نیر بیشتر بهاقتصادی نمی

    Jose Luis Da Cruz Vilaca 134: 2014 ,)عنوان مکانیرم نظارت و تضمین اجرای تعهزدات  به
پذیری اعضا ن.بت به سازمان و المللی حاکی از آن است که هرچه نظارتبا این حال تجربۀ بین

آمیزر  های اقتصادی بیشتر باشد، همگرایی اقتصادی تقویت شده و مان  از اجرای تبعی اتحادیه
   )90: 1991مقررات تعهدشده توسط اعضا خواهد شد )امیدی، 

 

 ناهمگونی توسعۀ اقتصادی اعضاناهمگونی توسعۀ اقتصادی اعضا  ..22
المللزی  هزا و اجتماعزات اقتصزادی در عرصزۀ بزین     ها در شرکت در اتحادیزه هرچند هدف دولت

شزود تزا   افرایش مناف  و ک.ب سود است، فاصلۀ توسعۀ اقتصادی کشورها از یکدیگر سبب مزی 
: 1993فزر،  )مجزرد و همزایونی  موق  اجزرا گذارنزد   موق  تعهدات خود را بههمگی آنها نتوانند به

   این فاصله سبب خواهد شد تا کشورهایی که از قدرت اقتصادی بیشزتری برخوردارنزد، از   106
عبارتی ادارۀ شرکت در چنزین  مریت کمتری در شرکت در اتحادیۀ اقتصادی برخوردار شوند، به

رو، در نظزر  دهزد  ازایزن  هایی برای آنها توجیه اقتصادی خود را از دست مزی ها و اتحادیهسازمان
گرفتن فاصلۀ اقتصادی کشورهای عضو یک سازمان یا اتحادیۀ اقتصزادی در مقزررات مزاهوی و    

مزدت و  شکلی آن، سبب کمتر شدن فاصلۀ اقتصادی در بلندمزدت و مریزت رسزاندن در کوتزاه    
   برای نمونزه،  13: 1932و همکاران،  مدعلیخواهد شد )تر یافتهمدت به کشورهای توسعهمیان

بزر مقتضزیات   مقررات تخفیفی سازمان تجارت جهانی ن.بت به کشورهای در حال توسعه عالوه
ارت دیگر، بدون در نظر گرفتن چنین تخفیفاتی، عمزال  نزه   عباقتصادی ابعاد حقوقی نیر دارد  به

یافتزه  شزدند و نزه کشزورهای توسزعه    کشورهای در حال توسعه موف  به ایفای تعهدات خود می

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Jose+Luis+Da+Cruz+Vilaca&search-alias=books&field-author=Jose+Luis+Da+Cruz+Vilaca&sort=relevancerank
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/14863/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af_%d8%b9%d9%84%db%8c_%d8%a8%d8%b5%db%8c%d8%b1%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/14863/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af_%d8%b9%d9%84%db%8c_%d8%a8%d8%b5%db%8c%d8%b1%db%8c


 1941بهار ، 1، شمارۀ 94فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ    111

 

   در واقز ، در  10: 1910شدند )مزرادی،  راغب به اعطای امتیازهای تجاری و گمرکی به آنها می
هزای اقتصزادی نزاهمگن، در عمزل میزران      درتنظر گرفتن تعهدات یک.ان برای کشورهای با ق

هزا و  طور چشمگیری خواهزد کاسزت  ایزن م.زئله در تزاریخ برخزی سزازمان       توفیقات آنها را به
 های اقتصادی نیر مشهود بوده و تجربه شده است اتحادیه
 

 ی اداری سازمان و ترجیح منافع سیاسیی اداری سازمان و ترجیح منافع سیاسیهاهانهنهییهزهز. . 33
های اقتصزادی مشزارکت   ها و سازمانادارۀ اتحادیههای اصوال  همۀ کشورهای عضو باید در هرینه

تزرین نزوع   صورت م.اوی، متزداول ها بین کشورهای عضو بهداشته باشند  معموال  ت.هیم هرینه
: 1931زاده، های اقتصادی است )بیز  ها و اتحادیهها در معاهدات مؤس  سازمانتق.یم هرینه

ل متحد این تق.یم نه به ت.اوی که براسزا   ها مانند سازمان مل ، لیکن در برخی سازمان291
رسزد تعیزین مزدلی کزه     نظر میشود  بهقدرت اقتصادی و سایر عوامل برای هر کشور تعیین می

اعضا باید براسا  آن ن.بت به پرداخت ح  عضویت اقدام کنند نیر در خصوص موفقیت ادامزۀ  
ها تناسب تأمین بودجۀ دولتبه ها مانند بانک جهانیحیات سازمان مؤثر است  در برخی سازمان

هزا نظیزر     و در برخزی سزازمان  01: 1992، اسزتفان دوپزای  ) از ح  رأی برخوردار خواهند بود
هزا و حز    نظر از میزران مشارکتشزان در تزأمین هرینزه    ها صرفهمۀ دولتسازمان ملل متحد، 

 عضویت، از رأیی برابر برخوردارند  
شود اعضایی که از ح  طور غیرم.تقیم موجب میگیری بههمین اختالف در قدرت تصمیم

هزا کننزد و   گیزری مندند، در مورد دخالت مناف  سیاسی سایر اعضا در تصمیمرأی بیشتری بهره
بزر ایزن،      عزالوه 11: 1990، سلطان محمزدی مال  تعادل اقتصادی را به نف  خود بر هم برنند )ع

گاهی تغییرات سیاسی در ساختار کشورها و متعاقزب آن تغییزرات در روابزط اعضزا بزا یکزدیگر       
ممکن است، مناف  مشترک را به مناف  متضاد بدل کند  هرچنزد براسزا  اصزل جانشزینی در     

شود، اما تغییر ساختار در حاکمیت تعهدات اعضا به حاکمیت بعدی منتقل می الملل،حقوق بین
توانزد بزدون تزأثیر بزر روابزط      المللی یک دولزت، نمزی  حتی با فرض ثبات شخصیت حقوقی بین

   mc Nair, 1986:109اقتصادی و سیاسی آن کشور قبل و بعداز تغییر حاکمیت باشد )
 

 اتحادیۀ تجارت آزاد اروپااتحادیۀ تجارت آزاد اروپاارزیابی موضوع در اتحادیۀ اروپا و ارزیابی موضوع در اتحادیۀ اروپا و 
 نیزر  متعددی اختالفات دارند، اروپایی اتحادیه عضو کشور 29 که زیادی ب.یار اشتراکات برعالوه
کند این است که چرا این دو سؤالی اساسی که در اینجا خودنمایی می  دارد وجود آنها روابط در

-وعی همگرایی در قالبی متفزاوت  جای ادغام کامل در یکدیگر، به روشی جداگانه و ناتحادیه به
 اند؟  متوسل شده -که منطقۀ اقتصادی اروپاست

http://www.noormags.ir/view/fa/creator/36963/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%86_%d8%af%d9%88%d9%be%d8%a7%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/36963/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%86_%d8%af%d9%88%d9%be%d8%a7%db%8c
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 اصزلی  عوامزل  از دیزدگاه  و منزاف   اخزتالف » کزه  سزاخت  خاطرنشان باید کلی دید یک در
نظزر و منزاف  بزه انحزای     بدیهی است که ایزن اخزتالف    است اروپایی کشورهای بین در واگرایی

 هزم  و دارد مزالی  و مادی جنبۀ هم اروپایی اتحادیۀ مشکالت گذارد مختلفی بر تجارت تأثیر می
 عوامزل  از ایمجموعزه  به توجه با اروپایی اتحادیۀ امروزه،  اجتماعی و فرهنگی و غیرمادی جنبۀ
اروپزا و   اساسزی  قزانون  بزه  ایرلنزد  مردم منفی رأی از بعد  است متعددی مشکالت دچار درونی

 «   رفتزه اسزت   فزرو  هویزت  و اعتمزاد  بحزران  یزک  در هاتحادیز  پرسی در انگل.زتان، نتیجۀ همه
   1: 1999)خالوزاده، 

یند همگرایی خزود بزا آن   ااروپا در جریان فر ۀبا توجه به وجود مشکالت و موانعی که اتحادی
کشورهای عضو افتا کمتر برای وارد شدن به ایزن رونزد همگرایزی تمزایلی از خزود       ،روستروبه

را درگیزر م.زائل و مشزکالتی     که با وارد شدن به این جریان خود زیرا معتقدند دهند،نشان می
ر ایزن  بیشزت نرم کردن با آن اسزت  بنزابراین    وپنجهدست حال دراروپا  ۀخواهند کرد که اتحادی

 داننزد اروپزا را سزودمندتر از عضزویت در ایزن مجموعزه مزی       ۀکشورها بیرون مانزدن از اتحادیز  
وان بزه  تاروپا را می ۀبر سر راه همگرایی اتحادی موجود وان کلی م طوربه   09: 1990)خالوزاده، 

 د  کرسه دسته تق.یم 
 

 ناهمگونی وضعیت اقتصادی اعضاناهمگونی وضعیت اقتصادی اعضا. . 11
 و مالی امکانات به نیاز سبببه اغلب پرتغال یا اسپانیا ایرلند، همچون کشورهایی که شرایطی در

 امکانزات  این کارگیریبه با و دگرفتن پیش در را اروپایی اتحادیۀ در عضویت راه موجود اقتصادی
 و سوئی  مانند کشورهایی آورند، وجودبه خویش اقتصادی وضعیت در اساسی تحولی توان.تند
 اتحادیزه  در عضزویت  بزه  نیزازی  گزاه هی  اقتصادی، قوی پتان.یل داشتن اختیار در علتبه نروژ
 گذشزته  در آنکزه  سبببه و خود خاص تاریخی سواب  علتبه اروپایی کشورهای برخی  اندندیده
 خزود  بزه  پرستیژی ایلطمه همواره را سایرین با ادغام اند،بوده جهانی برر  هایقدرت زمرۀ در

: 1996اند )کدخدایی، کرده تراشیمان  وحدت و همگرایی راه در رو، همین از و کردهمی ارزیابی
 گذشتۀ تاریخ به نگاه با شورک این کند؛می صدق همه از بیش انگل.تان مورد در قاعده این   12
   033: 1991است )کریمی،  کرده نقش ایفای اروپا وحدت ترمر عنوانبه بارها و بارها خود

ضایاعضزای   رویروی  بربر  رارا  ایایگ.تردهگ.ترده  بازاربازار  مرکریمرکری  وو  شرقیشرقی  اروپایاروپای  کشورهایکشورهای  عضویتعضویتاز طرف دیگر،    اع
.ت نخ.زت      استاست  ههشدشد  نیرنیر  ب.یاریب.یاری  اقتصادیاقتصادی  معضالتمعضالت  بروزبروز  موجبموجب  حالحال  عینعین  دردر  امااما  گشوده،گشوده،  اتحادیهاتحادیه نخ

ید بر تولیزد    امااما  داده،داده،  افرایشافرایش  درصددرصد  21  رارا  اتحادیهاتحادیه  جمعیتجمعیت  شرقی،شرقی،  اروپایاروپای  کشورهایکشورهای  آنکه، عضویتآنکه، عضویت بر تول
سلوونیاسزلوونی   وو  قبر قبر   استثنایاستثنایبهبه   01: 1990)خالوزاده، است است   افرودهافروده  درصددرصد  1  فقطفقط  اتحادیهاتحادیه  ناخالصناخالص   ا
  ازاز  تریتزری ننپاییپایی  داخلیداخلی  ناخالصناخالص  تولیدتولید  2662  سالسال  دردر  اروپاییاروپایی  اتحادیۀاتحادیۀ  دردر  عضویتعضویت  متقاضیانمتقاضیان  تمامیتمامی

یدتولیزد   همچنینهمچنین    انداندداشتهداشته  اروپااروپا  اتحادیۀاتحادیۀ  ساب ساب   اعضایاعضای  فقیرترینفقیرترین خالصناخزالص   تول لیداخلزی   نا شورهشزت کشزور    داخ شت ک   ه
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سلواکیو اسزلواکی   رومانیرومانی  له.تان،له.تان،  لیتوانی،لیتوانی،  لتونی،لتونی،  استونی،استونی،  بلغارستان،بلغارستان،)) صددرصزد   16    و ا ترکمتزر   در یانگینمیزانگین   ازاز  کم   م
  هایهزای دشواریدشواری  بابا  کشاورزیکشاورزی  مشترکمشترک  گذشته از آن، سیاستگذشته از آن، سیاست   9090: : 19991999است )خالوزاده، است )خالوزاده،   اتحادیهاتحادیه
یهاتحادیزه   جدیدجدید  اعضایاعضای  بیشتربیشتر  زیرازیرا  است،است،  شدهشده  روروروبهروبه  ایایمالحظهمالحظه  شایانشایان خشبخزش   دارایدارای  اتحاد شاورزیکشزاورزی   ب   ک
  کلکزل   درصددرصد  1  ازاز  کمترکمتر  ساب ساب   کشورهایکشورهای  دردر  کشاورزیکشاورزی  بخشبخش  کهکهدرحالیدرحالی  ناکارامدند،ناکارامدند،  وو  برر برر   ن.بتاًن.بتاً
خالوزاده، داد )خزالوزاده،  میمزی   اختصاصاختصاص  خودخود  بهبه  رارا  اشتغالاشتغال که، سزوم اینکزه،      9090: : 19991999داد ) شورهای در اغلزب کشزورهای   سوم این لب ک در اغ

نواع و شود که این صزنای  فقزط بزا انزواع و     مد تکیه میمد تکیه میاامرکری بر صنای  کهنه و ناکارمرکری بر صنای  کهنه و ناکار  اروپای شرقی واروپای شرقی و با ا قط  صنای  ف شود که این 
یهای دولتی قادر به ادامۀ حیات ه.تند  اگرچه فراینزد عضزویت آنهزا در اتحادیز    اق.ام حمایتاق.ام حمایت ها در اتحاد ضویت آن ند ع   ۀۀهای دولتی قادر به ادامۀ حیات ه.تند  اگرچه فرای

این وضعیت را تغییر داد و کشورهای مربور را مجبور کرد تا در راه مدرنیره کردن و این وضعیت را تغییر داد و کشورهای مربور را مجبور کرد تا در راه مدرنیره کردن و   ناچارناچاربهبهاروپا اروپا 
شوار و اما تا رسزیدن بزه وضزعیت مطلزوب راهزی ب.زیار دشزوار و          ،،صنای  خود گام بردارندصنای  خود گام بردارندآزادسازی آزادسازی  .یار د هی ب لوب را ضعیت مط به و سیدن  اما تا ر

 طوالنی را پیش رو دارند  طوالنی را پیش رو دارند  

 از: از: اند اند عبارتعبارتتر اتحادیه تر اتحادیه های کوچکهای کوچکچالشچالش
سیمای کشزور عضزو و دگرگزونی سزیمای       2929تشدید ناهمگونی در سطو  مختلف اقتصادهای ملی تشدید ناهمگونی در سطو  مختلف اقتصادهای ملی  گونی  ضو و دگر شور ع ک

 اروپا؛ اروپا؛    ۀۀعمومی اتحادیعمومی اتحادی

ضو ی و فنون مدیریت اتحادیه به سمت دوازده عضزو  فناورفناورمات، مات، جریان بیشتر سرمایه، کاال، خدجریان بیشتر سرمایه، کاال، خد ی و فنون مدیریت اتحادیه به سمت دوازده ع
 جدید؛ جدید؛  

 تر اتحادیه؛ تر اتحادیه؛ به کشورهای پیشرفتهبه کشورهای پیشرفته  واردواردتازهتازههجوم بیشتر نیروی کار از کشورهای هجوم بیشتر نیروی کار از کشورهای 

ضای اعضا و ضعف اقتصادی و پزولی اغلزب اعضزای      ۀۀعدم رواج پول واحد اروپایی )یورو  میان همعدم رواج پول واحد اروپایی )یورو  میان هم لب اع پولی اغ اعضا و ضعف اقتصادی و 
     192192: : 19931993)واعظی، )واعظی،   جدیدجدید
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که یکزی از مزوانعی کزه      حقوقیحقوقیدر بعد در بعد  موانعی  کی از  یی درهمگرایزی در ی جه اروپزا بزا آن مواجزه      همگرا با آن موا پا  پیبزوده و همیشزه در پزی   ارو شه در    بوده و همی

مانعی راهکارهایی برای فائ  آمدن بر آن بوده، قوانین داخلی کشورهاست که گاه ایزن قزوانین مزانعی     قوانین  ین  راهکارهایی برای فائ  آمدن بر آن بوده، قوانین داخلی کشورهاست که گاه ا
آخرین آن عدم اجماع بر سر آخرین آن عدم اجماع بر سر   که مثالکه مثالهای جام  و فراگیر کشورهای بوده است های جام  و فراگیر کشورهای بوده است برای اجرای برنامهبرای اجرای برنامه

مبنی بر اجرایی شدن مبنی بر اجرایی شدن   ۀ اروپاۀ اروپاکشورهای عضو اتحادیکشورهای عضو اتحادی  ۀۀموافقت همموافقت هم  رغمرغمعلیعلیلی.بون بود که لی.بون بود که   ۀۀهدهدمعامعا
یی در مخالفت مردم ایرلند روند اجرایی این معاهزده کزه همزان رونزد همگرایزی در        دلیلدلیلبهبه  صرفاًصرفاًآن، آن،  ند همگرا مان رو که ه هده  مخالفت مردم ایرلند روند اجرایی این معا
توان به این نکته اشاره کرد که یکی توان به این نکته اشاره کرد که یکی همچنین میهمچنین می      11: : 19991999)کیانی، )کیانی،   کند شدکند شد  ،،اروپا بوداروپا بود  ۀۀاتحادیاتحادی
با توجه به اینکه در با توجه به اینکه در   است است اروپا، نظام سیاسی این کشور اروپا، نظام سیاسی این کشور   ۀۀموان  مهم عضویت سوئی  در اتحادیموان  مهم عضویت سوئی  در اتحادی  ازاز

ین پرسزی در ایزن   ند، سالیانه چندین بار شاهد برگراری همهند، سالیانه چندین بار شاهد برگراری همهاانهایینهایی  گیرندگانگیرندگانتصمیمتصمیمسوئی  مردم سوئی  مردم  سی در ا پر
یکشور ه.تیم، در چنین شرایطی با عضویت سوئی  در اتحادیز  ین اروپزا، امکزان دارد مزردم ایزن       ۀۀکشور ه.تیم، در چنین شرایطی با عضویت سوئی  در اتحاد مردم ا کان دارد  پا، ام ارو

پذیرش و از پزذیرش    کنندکنندمخالفت مخالفت   ،،ددشوشوا ب.یاری از فرامین و مصوباتی که از بروک.ل صادر میا ب.یاری از فرامین و مصوباتی که از بروک.ل صادر میکشور بکشور ب و از 
لی دالیلزی    ترینتزرین مهممهمند  بنابراین تر  از دست دادن حقوق سیاسی مردم سوئی  از ند  بنابراین تر  از دست دادن حقوق سیاسی مردم سوئی  از ورزورزآن امتناع آن امتناع  دالی
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اروپا را م.اوی با از اروپا را م.اوی با از   ۀۀند و الحاق به اتحادیند و الحاق به اتحادیککاست که این کشور برای حفظ استقالل خود ذکر میاست که این کشور برای حفظ استقالل خود ذکر می
قوبنزابراین ایزن محزدودیت قزدرت قزو         Reinman, 2010:5)))  داندداندن استقالل خود مین استقالل خود میدست داددست داد قدرت  حدودیت  ین م نابراین ا   ۀۀب

اروپا قرار خواهد اروپا قرار خواهد   ۀۀدر اتحادیدر اتحادی  گیرندگانگیرندگانتصمیمتصمیممجریه در سوئی ، مشکالت فراوانی را پیش روی مجریه در سوئی ، مشکالت فراوانی را پیش روی 
که یک شخص واحد ریاست آن را که یک شخص واحد ریاست آن را   استاست  ییقدرتمندقدرتمند  ۀۀمجریمجری  ۀۀاروپا خواستار وجود قواروپا خواستار وجود قو  ۀۀداد  اتحادیداد  اتحادی

فدرال د و نه یک شورای فزدرال  کنکنگیری گیری در مورد م.ائل اساسی تصمیمدر مورد م.ائل اساسی تصمیم  شخصاًشخصاًو و   بر عهده داشته باشدبر عهده داشته باشد د و نه یک شورای 
   باشدباشد  دهندگاندهندگانرأیرأیکه تصمیمات آن باید مطاب  و هماهن  با پارلمان و که تصمیمات آن باید مطاب  و هماهن  با پارلمان و   نفرهنفرههفتهفت

  براسا براسا     استاستاشتاین اشتاین یکی دیگر از موارد قابل ذکر در این زمینه قانون اساسی کشور لیختنیکی دیگر از موارد قابل ذکر در این زمینه قانون اساسی کشور لیختن
سیدبه تصزویب رسزید    2669قانون اساسی جدید این کشور که در سال قانون اساسی جدید این کشور که در سال  صویب ر یی شزاهراده قزدرت اجرایزی      ،،به ت قدرت اجرا شاهراده 

ضات بیشتری پیدا کرد که این قدرت شامل ح  وتوی قوانین مصزوب و نظزارت بزر انتصزاب قضزات       صاب ق بر انت ظارت  صوب و ن بیشتری پیدا کرد که این قدرت شامل ح  وتوی قوانین م
ین و مان  مهمی بر سر راه عضویت ایزن    استاستاروپا مغایر اروپا مغایر   ۀۀبا قوانین اتحادیبا قوانین اتحادی  کامالًکامالًشد  این قوانین شد  این قوانین میمی و مان  مهمی بر سر راه عضویت ا

     Walter, 1962 :67))اروپا خواهد بود اروپا خواهد بود   ۀۀکشور در اتحادیکشور در اتحادی
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پروژترین موان  و مشکالت پزروژ اروپایی از اصلیاروپایی از اصلی  ۀۀعدم آمادگی برای انتقال حاکمیت ملی به اتحادیعدم آمادگی برای انتقال حاکمیت ملی به اتحادی   ۀۀترین موان  و مشکالت 

حدت اروپا در تحقز  وحزدت تجزاری و وحزدت       ۀۀاعضای اتحادیاعضای اتحادی  کهکهدرحالیدرحالیست  ست  ااادغام اروپایی بوده و ادغام اروپایی بوده و  جاری و و حدت ت ق  و اروپا در تح
ند  این حالت ند  این حالت کنکناند پیشرفت زیادی ک.ب اند پیشرفت زیادی ک.ب ا نتوان.تها نتوان.تهههدر سایر بخشدر سایر بخش  ،،انداندپولی توفی  فراوان یافتهپولی توفی  فراوان یافته

ثار تری دارد، هرچند در بخش اقتصادی هنزوز هزم آثزار    های سیاسی و نظامی نمود عینیهای سیاسی و نظامی نمود عینیدر بخشدر بخش هم آ نوز  تری دارد، هرچند در بخش اقتصادی ه
کار خورد  در بخش سیاسی، سیاسزت خزارجی و امنیتزی مشزترک در دسزتور کزار       آن به چشم میآن به چشم می ستور  شترک در د تی م خارجی و امنی ست  خورد  در بخش سیاسی، سیا

پایی راه درازی در جی واحد اروپزایی راه درازی در  ولی تا رسیدن به سیاست خارولی تا رسیدن به سیاست خار  ،،اروپایی قرار گرفته استاروپایی قرار گرفته است  ۀۀاتحادیاتحادی جی واحد ارو
صلی دلیزل اصزلی      91: 1999زاده، نقیزب ))  باشدباشد  نیافتنینیافتنیدستدست  اصوالًاصوالًاین مقوله این مقوله   ب.اب.اچهچهپیش است و پیش است و  یل ا دل

ست، میلی کشورها به واگذاری این بخش از حاکمیت خویش اسزت،  پیش نرفتن کار در این بخش بیپیش نرفتن کار در این بخش بی میلی کشورها به واگذاری این بخش از حاکمیت خویش ا
خش رود  در بخزش  میمزی   شمارشماربهبهمصادی  حاکمیت ملی مصادی  حاکمیت ملی   ترینترینمهممهمکه سیاست خارجی از که سیاست خارجی از خصوص اینخصوص اینبهبه رود  در ب

  برایبرایهای اخیر های اخیر هرچند طی سالهرچند طی سال    تر استتر استنظامی و امنیتی، وضعیت حتی حادتر و پیچیدهنظامی و امنیتی، وضعیت حتی حادتر و پیچیده-دفاعیدفاعی
تالشاما ایزن تزالش    ،،های زیادی صورت گرفتههای زیادی صورت گرفتهشکل دادن به سیاست دفاعی و امنیتی اروپا تالششکل دادن به سیاست دفاعی و امنیتی اروپا تالش ین  ها هزا  اما ا

برای آن بزرای آن  هایی محدود هایی محدود و تعیین مأموریتو تعیین مأموریت  حجمحجمکمکم  ن.بتاًن.بتاًغیر از ایجاد یک نیروی واکنش سری  غیر از ایجاد یک نیروی واکنش سری  بهبه
های بشردوستانه و جلوگیری از درگیری  های بشردوستانه و جلوگیری از درگیری  پترزبور  شامل مدیریت بحران، کمکپترزبور  شامل مدیریت بحران، کمک  هایهایمأموریتمأموریت))

   Hartley, 2014:123دیگری نداشته است )دیگری نداشته است )  ۀۀتا به حال نتیجتا به حال نتیج
تأثیر ها بر بخش بازرگانی بیش از آنکه در همگرایی یزا واگرایزی اقتصزادی تزأثیر     حاکمیت دولتحاکمیت دولت   صادی  یی اقت یا واگرا ها بر بخش بازرگانی بیش از آنکه در همگرایی 

ضوع مصداق بارز ایزن موضزوع    گذارد گذارد یم آثار خود را برجای مییم آثار خود را برجای میطور غیرم.تقطور غیرم.تقم.تقیم داشته باشد، بهم.تقیم داشته باشد، به ین مو مصداق بارز ا
به آتالنتیکزی را ن.زبت بزه      هایهزای گرایشگزرایش های اجرای طر  ادغام، های اجرای طر  ادغام، انگل.تان است که در طول سالانگل.تان است که در طول سال .بت  کی را ن آتالنتی

   01: 1999 ، راجا شانکار))  استاستمیل ساخته میل ساخته وحدت اروپا بیوحدت اروپا بی

http://www.noormags.ir/view/fa/creator/178893/%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%a7_%d8%b4%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%b1
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/178893/%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%a7_%d8%b4%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%b1
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ین دهد در جایی کزه منزاف  ایزن    اروپایی نشان میاروپایی نشان می  ۀۀهای اعضای اتحادیهای اعضای اتحادیبررسی رفتار و سیاستبررسی رفتار و سیاست ناف  ا که م دهد در جایی 
ند و کننزد و  ممکن سیاست خارجی و مناف  ملی خود را دنبال میممکن سیاست خارجی و مناف  ملی خود را دنبال می  حدحدآنها تا آنها تا   ،،کشورها در خطر باشدکشورها در خطر باشد کن

مر گیزرد  ایزن امزر    اهمیت بعدی قرار میاهمیت بعدی قرار می  ۀۀججهماهنگی در راستای سیاست خارجی مشترک در درهماهنگی در راستای سیاست خارجی مشترک در در ین ا یرد  ا گ
مواره اروپایی اسزت  البتزه اتحادیزه همزواره       ۀۀواگرایی بر همگرایی در اتحادیواگرایی بر همگرایی در اتحادی  ۀۀخود بازتابی گویا از غلبخود بازتابی گویا از غلب یه ه ته اتحاد ست  الب اروپایی ا

در در   نمایندهنمایندهوجود یک وجود یک   2663آورد و در این راستاست که از اول دسامبر آورد و در این راستاست که از اول دسامبر عمل میعمل میتالش الزم را بهتالش الزم را به
خانم خانم   ۀۀبر عهدبر عهداکنون اکنون شده و این م.ئولیت شده و این م.ئولیت   امور سیاست خارجی از سوی اعضای اتحادیه پذیرفتهامور سیاست خارجی از سوی اعضای اتحادیه پذیرفته

  2663اجرایی شدن پیمان لی.بون از اول دسامبر اجرایی شدن پیمان لی.بون از اول دسامبر   گذاشته شده است گذاشته شده است   فدریکا موگرینی از ایتالیافدریکا موگرینی از ایتالیا
نهنمونزه   ،،که طی مراسم باشکوهی و با حضور رهبران اروپایی در لی.بون صورت گرفتکه طی مراسم باشکوهی و با حضور رهبران اروپایی در لی.بون صورت گرفت بارز از ای بزارز از  نمو ای 

یک از هنگام امضای این پیمزان، هزر یزک از    بهبه  ولی پیش از این،ولی پیش از این،  ،،اروپایی استاروپایی است  ۀۀروند موجود در اتحادیروند موجود در اتحادی هر  مان،  هنگام امضای این پی
پایی م.تقل اروپزایی    ۀۀعضو، از ارادعضو، از اراد  21اعضا نیک دریافته بودند که برخالف انتظار، این اروپای دارای اعضا نیک دریافته بودند که برخالف انتظار، این اروپای دارای  م.تقل ارو

   12: 1990خالوزاده، ))  کمتری ن.بت به گذشته برخوردار خواهد بودکمتری ن.بت به گذشته برخوردار خواهد بود
قوانین ااند و آن ارجحیزت قزوانین ا  پذیرفتهپذیرفته  اساسی رااساسی را  ۀۀاروپا یک قاعداروپا یک قاعد  ۀۀاعضای اتحادیاعضای اتحادی یت  یتحادیز اند و آن ارجح بر اروپزا بزر     ۀۀتحاد پا  ارو

نه،لیکن بزرای نمونزه،    ، Hartley,2014 :148))است است قوانین ملی کشورهای عضو قوانین ملی کشورهای عضو  برای نمو .یاز دیزد سوئی.زی    لیکن  ید سوئی ها هزا  از د
  وسیلهوسیلهبدینبدینخواهد کرد و خواهد کرد و   حکمرانیحکمرانیبر مناط  بیشتری بر مناط  بیشتری   روزروزروزبهروزبهاروپا اروپا   ۀۀحقیقت این است که اتحادیحقیقت این است که اتحادی

   93: 1991خالوزاده و کیانی، ))  حاکمیت و استقالل اعضای خویش را محدود خواهد کردحاکمیت و استقالل اعضای خویش را محدود خواهد کرد
حد ر کشورهای اسزکاندیناوی از سزپردن حاکمیزت خزود بزه یزک واحزد        بیشتبیشت  مانندمانندبهبهنروژ هم نروژ هم  یک وا به  خود  یت  سپردن حاکم سکاندیناوی از  ر کشورهای ا

شیالت در آبفراملی اکراه دارد  حکومزت نزروژ خواهزان ایزن اسزت کزه کنتزرل منزاب  شزیالت در آب          ناب   ترل م که کن ست  ین ا هان ا نروژ خوا مت  های هزای  فراملی اکراه دارد  حکو
پا اروپزا    ۀۀاش را خود در اختیار داشته باشد  نروژ دو بار تقاضای عضویت خود را به اتحادیاش را خود در اختیار داشته باشد  نروژ دو بار تقاضای عضویت خود را به اتحادیسرزمینیسرزمینی ارو
 مردم به این الحاق رأی منفی دادند مردم به این الحاق رأی منفی دادند   1331و و   1312های های پرسیپرسیاست، اما در همهاست، اما در همه  ارائه دادهارائه داده

یل تزرین دالیزل   های سرزمینی نیر از مهمهای سرزمینی نیر از مهمتر  از از دست دادن کنترل بر مناب  شیالت در آبتر  از از دست دادن کنترل بر مناب  شیالت در آب ترین دال
کی گیزری یکزی   ماهیماهی    بنابراین قوانین محدودیت در  بنابراین قوانین محدودیت درستستاروپااروپا  ۀۀعدم تقاضای الحاق ای.لند به اتحادیعدم تقاضای الحاق ای.لند به اتحادی یری ی گ

یعضویت اتحادیز   شده تا نروژ و ای.لند تمایل چندانی بهشده تا نروژ و ای.لند تمایل چندانی به  سببسببت که ت که بوده اسبوده اس  للدیگر از علدیگر از عل پا اروپزا    ۀۀعضویت اتحاد ارو
شاملدر واقز  ایزن قزوانین هزم شزامل       اروپااروپا  ۀۀاتحادیاتحادی  باشند، چون با جدا ماندن ازباشند، چون با جدا ماندن ازنداشته نداشته  هم  قوانین  ین  ق  ا هاحزال آنهزا    در وا   حال آن
    Lee,2005 :63))  شودشودنمینمی

شورهای را ن.زبت بزه ب.زیاری از کشزورهای       خودخود  و تجاریو تجاری  توانند موقعیت برتر اقتصادیتوانند موقعیت برتر اقتصادیها نمیها نمینروژینروژی .یاری از ک به ب .بت  را ن
یهایی در خصوص پیوستن کشورشان به اتحادیز ها نگرانیها نگرانیدیگر اروپایی نادیده انگارند  نروژیدیگر اروپایی نادیده انگارند  نروژی پا اروپزا    ۀۀهایی در خصوص پیوستن کشورشان به اتحاد ارو

ساختار نروژ بزا سزاختار   جاست  از جمله اینکه ساختار مالی و اقتصادی جاست  از جمله اینکه ساختار مالی و اقتصادی ببدارند که دارند که  با  سیمترسزیم نروژ  خی در برخزی    شدهشزده تر در بر
پذیری عبارت بهتر، اسزلو از دیگزر بزازیگران اروپزایی تأثیرپزذیری      کشورهای اروپایی تالقی پیدا نکند و بهکشورهای اروپایی تالقی پیدا نکند و به پایی تأثیر بازیگران ارو گر  سلو از دی عبارت بهتر، ا

نروژیبنابراین طبیعی است کزه نزروژی    نداشته باشد نداشته باشد   اقتصادیاقتصادی  وومنفی رفاهی منفی رفاهی  که  شتر هزا از تأثیرگزذاری بیشزتر    بنابراین طبیعی است  گذاری بی ها از تأثیر
    Lee,2005 :78))  ان باشندان باشنداروپا بر زندگی خود نگراروپا بر زندگی خود نگر  ۀۀهای اقتصادی اتحادیهای اقتصادی اتحادیبحرانبحران

https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Lee+Miles%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
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 گیریتیجهن
قههمگرایی اقتصزادی در سزطح منطقزه    سطح منط صادی در  ههای در دهزه همگرایی اقت فرونهزای اخیزر رشزد روزافزرون    ای در د شد روزا یر ر به تزری ن.زبت بزه    های اخ .بت  تری ن

جاری های چندجانبۀ جهانی داشته است  با این حزال توسزعۀ نهادهزای اقتصزادی و تجزاری      همگراییهمگرایی صادی و ت های اقت سعۀ نهاد حال تو های چندجانبۀ جهانی داشته است  با این 
بههایی از جمله تعدد خزود ایزن نهادهزا روبزه    ای با چالشای با چالشمنطقهمنطقه ها رو ین نهاد خود ا ست  آزادی روسزت  آزادی  هایی از جمله تعدد  مابین تجزارت فیمزابین   رو جارت فی ت

ست  الملل، نیازمند ب.ترهای حقوقی و غیرحقزوقی اسزت    عنوان یک آرمان در تجارت بینعنوان یک آرمان در تجارت بینکشورها بهکشورها به قوقی ا الملل، نیازمند ب.ترهای حقوقی و غیرح
قههای اساسی فزراروی منطقزه  ها از جمله چالشها از جمله چالشناهمگونی کشورها در این حوزهناهمگونی کشورها در این حوزه فراروی منط صادی گرایزی اقتصزادی   های اساسی  یی اقت گرا

نهعنوان یکی از بهترین این نمونزه است  اتحادیۀ اروپا و اتحادیۀ تجارت آزاد اروپا بهاست  اتحادیۀ اروپا و اتحادیۀ تجارت آزاد اروپا به بین آن هزا، مبزین آن   عنوان یکی از بهترین این نمو ها، م
لتگرایی اقتصادی چندان سهل نی.ت  از یک طرف حاکمیزت ملزی دولزت   است که منطقهاست که منطقه لی دو یت م ها و از هزا و از  گرایی اقتصادی چندان سهل نی.ت  از یک طرف حاکم

سازمانطرف دیگر وسعت قلمرو قواعزد سزازمان   عد  بینهزای بزین  طرف دیگر وسعت قلمرو قوا یک المللزی اقتصزادی، تشزکیل یزا حیزات یزک       های  یات  یا ح شکیل  صادی، ت لی اقت المل
قوقی و سزازد  گذشزته از آن تعارضزات حقزوقی و     رو میرو مینامۀ تجاری یا اقتصادی را با تهدید روبهنامۀ تجاری یا اقتصادی را با تهدید روبهموافقتموافقت ضات ح شته از آن تعار سازد  گذ
مهنامزه ها ن.بت به هر یک از موافقتها ن.بت به هر یک از موافقتکه در زمینۀ تعهدات دولتکه در زمینۀ تعهدات دولتقضایی قضایی  جاری هزای اقتصزادی و تجزاری    نا صادی و ت های اقت

بههایی روبزه های عضو را با مشقتهای عضو را با مشقتوجود آید، عملکرد تجار و بازرگانان تبعۀ دولتوجود آید، عملکرد تجار و بازرگانان تبعۀ دولتممکن است بهممکن است به رو رو هایی رو
قتخواهد ساخت  اختالف بر سزر سزازمان و سزاختار موافقزت     ساختار مواف سازمان و  سر  مهنامزه خواهد ساخت  اختالف بر  یههزا، ادارۀ داخلزی اتحادیزه   نا لی اتحاد ها و هزا و  ها، ادارۀ داخ

چالشلۀ اقتصادی و تجاری کشورهای عضو نیر از جمله چزالش همچنین فاصهمچنین فاص یی هزای حقزوقی همگرایزی    لۀ اقتصادی و تجاری کشورهای عضو نیر از جمله  قوقی همگرا های ح
فی شود  تجربۀ اخیر اتحادیۀ اروپا در خصوص خروج انگل.زتان و رأی منفزی   اقتصادی مح.وب میاقتصادی مح.وب می .تان و رأی من شود  تجربۀ اخیر اتحادیۀ اروپا در خصوص خروج انگل

عنوان دو نمونۀ ب.یار مهم، حاکی از آن است که ساختار عنوان دو نمونۀ ب.یار مهم، حاکی از آن است که ساختار مردم ایرلند به قانون اساسی اتحادیه بهمردم ایرلند به قانون اساسی اتحادیه به
ظامتناسب تغییر نظزام های اقتصادی و تجاری بههای اقتصادی و تجاری بهامهامهننها و موافقتها و موافقتاتحادیهاتحادیه سی هزای اقتصزادی و سیاسزی    تناسب تغییر ن صادی و سیا های اقت

های هزای  مدت در اتحادیهمدت در اتحادیهتوان همواره امید به ثبات طوالنیتوان همواره امید به ثبات طوالنیشود و نمیشود و نمیکشورها دستخوش تغییر میکشورها دستخوش تغییر می
اقتصادی داشت  همچنین با توجه به تحوالت رژیم تجارت خارجی کشورها در قالب عضویت در اقتصادی داشت  همچنین با توجه به تحوالت رژیم تجارت خارجی کشورها در قالب عضویت در 

یهاتحادیززه جاری و اقهززای جهززانی تجززاری و اقاتحاد هانی ت لتتصززادی، همززاهنگی تطززاب  تعهززدات دولززت های ج هدات دو طاب  تع ماهنگی ت صادی، ه مامی هززا در تمززامی ت ها در ت
چالشهای چندجانبه و دوجانبه و جهانی را باید از جملزه چزالش  نامهنامهموافقتموافقت له  یی هزای نو هزور همگرایزی    های چندجانبه و دوجانبه و جهانی را باید از جم هور همگرا های نو 

رسد در یک ارتبزاط دوگانزه، همگرایزی اقتصزادی     نظر میبر آن بهعالوهاقتصادی مح.وب کرد  اقتصادی مح.وب کرد  
المللزی و  ال توسزعه بزه مقزررات بزین    حز  ویزژه کشزورهای در  ها بزه سبب پایبندی بیشتر دولت

طزور  شود  از این رهگزذر، همگرایزی اقتصزادی بزه    المللی میاستانداردهای مرتبط با تجارت بین
ها مانند حقزوق کزار، حقزوق مصزرف،     غالب حوزه غیرم.تقیم به تحمیل حداقل استانداردها در

هدات خود براسزا  مقزررات   شود، لیکن تا تطاب  کامل کشورها با تعحقوق رقابت و    منجر می
منظزور  گفتزۀ حقزوقی بزه   هزای پزیش  الملل، اعطای مقررات ترجیحی و رفز  چزالش  تجارت بین

 استمرار همب.تگی اقتصادی ضروری است 
 
 



 1941بهار ، 1، شمارۀ 94فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ    141

 

 منابع

 . فارسی1

 هاکتاب الف(
 ، تهران: انتشارات جاودانه المللحقوق تجارت بین   1931محمدعلی ) اعالئی فرد،  1
 ، تهران: مجد المللیهای بینحقوق سازمان   1931) راهیمزاده، اببی   2

  سمت سوم، تهران: چ ،اروپایی اتحادیه    1999) سعید خالوزاده،  9
، ترجمزۀ سزید   گذاریالملل سرمایهاصول حقوق بین    1939) رودلف، دالرر؛ کری.تر، شروئر  1

 قاسم زمانی، شهر دانش 

 ، تهران: سمت المللتجارت بینحقوق    1931) شیروی، عبدالح.ین  1

 میران   اول، تهران: چ ،اروپایی اتحادیۀ حقوق و ساختار   1996عبا ) کدخدایی،  0

   قوم   سوم، تهران: چ ،اروپا اتحادیۀ    1999) احمد زاده،نقیب  1
 تحقیقزات    تهران: پژوهشزکده نو هور اروپایی و روندهای همگرایی   1993) واعظی، محمود  9

   اول  اتژیک، چاستر

 

 ب( مقاالت
، «فرآیند همگرایزی اکزو و آ سزه آن    ۀاقتصاد و بازرگانی جهان: مقای.»   1991) علی امیدی،    33

  10، ش های بازرگانیبررسی
غالمرضا   ، ترجمۀ«پول و بانک جهانی المللیبیننقدی بر صندوق    »1992) استفان دوپای    1616

  11، ش بانک و اقتصاد الهی،امان فراد
 تحقیقزات  ، مرکزر «المللبین نظام و اروپا اتحادیۀ،»   1991، سعید؛ کیانی، داوود )خالوزاده  11

  10ش نامه،پژوهش استراتژیک:
 و رویززدادها  ماهنامززۀ  ،«اروپایی اتحادیۀ در واگرایی و همگرایی   »1990سعید ) خالوزاده،  12

  211 ش ،هزاتحلیل
 ۀاروپزا بزرای توسزع   اتحادیزۀ   هزای سیاسزت از  هزایی در    »1999) انوار شاد راجا شانکار    1919

  31، ش مجلۀ اقتصادی نصیری،شهرزاد   کمالی، محمد امیر  دایی،بابک ، ترجمۀ «ایمنطقه
، «یزک  قلمرو قانون تجارت الکترونیک ایران تحلیل حقوقی مادۀ» ، 1931ساورایی، پرویر )  11

  11، ش مجلۀ تحقیقات حقوقی
: تحزوالت جهزانی و اصزالحات    المللیبین هایسازمان   »1990) اهللحفظ سلطان محمدی،    1111

  116، ش نکپیام با،  «پول المللیبین)مورد صندوق  المللیبینپولی و مالی  هایسازمان

http://www.noormags.ir/view/fa/creator/147503/%d8%b9%d9%84%db%8c_%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%af%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/36963/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%86_%d8%af%d9%88%d9%be%d8%a7%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/36963/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%86_%d8%af%d9%88%d9%be%d8%a7%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/178893/%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%a7_%d8%b4%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%b1
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/178893/%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%a7_%d8%b4%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%b1
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/178894/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1_%d8%b4%d8%a7%d8%af
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/178894/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1_%d8%b4%d8%a7%d8%af
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/178895/%d8%a8%d8%a7%d8%a8%da%a9_%d8%af%d8%a7%db%8c%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/178895/%d8%a8%d8%a7%d8%a8%da%a9_%d8%af%d8%a7%db%8c%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/178897/%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d8%af_%d9%86%d8%b5%db%8c%d8%b1%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/66589/%d8%ad%d9%81%d8%b8_%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87_%d8%b3%d9%84%d8%b7%d8%a7%d9%86_%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%db%8c


 149...   المللنیباز منظر حقوق تجارت  اهدولتی حقوقی همگرایی اقتصادی هاچالش

 

بررسزی همگرایزی اقتصزادی میزان ایزران و         »1939) ناهیزد  مح.زنی،  ؛رحمزان  سعادت،    1010
  19، ش پژوهشنامۀ بازرگانی، «جاذبه  دریای خرر )کاربرد مدل ۀکشورهای حوز

تنظیم قزرارداد داوری بزا توجزه بزه قزانون داوری تجزاری          »1919شیروی، عبدالح.ین )  11
  موزش عالی قممجلۀ مجتم  آ، «المللی ایرانبین
هزای  نامزه رابطزۀ متقابزل سزازمان جهزانی تجزارت و موافقزت         »1999فابریکوتی، آلبرتزا )   19

الملل مطر  عنوان رابطه بین مناب  حقوق بینتوان بهای تجاری: آیا این موضوع را میمنطقه
  1، ش المللیمجلۀ حقوقی بین، ترجمۀ مهرانی، فرزاد، «کرد؟

شدن حقوق بشر و دگردی.ی در مفهزوم حاکمیزت    المللیبین»  ،1931) ح.ین نیا،فروغی    1313
 .1، ش مطالعات حقوق بشر اسالمی، «در عصر جهانی شدن هادولت

، ش مجلۀ حقوق و علزوم سیاسزی  ، «همگرایی هاینظریهتحول در    » 1913) الهه کوالیی،    2626
19  
 11آزادسازی و ت.زهیل بازرگزانی خزارجی براسزا  اصزل         »1936) محمدطاهر کنعانی،    2121

  2، ش 11، دورۀ مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، «قانون اساسی
 معاونزت  اسزتراتژیک  تحقیقزات  مرکزر  «اروپزا  همگرایزی  در بحران»   1999داوود ) کیانی،  22

  292 ش ،خزارجی سیاسزت هایپژوهش
، «المللی در حقوق داخلی در چارچوب اروپزا سرانجام قواعد بین   »1911مارک سول، ژان )  29

  21و 29، ش مجلۀ تحقیقات حقوقیترجمۀ اردشیر امیرارجمند، 
نامۀ تعرفزه و  ش کشورهای در حال توسعه در چارچوب موافقتنق   »1910مرادی، ح.ن )  21

  1، ش های حقوق قضاییدیدگاه، «تجارت و سازمان تجارت جهانی
همگرایزی   نامزۀ موافقزت بررسزی آثزار اجزرای    »   1932) م.عود فر،همایونی ؛تمجرد، عص  21

  1اقتصاد مقداری، ش ، «بین کشورهای عضو اکو ایمنطقه
، «آزمزایی آن راسزتی  هزای روشتجزارت ت.زلیحات و    2619 ۀمعاهد   »1931ضا )نجفی، ر  20

  9، ش 11، دورۀ مطالعات حقوق عمومی
 

 . انگلیسی2

A) Books 
27. Basedow, Jürgen (2000). Private Law in the International Arena: From National 

Conflict Rules Towards Harmonization and Unification, Cambridge University 
Press. 

28. Clarence J. Mann (2013). the Function of Judicial Decision in European 
Economic Integration, Springer. 

29. Grogan, Joelle (2014). EU Law and Integration: Twenty Years of Judicial 
Application of EU Law, Hart Publishing. 

30. Hallstein, Walter (1962).United Europe, challenge & opportunity. US: Harvard 

http://www.noormags.ir/view/fa/creator/8846/%d8%b1%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%86_%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%aa
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/292368/%d9%86%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%af_%d9%85%d8%ad%d8%b3%d9%86%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/233860/%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86_%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%ba%db%8c_%d9%86%db%8c%d8%a7
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/197789/%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%87_%da%a9%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/26960/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af_%d8%b7%d8%a7%d9%87%d8%b1_%da%a9%d9%86%d8%b9%d8%a7%d9%86%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/228872/%d8%b9%d8%b5%d9%85%d8%aa_%d9%85%d8%ac%d8%b1%d8%af
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/228872/%d8%b9%d8%b5%d9%85%d8%aa_%d9%85%d8%ac%d8%b1%d8%af
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/228873/%d9%85%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af_%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%88%d9%86%db%8c_%d9%81%d8%b1
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/228873/%d9%85%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af_%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%88%d9%86%db%8c_%d9%81%d8%b1
https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22J%C3%BCrgen+Basedow%22&source=gbs_metadata_r&cad=8
https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22J%C3%BCrgen+Basedow%22&source=gbs_metadata_r&cad=8
https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Clarence+J.+Mann%22&source=gbs_metadata_r&cad=6


 1941بهار ، 1، شمارۀ 94فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ    149

 

University Press. 
31. J. G. Collier (2001).  Conflict of Laws, Cambridge University Press. 
32. Kamala Dawar (2010). Assessing Labor and Environmental Regimes in Regional 

Trading Arrangements' Kluwer Law International, Vol.37, Issue 4. 
33. Lord mc Nair (1986). the law of treaties, oxford. 
34. Miles, Lee (2005). the European Union and the Nordic Countries, Routledge. 
35. Noel Gaston, Ahmed M. Khalid (2010). Globalization and Economic 

Integration: Winners and Losers in the Asia-Pacific, Edward Elgar Publishing. 
36. Reinman, Lukas (2010). How Does The EU Directives Affect The Swiss Laws, 

Switzerland, Young 4 fun Ch. 
37. R. Upendra Das, Piyadasa Edirisuriya, Anoop Swarup (2012). Regional Trade 

and Economic Integration: Analytical Insights and Policy Options, World 
Scientific. 

38. Richard Frimpong Oppong (2011). Legal Aspects of Economic Integration in 

Africa, Cambridge University Press   
39. Soni, Puja (2012). The Benefits of Uniformity in International Commercial Law 

with Special Reference  to the United Nations Convention on Contracts for the 
International Sale of Goods , School of Law at Pace University. 

40. Thomas Andrew O'Keefe (1994). An Analysis of the Mercosur Economic 
Integration Project from a Legal Perspective ,The International Lawyer ,Vol. 28, 
No. 2. 

41. Trevor C. Hartley (2014).The Foundations of European Union Law: An 
Introduction to the Constitutional and Administrative Law of the European 
Union, Oxford University Press. 

 
B)  Articles 
45. Hugo, C (2003). Non-Governmental initiatives towards the harmonization of 

international trade law, Journal for Juridical Science, 28(3). 
46. F.A. Haighat (1972). custom unions and free trade areas under GATT, A 

Reappraisal, journal of world trade law. 
47. Reich, Arie (2004).The WTO as a Law-Harmonizing Institution, University of 

Pennsylvania, Journal of International Economic Law, vol.25. 

https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22J.+G.+Collier%22&source=gbs_metadata_r&cad=10
https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22John+Greenwood+Collier%22&source=gbs_metadata_r&cad=10
https://www.kluwerlawonline.com/preview.php?id=LEIE2010025
https://www.kluwerlawonline.com/preview.php?id=LEIE2010025
https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Lee+Miles%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Noel+Gaston%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Ahmed+M.+Khalid%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22R.+Upendra+Das%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Piyadasa+Edirisuriya%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Anoop+Swarup%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Richard+Frimpong+Oppong%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Trevor+C.+Hartley%22&source=gbs_metadata_r&cad=7

