
  انظم عمومي در حقوق اروپ  
 

185

 المللي معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري مجلة حقوقي، نشرية مركز امور حقوقي بين

  25/11/1386 :تاريخ پذيرش 10/11/1386:، تاريخ دريافت185ـ197، صص 1387شمارة سي و هشتم، 
  
  

  نظم عمومي در حقوق اروپا
  

  كاترين كِسِجيان
  اهللا جعفري فيض: مترجم

  
  چكيده

 را خوانده باشد، متوجه شده است كه دولتهاي عضو مجازند           1 مؤسس جامعه اروپا   كس معاهده  هر
از اجراي حقوق جامعه اروپا، به اين دليل كه قاعدة مورد نظر با نظـم عمـومي آنهـا تنـاقض دارد، امتنـاع                        

ـ  اين مقرراتهرچند. كنند ـ عمدتاً در حوزه قواعد بازار داخلي، كه مورد تأكيد ايـن مقالـه اسـت       سـال   از 
دهـد كـه      نـشان مـي  3 و بعـداً حقـوق ثـانوي،   2 بدون تغيير مانده است، رويه ديوان دادگستري اروپا  1957

هدف اين مقاله، اثبـات ايـن امـر         . شوند    شدت كنترل مي    در استفاده از نظم عمومي خود به       دولتهاي عضو 
دانيم كـه ديـوان دادگـستري            مي هرچند باقي نمانده است،     4)ايراد(است كه در عمل چيزي از اين استثناء         

دهنده نظم عمـومي دولـت عـضو          توانست تشكيل   اروپا و حقوق ثانوي نه تنها مفهوم و محتواي آنچه مي          
  . اند را نيز تعيين كرده باشد، بلكه فرآيند واقعي اجراي آن

                                                           
. مشخصات و مأخذ اصلي مقاله به قرار ذيل است:   

Catherine Kessedjian, «Public Order In European Law», in: Erasmus Law Review, Vol. 1, Issue 1, 

2007, pp. 25-38. 

. 2آسا پاريس استاد دانشگاه پانتئون (Panthéon-Assas Paris II). 
. ي حقوق خصوصي دانشگاه شهيد بهشتيادانشجوي دوره دكتر.  

1. European Community (EC) Treaty.  
2. European Court of Justice. 

منظور از حقوق اوليه، مقررات معاهدات .  است(primary law)در مقابل حقوق اوليه  (secondary law)حقوق ثانوي  .3
 اتحاديه اروپا و معاهدات اصالحي و تكميلي فوالد،جامعه زغال سنگ و  اروپا، جامعة اروپايي انرژي اتمي، مؤسس جامعة

 و (regulations)ها   اروپا، مثل تصميمات ديوان دادگستري اروپا و دستورنامهساير مقررات در اتحاديه. نسبت به آنها است
حقوق  مايك كاتبرت، .ك.ر. (دهند ق ثانوي را تشكيل ميهاي مصوب نهادهاي قانونگذاري اتحاديه اروپا، حقو دستورالعمل

مؤسسه مطالعات و : ن، چاپ اول، تهران، ترجمه دكتر بهروز اخالقي، دكتر وحيد اشتياق و دكتر پرويز پرويزيااتحاديه اروپا
  ).مترجم() 29 ، ص1380ژوهشهاي حقوقي شهر دانش، پ

اي از قواعد جامعه اروپا  گاه قاعدهموجب آن هر بهاست كه  )public policy exception( نظم عمومي استثناء منظور ايراد يا.4
 ).مترجم( تواند از اجراي آن امتناع كند مير با نظم عمومي يكي از دولتهاي عضو مغايرت داشته باشد، دولت مزبو
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   مقدمهـ1
  چـه تـا : از همين ابتدا، بايد روشن شود كه تأكيد مطالعه مختصر ما بر سـؤال آتـي اسـت     

  5 در مسير تشكيل نظم حقوقي اروپايي پا بر جا بماند؟تواند حدي نظم عمومي دولت عضو مي
  6.قبل از اينكه به اين سوال بپردازيم، الزم است كه مفهوم نظم عمومي را روشن كنيم

ايـن اصـطالح بـه    .  اسـت ordre publicدر واقع، نقطه شـروع مـا اصـطالح فرانـسوي     
تا ايـن تـاريخ بـراي مـن روشـن      . شود   ترجمه ميPublic Order و يا Public Policyانگليسي

نيست كه آيا تفاوتي در مضمون يا در روش، بـين ايـن مفـاهيم در حقـوق فرانـسه و در حقـوق                        
 ارائهال وجود دارد يا خير؟ جهت آگاهي خواننده از فرض اصلي ما، توضيح ذيل را                 انگليس يا كامن  

 اسـت كـه   اي گونه به 7شود   اصطالحاتي كه اغلب استفاده ميكدام از اينتعريف ما از هر  : دهيم    مي
توانند از آنهـا شـانه خـالي      يعني قواعدي كه طرفين نمي . گيرند    ميماهيتاً همه قواعد امري را دربر     

 قـوانين بـا اجـراي    8قوانين امـري، (هر اسمي كه آنها در زبان فرانسه به خود بگيرند   ] حال[كنند؛  
 دولتهـا،   وسـيله   بـه آنها يا   .  اين قواعد امري منابع مختلفي دارند      10 ).ومي يا قواعد نظم عم    9فوري،
اي و     يا در سطح منطقه    11آيند،    وجود مي  شان به   ت از ارزشهاي اساسي جامعه    طرفه، براي حماي   يك

المللي ايجاد شوند،  اگر در نظم حقوقي بين. شوند  المللي يا چندجانبه ايجاد مي يا حتي در سطح بين  
 تـا آنجـايي كـه روش    12. توصيف شوند(jus cogens)الملل   قواعد حقوق بينعنوان بهند توان  مي

                                                           
 اتحاديه اروپا ايجاد وسيله به كه عه، يعني قواعد امرييما در اينجا به نظم عمومي جام. بينيم  بزودي حدود اين مقاله را مي .5

در قضيه اينگمار نمونه خوبي از اين نوع نظم عمومي . پردازيم  اي عضو اجرا شود، نميـشد و اجباراً بايد در همه دولته
(Ingmar case (C-381/98, Ingmar 2000 [ECR] I-0930))در آن پرونده، ديوان دادگستري اروپا با . شود   يافت مي

اين قرارداد تابع . شود كه بين يك شركت از اياالت متحده و كارگزار مستقر در انگلستان منعقد شده است  قراردادي مواجه مي
شود و كارگزار   مريكايي فسخ ميقرارداد مزبور توسط شركت ا. ه است طرفين انتخاب شدوسيله بهقانون كاليفرنيا است كه 

مقرر اي  ه جبران خسارتي براي چنين قضيهگون كند، هرچند قانون كاليفرنيا هيچ  براي جبران خسارت اقدام مي) نماينده(
در مورد نمايندگان مستقل  (JOCE L382, 17) 1986  مارس18 مورخ directive( 653/86(ديوان به دستورالعمل . كند  نمي

كند،    نمايندگي را تحميل ميدليل فسخ قرارداد ظم عمومي اروپا، پرداخت خسارت بهگيرد كه ن  كند و تصميم مي  توجه مي
ه امري جامعه اروپا رود تا قاعد  نتيجتاً در آن موضوع خاص، قانون كاليفرنيا كنار مي. اينكه نماينده مرتكب تقصير شده باشدمگر

 .جايگزين آن شود
 نمونه در كنوانسيون رم در مورد قانون قابل اعمال بر تعهدات قراردادي عنوان بهنمونه مشكالت در ترجمه اين مفاهيم را . 6
ن توا  مي7 و 3) 3(هاي متعدد زباني مواد  هنگام مقايسه نسخه)  است(Regulation)كه در شرف تبديل شدن به دستورنامه (

 .ديد
  .)مترجم (است Public Order يا Public Policy يا ordre publicمنظور همان اصطالحات . 7

8. Lois de Police.  
9. Lois D’application Immédiate. 
10. Règles D’ordre Public. 

  . اين ارزشها ممكن است فرهنگي، انساني، اجتماعي، اقتصادي يا سياسي باشند.11
  .ك. يك مقاله جديد در اين مورد، ربراي ديدن. شود  در اينجا ذكر نمي» نظم عمومي فراملي«انگيز  ر بحثمفهوم بسيا .12

 C. Kessedjian, ‘Transnational Public policy’, ICCA Montreal 2006, forthcoming in ICCA Proceedings 

2006. 
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اي اسـت كـه آنهـا دخالـت            در لحظـه   قاعده نظم عمومي   و   قانون امري تفاوت بين   . مدنظر باشد 
در حقيقـت،  . كنـد    فرآيند تعارض قوانين را محـدود مـي  (Loi de police)قانون امري . كنند  مي

امري قابل اعمال باشد، ديگـر نيـازي و در واقـع اختيـاري در جـستجوي قـانون                   آنگاه كه قانون    
بـه ايـن خـاطر    . تواند نسبت به وضعيت مورد بررسي قابل اعمال باشد، وجود ندارد            خارجي كه مي  

در مقابل، قواعد نظم عمومي بعـد       . شود     تعبير مي  قوانين با اجراي فوري   است كه گاهي از آنها به       
شـود، دخالـت         تعارض قوانين انجام شده و قانون خارجي قابل اعمال دانـسته مـي             از اينكه فرآيند  

از نتـايجي كـه     ) تطبيقـي (اي     اجراي آن قانون بايد يك تحليـل مقايـسه         مسئولشخص  . كند    مي
. آيد، انجام دهد      دست مي  ارجي و اعمال قواعد نظم عمومي به       بالقوه، از اعمال آن قانون خ      طور  به

 قبول باشد، در اين صورت آن بخش از قانون خارجي كه مخالف قاعده امـري                بلغيرقااگر نتيجه   
معمـوالً، هـر دوي قـوانين       . گـردد     شود و قاعده امري اعمال مي          ناديده گرفته مي   ،شود    دانسته مي 

حـال،    با اين. امري و قواعد امري يا نظم عمومي مورد بررسي، متعلق به دولت مقر دادگاه هستند         
  13.اي در اروپا، توجه به قاعده امري خارجي مجاز است  مالحظه قابلطور به

نكرده است و    از ابتدا، حاوي مقرراتي بوده كه تاكنون تغيير          14معاهده مؤسس جامعه اروپا،   
توانستند از قواعد نظم عمومي خود در جهـت منـع اجـراي قاعـدة                    دولتهاي عضو مي   وسيله آن   به
ويژه براي اهداف بازار داخلي صادق است و ما تحليل خود را          اين وضعيت به  . پايي استفاده كنند  ارو

  : كند  گونه مقرر مي اين مقرره خاص اين. كنيم  به اين حوزه از حقوق جامعه اروپا محدود مي
 يا كاالهـاي    دوديتهاي راجع به واردات، صادرات     جلوي ممنوعيتها يا مح    29 و   28مقررات مواد   «

شـود،    اخالق عمومي، نظم عمومي يا امنيت عمومي توجيـه مـي      در حال ترانزيت را كه بر مباني        
  15.»...گيرد  نمي

  
                                                           

 از 7) 1(ماده . كند   قانون حاكم بر تعهدات قراردادي مقرر مي در مورد1980 كنوانسيون رم 7 اين آن چيزي است كه ماده .13
خالف رويه معمول در حقوق معاهدات اروپا، كشورهاي عضو مجاز به ايجاد انگيز بوده است، تا حدي كه، بر ثهمان ابتدا بح

گ و پادشاهي متحده  لوكزامبور،چنين رزروي از جانب آلمان. اند رزرو در جلوگيري از اعمال آن ماده در كشورشان شده
اين ماده همچنين نقطة اتكاي بحث و جنجال در طي مذاكرات جاري براي جايگزيني كنوانسيون . ايجاد شده است) انگلستان(

 . است)regulation(رم با يك دستورنامه 
جامعه «و  »(EEC)جامعه اقتصادي اروپا« آن، موجب به است كه 1957 معاهدة مؤسس جامعه اروپا همان معاهده رم .14

جامعة « معاهدة اتحاديه اروپا، فقط موجب بهجامعه اقتصادي اروپا اكنون .  تأسيس شدند»(EUROTOM)انرژي اتمي اروپا
ل كيد بر مقررات غيراقتصادي آن، ازجمله مسائاز عنوان آن، در جهت تأ» اقتصادي«حذف واژة . شود ناميده مي» اروپا

كنون اشاره به  اهرچند.  ايجاد شد1992 معاهده ماستريخت موجب به (EU)وپا اتحادية ار. شهروندي، صورت گرفته است
 .ك.ر. (مترين ركن اتحاديه اروپا استحال جامعه اروپا مه  جاي جامعه اروپا، امري رايج و متداول است، با اين اتحاديه اروپا، به

 ؛ مايك كاتبرت، پيشين، صص265 تا 251، صص 1384، انتشارات سمت، 2. ، چحقوق تطبيقيدكتر عبدالحسين شيروي، 
 .)مترجم() 2 و 1

  . معاهده جامعه اروپا است30اين عبارت، ابتداي ماده  .15
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برد، كـه بايـد آنهـا را            كار مي   را به  16 بايد دقت كرد كه معاهده جامعه اروپا سه عنوان         اوالً،
طبـق تـصميمات ديـوان      متفـاوت تلقـي كـرد و اينكـه آنهـا بر           داراي مضمون و محتواي جـدا و        

نظـم عمـومي    ) ءاسـتثنا ( ما در اينجا فقط به ايـراد         رو  اين  از. گر نيستند دادگستري اروپا بدل همدي   
  . پردازيم مي

 در يك پرونده مطـرح      3017كار رفته در ماده      مكن است كه دو يا هر سه مفهوم به        ثانياً، م 
ديـوان  ) اسـتدالل (گونه باشد، ما داليل      كنيم اين     هايي كه در ذيل مرور مي        اگر در پرونده   18.باشند

. شود، بررسي خـواهيم كـرد          نظم عمومي مربوط مي    استثناء ري اروپا را فقط تا جايي كه به       دادگست
هـاي حمـايتي، همچـون حمايـت از           تواند جهت پوشش ساير حوزه         نظم عمومي نمي   استثناء ثالثاً،

هـا را بـه صـالحيت         توانـد بعـضي حـوزه          همچنـين نمـي    19.كننده مورد استفاده قرار گيرد      مصرف
ماده مذكور بـه    .  بنابراين، قاعدة عمومي تفسير، قاعده محدودي است       20. برگرداند انحصاري دولت 

كه مقررات مشابه در همه آزاديهـاي ديگـر وجـود            حالي شود در     آزادي در توزيع كاالها مربوط مي     
ري وسـيله ديـوان دادگـست      هگونه كه ب    نظم عمومي، همان   استثناء   ديدگاه ما اين است كه     21.دارند

هاي بازار داخلي، در مورد هرگونـه آزادي و هـر حـوزه خاصـي از                  شده است، در حوزه    اروپا تفسير 
 ايـن ديـوان و    قـضائي سعي ما بر اين است كه اين مطلب را با بررسي روية             . قانون، يكسان است  

اين سؤال دو جنبه دارد، كه بايـد از هـم تفكيـك             . ها اثبات كنيم    برخي از جديدترين دستورالعمل   
  آيد  كار مي ر عمل بهاين است كه چگونه د: تواي اصطالح نظم عمومي و دوممح: اول :شوند

  
    مفهوم نظم عموميـ 2

.  نظم عمومي كشورهاي عضو در حقوق اروپا در مسير درستي شـروع شـد              استثناء جريان
شان دارنـد     هاي متفاوتي براي سازماندهي جوامع      دانستند كه كشورهاي عضو شيوه        بنيانگذاران مي 

واقف بودند كه كشورهاي عضو ممكن است بر تفاوت ارزشها تأكيد كنند و در مسير انجام                ] لذا[و  
 معمـول اسـت،     22سازي  گونه كه در معاهده    در نتيجه، همان  . فعاليتهاي خاص، از هم متمايز باشند     

كشورهاي عضو به استفاده از قواعد نظم عمومي خودشان، آنگاه كه قواعد بـازار داخلـي بـا آنهـا                    
                                                           

16. Case C-36/02, Omega [2004] ECR, I-09609.  
 .)مترجم (مي، نظم عمومي و امنيت عمومي استاخالق عمو منظور .17

18. Case C-54/09, Eglise de Scientologie [2000] ECR I-01335. 

19. Case 177/83, Kohl [1984] ECR, Rec.3651.  
20. Case 153/78, Commission of the European Communities v. Germany [1979] ECR, 02555. 

 مقررات خاصي مشخص موجب بهبه عبارت ديگر تخصيص صالحيت بين كشورهاي عضو و جامعه، در معاهده جامعه اروپا، 
  .كار گرفته شود هت تغيير يا اصالح اين مقررات به نظم عمومي نبايد جاء استثنشده است و

 . آزاد سرمايهگردش براي 58 آزاد خدمات؛ ماده گردش براي آزادي ايجاد و با يك ارجاع، براي 46ماده  .21
22. Treaty-making. 



  انظم عمومي در حقوق اروپ  
 

189

در ذهن بنيانگذاران روشن بود كه تعيـين مفهـوم قواعـد نظـم              . داشته باشند، مجاز بودند   تعارض  
 معاهـده جامعـه   رو ايـن  از. عمومي بايد به هر كشور عضو در جهت نيازهاي خودش، واگـذار شـود          

نخستين بار كه ديوان دادگستري     .  نكرده است  ارائهاروپا، تعريفي از اين مفهوم يا شيوه اعمال آن          
گرفت مبنـي بـر      ميي به پرونده رسيدگي كند، تصميمي       بايست با بررسي چنين استثنائ       مي 23اروپا

 ديوان مزبور   24.يت منحصر به فرد در تعريف نظم عمومي خود دارند         مسئولاينكه كشورهاي عضو    
) يعني نظم عمومي خاص براي هر كشور عضو(با بيان اينكه نظم عمومي مفهومي سرزميني دارد 

بر اين اساس، ديـوان     .  طول زمان متحول شود، از ديدگاهي سنتي پيروي كرد         كه ممكن است در   
توانند مفهـوم نظـم عمـومي خـود را تغييـر                دادگستري اروپا تصديق كرد كه كشورهاي عضو مي       

كه چنين تغييري با تحول اعضاي جامعه و فعاليتهايشان ممكن اسـت ضـروري               گونه دهند، همان 
 نظم عمومي نه تنها يـك مفهـوم سـرزميني           گوييم كه     معموالً مي اطر است كه ما     به اين خ  . باشد

داند     كس نمي  هيچ. يك مفهوم منطبق بر زمان است     است بلكه همچنين    ) مناسب براي هر كشور   (
  25.نظم عمومي فردا چه خواهد بود

حال در آن تصميم، ديوان دادگستري اروپا در مورد آنچه بعداً مسير ثابت اسـتدالل                با اين 
بودند، اثر      اگر كشورهاي عضو در تعريف نظم عمومي خود آزاد مي         . قبالً اشاراتي كرده بود    دشو  مي

دقيق آن سياست بر اعمال قواعد اروپايي موضوعي بود كه ديوان حق داشت آن را كنتـرل كنـد،                   
ل اين تصميم متعـاد   . ضروري بنيان و شالودة اروپايي را متزلزل كند        غير طور  به كه نبايد    اي  گونه  به

، ديـوان شـروع بـه دخالـت در اصـل مفهـوم نظـم عمـومي         1977قبالً در سال . زياد دوام نياورد 
  : دهد   ديوان توضيح مي26در پرونده بوشرو،. كشورهاي عضو كرد

اين مفهوم، جداي از آشفتگي در نظم اجتماعي كه تمـام مـوارد نقـض قـانون را موجـب                    
منفعـت اساسـي در جامعـه       ناك كه بر يك     شود، يك تهديد واقعي و به اندازه كافي خطر            مي
  . كند  را فرض مي دگذار  ثير ميتأ

 اين تصميم ديوان منع آزادي كشورهاي عضو را در تعريف نظـم عمـومي خـود                 موجب  به
                                                           

 8 قاضي و 25ديوان از .  است اصلي جامعه اروپاقضائي تشكيل شد و ركن 1952 ديوان دادگستري اروپا در سال .23
از هر كشور يك قاضي با توافق جمعي همه كشورهاي عضو .  تشكيل شده است(Advocate-general)دادستان عمومي 

 معاهده جامعه اروپا، تضمين اجراي قانون در تفسير و اجراي اين معاهده و 220 ماده موجب بهوظيفه ديوان، . شود انتخاب مي
  .)مترجم) (264 دكتر شيروي، پيشين، ص. (بعدي استمعاهدات 

24. Case 41/74, Yvonne van Duyn v. Home Office [1974] ECR, 01337 at 01351. 

شود، بايد نظم عمومي    دادگاهي كه با ايراد نظم عمومي روبرو ميالملل خصوصي دارد، جه در حقوق بيناين امر يك نتي .25
ممكن است . اند ر حكم تعريف شده است، نه در زماني كه واقعيات پرونده اتفاق افتادهگونه اعمال كند كه در زمان صدو  را آن

الملل خصوصي اروپا حقيقت دارد؟ اما  هاي ما در اين مقاله، اين امر هنوز هم در حقوق بين سؤال شود كه آيا با مالحظه يافته
 .اي است ت به تحقيق ما يك موضوع حاشيه زيرا نسبكنيم؛  ر در اين موضوع خودداري ميدر اينجا ما از اظهارنظ

26. Case 30/77, Regina v. Pierre Bouchereau [1977] ECR, 1999. 



     190  1387بهار ـ تابستان / هشتمسي و شمارة / مجلة حقوقي

  نظـم عمـومي    عنـوان   بهاي كه قرار باشد       اكنون دو معيار متحدالشكل براي هر قاعده      . شروع كرد 
 و نه فقط هـر تجـاوزي   حاوي خطر واقعي و كامالً جدي باشد بايد ،اوالً: توصيف شود، الزم است  

  .  جامعة مورد نظر باشدمنافع اساسي هدف قاعده نظم عمومي بايد حمايت از ،ثانياً به يك قاعده؛
كه ديوان با    سال بعد اتفاق افتاد، زماني      اولين مورد از اعمال اين نحوه جديد استدالل، يك        

كه ديگـر پـول رايـج    ـ  ) ها  اساساً سكه ( كردن و اتالف پول      يك قاعده ملي مواجه شد كه تجاري      
ـ نبود  ديوان اين سكه را كاالهايي تلقي كـرد كـه قواعـد گـردش آزاد كـاال      27.كرد   را ممنوع مي 

  .شود  نسبت به آنها اعمال مي
 دارد و    را حال ديوان پذيرفت كه دولت اختيار حاكميتي در خصوص پـول رايجـش              با اين 

 آزاد است، حتي اگـر پـول مـورد          ،بيند    نحوي كه مناسب مي    ازماندهي تجارت پول به    در س  رو  اين  از
به هر حال اين پرونده، در عين اينكه آشـكارا بـه اعمـال حـاكميتي سـنتي           . نظر، پول رايج نباشد   

ديوان به موضوع نظم عمومي در يك پاراگراف        . پردازد، فايده زيادي در موضوع ما ندارد          دولت مي 
  . دهد   هيچ توضيح اضافي، پايان ميكوچك، بدون

به انتقال كارگران در اجراي گـردش        مربوطانگيز است،      كه بيشتر بحث   ييها  مسير پرونده 
كت ثبـت شـده در كـشور الـف          شـر : يك نمونه پرونده به ترتيب ذيل است      . شود    آزاد خدمات مي  

قـراردادي منعقـد   ) كشور ميزبان يا كشور مقـصد  (جهت ساخت كارخانه در كشور ب       ) كشور مبدأ (
تر است، بنابراين شركت      تر و سطح جبران خسارت پايين       در كشور الف قوانين كار منعطف     . كند    مي

. گيرد كه از نيروي كار خودش جهت اجراي قرارداد در كـشور ب اسـتفاده كنـد                    تصميم مي مزبور  
. شوند     نيست، جابجا مي   كارگران موقتاً و براي مدت مورد نياز، كه معموالً بيشتر از يك يا دو سال              

كـشور ب، اغلـب     . خواهد قوانين كار خود را نسبت به كارگران مورد بحث اجرا كنـد                كشور ب مي  
كند كه قانون كار آن دولت، بخشي از نظم عمومي يا قواعد امـري آن اسـت و بنـابراين                        ادعا مي 

 نخستين بار كه ديوان بـا       .دهد  مي نظم عمومي معاهده جامعه اروپا قرار        استثناء خودش را در مقام   
اي روبرو شد، مقرر كرد كه دولت ب حق ندارد شركت الف را در اسـتفاده از نيـروي                     چنين پرونده 

 كـشورهاي   28. گردش آزاد خدمات، منـع كنـد       موجب  بهكارش، جهت اجراي خدمات در كشور ب        
 واضـح   طـور   به عضو با آگاهي از اين تصميم، شروع به مذاكره در مورد يك دستورالعمل كردند تا              

تواند نسبت به كارگران منتقل شده در زمينه گردش   شماري از قواعد امري كشور مقصد را كه مي      
طـرفين را از پيگيـري در       مزبـور   حال دستورالعمل      با اين  29.آزاد خدمات اعمال شود، معرفي كنند     

هايي است كه     هكند، كه نتيجة آن صف طوالني پروند           استخدامي مشابه منع نمي    قضائيهاي    رويه
                                                           

27. Case 7/78, Thompson [1978] ECR, 02247. 
28. Case C-113/89, Rush Portuguesa [1990] ECR, 01417 . 
29. Directive 96/71/CE of 16 December 1996. 
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   30.قبالً توسط ديوان مورد حكم قرار گرفته است و بيشتر از آن نيز هنوز در جريان رسيدگي است
در عـوض، در راسـتاي      .  تفـصيلي بررسـي نخـواهيم كـرد        طور  بهها را     ما همه اين پرونده   

  اولنكتـه . اصلي كه بايد آموخته شوند تأكيـد خـواهيم كـرد   ) هاي نكته(هاي  مان، بر آموزه   هدف
اي   گيري در مورد اينكه آيـا قاعـده         اينكه، ديوان ديگر از بررسي موضع كشورهاي عضو و تصميم         

گونـه    تواند ايـن      كند، واقعاً مي       نظم عمومي تلقي مي    استثناء را امري و مشمول    كه دولت عضو آن   
 قـضية   در واقـع در 31.گـاه نداشـته اسـت    ـ اگرچـه هـيچ  توصيف شود يا خير، اكراه و ترديد ندارد  

 نظم عمومي، قانون امـري      استثناء  كه براي اهداف    را  ديوان تا جايي پيش رفت كه آنچه       32،آربليد
 ديوان از تعريفي استفاده كـرد كـه كـامالً شـبيه             34 در انجام اين كار    33.شود، تعريف كرد      تلقي مي 

ـ      الملــل خـصوصي اسـت، آن   تعريـف متخصـصين حقـوق بـين     وســيله  هگونـه كــه ايـن مفهـوم ب
  حتي اگر مضمون خـود     36. در مقاله تأثيرگذار خود در مورد قانون امري جعل شد          35كاكيسفرانسس

 نظـم عمـومي،     اسـتثناء   كه براي اهداف   گرفتآنگاه كه تصميم    اين تعريف عجيب نباشد، ديوان،      
 در نتيجـه، آزادي     .زده كـرد    شترك و متحدالـشكلي مـورد نيـاز اسـت همـه را شـگفت              تعريف مـ  

                                                           
30. Cases C-369/96, C-376/96, Arblade [1999] ECR, I-08453 ; C-165/98, Mazzoleni, [2001] ECR, I-

02189 ; C-49/98, C-50/98, C-52 to 54/98, C-68 to C-71/98 Finalarte, [2001] ECR, I-0783; C-60/03, Wolff 

& Müller [2004] ECR, I-09553; C-445/03, Commission v. Luxembourg [2004] ECR; C-341/02, 

Commission v. Germany, [2005] ECR, I-02733; C-168/04, Commission v. Austria [2006] ECR, I-10191; 

C-208/05, Innovative Technology Center [2007] ECR. Cases still pending: C-341/05, Laval un Partneri, 

opinion of 21 March 2007; C-490/04, Commission v. Germany opinion of 14 November 2006. 

  :هاي مختلف وجود داردهاي متعددي در زمينه پرونده.31
اين امر كه شخص خارجي در سرزمين :  كه در آن ديوان مقرر كردI- 06279، ECR, ]2002 [Carpenter 60/00,-C پروندة

  .شود امل، تهديدي براي نظم عمومي محسوب نميكند، بدون وجود ساير عو مقررات مهاجرت اقامت ميضكشور عضو، با نق
، كه در آن ديوان از اينكه قواعد راجع به تشكيل اشخاص Art Inspire 167/02,-C�I-101555 ECR] 2003 [ پروندة 

  .كند نظم عمومي توصيف كند، امتناع ميعنوان بهحقوقي را 
اكنون تبديل  (1968مقام اعمال كنوانسيون بروكسل  در ECR] 2002 [Maxi car Renault v. 38/98-C� I-02973پروندة 

كه در آن ايتاليا از استفاده از ايراد نظم عمومي خود در عدم اجراي رأي فرانسوي منع شد؛ ) شده است 44/2001به دستورنامه 
وق ايتاليا فعاليت كه حق حاليمالكيت فكري فرانسه محكوم شد، درخاطر تجاوز به قواعد  ي كه در آن يك شركت ايتاليايي بهرأي

 .دانست موضوع حكم را كامالً قانوني مي
32. Arblade. 

 دوم موجود در هر دو پرونده، كه راجع به توصيف مسئلهدر خصوص «: كند اين تصميم، ديوان اعالم مي30در بند . 33
اي فهميده شود كه گونه بهستند، اصطالح قواعد امري بايد  قواعد نظم عمومي در حقوق بلژيك هعنوان بهمقررات مورد بحث 

ادي در كشور عضو مورد نظر، موجب مطابقت مقررات ملي با آن چيزي باشد كه براي حمايت از نظم سياسي، اجتماعي يا اقتص
كننده است و هماهنگي اشخاص مقيم در سرزمين ملي كشور عضو و همه روابط حقوقي در آن كشور را با آن ضروري  تعيين
 .»داندمي
 ).مترجم( تعريف قانون امري است  منظور.34

35. Francescakis. 
36. Ph. Francescakis, ‘Quelques précisions sur les lois d’application immédiate etleurs rapports avec les 

règles de conflit de lois’(1966) 55 Revue critique de droit international privé 1 .  
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 قابـل   طـور   بـه كنند،       قوانين امري خود تلقي مي     عنوان  بهنچه كه آنها    كشورهاي عضو در تعريف آ    
هاي    و ساير پرونده   آربليد مذكور در فوق، پرونده      بوشرواگر پرونده   . اي كاهش يافته است     مالحظه

 را با هم تركيب كنيم، آشكار است كه كـشورهاي عـضو         37مطرح در مورد آزادي گردش اشخاص     
نحـو خيلـي    قطه ثقل نظام آنها اسـت و بايـد بـه         ين ارزشهاي خود كه ن    تر  توانند از اساسي      فقط مي 

 اينكه كـشور مقـصد بايـد دائمـاً محتـواي قواعـد              نكته دوم . محدودي تفسير شود، حمايت كنند    
دهندة آنهـا مقايـسه       خودش را با محتواي قواعد كشور مبدا از لحاظ شرايط و تمام عناصر تشكيل             

 اسـاس توانـد بر      قواعد كشور مبدا را مي    اقل تعداد ممكن از     حاصل آنكه كشور مقصد فقط حد     . كند
اين نتيجه مورد انتقاد قرار گرفته اسـت بـه ايـن دليـل كـه خيلـي                  .  نظم عمومي منع كند    استثناء

 اما ديوان از ايـن مـسير اسـتدالل خيلـي فاصـله              38شود    پيچيده است و منجر به نتايج نامعين مي       
  . نگرفته است

روش مزبـور بـا دسـتورالعمل       . شود    ثانوي جامعه اروپا ناشي مي    جديدترين روش از حقوق     
 اين دستورالعمل پيچيـده اسـت، امـا هـدف اصـلي آن سـازماندهي         39تجارت الكترونيك آغاز شد   

  . گردش آزاد خدمات در جامعه اطالعاتي است
شود؛ مهمتـرين قـسمتهاي          است كه به چندين قسمت تقسيم مي       3مقرره اصلي آن ماده     

  : كند   تكاليف كشور مبدأ را بيان مي3)1(ماده .  است4(i)(a) و 2، 1 قسمت ـ هدف ما برايـ  آن
 دهنـده   ارائـه  شـده توسـط      ارائـه كند كه خدمات جامعه اطالعـاتي           هر كشور عضو تضمين مي    «

در را   كه در سرزمينش تاسيس شده است، مقررات ملـي قابـل اعمـال در كـشور عـضو                    خدمات
  .» رعايت كندگيرد،   يهنگ شده قرار مموضوعي كه داخل حوزه هما

  
  : كند   تكاليف كشور مقصد را تعيين مي3)2(ماده 

گيـرد، آزادي    شده قـرار مـي       توانند، براي داليلي كه داخل حوزه هماهنگ          كشورهاي عضو نمي  «

                                                           
گروه  (ETAخاطر عضويت در   در آن پرونده، اوالزابال، كه به.ECR] 2002 [Olazabal 100/01,-C� I-10981پروندة  .37

.  زيرا حضور او تهديدي براي نظم عمومي تلقي شد؛محكوم شده بود، از ماندن در فرانسه ممنوع شد) دفاع سرسختانه باسك
زابال تحميل كرده بود، كاست و صرفاً بعضي از آنها را ديوان اين عقيده را پذيرفت اما از شدت اعمالي كه فرانسه به اوال

 . شهروند اروپايي تلقي شدعنوان بهساير موارد مخالف شديد حق بنيادين او براي آزادي گردش . پذيرفت
38. See in particular Laurence Idot’s comment under Mazzoleni, in (May 2001) Review Europe, comm. 

n° 174. 

 حقوقي خدمات جامعه هاي خاص در مورد جنبه2000 ژوئن 8 پارلمان اروپا و شوراي EC/31/2000ورالعمل  دست.39
ما يك تحليل و بررسي از تمام حقوق ). دستورالعمل تجارت الكترونيك(ويژه تجارت الكترونيك، در بازار داخلي  اطالعاتي، به

د وجود داشته باشد كه همان ساختار را براي دستورالعمل تجارت هاي قبلي ممكن بوايم و دستورالعملثانوي انجام نداده
 دقيق، طور به در مورد تلويزيون بدون مرز، EEC/552/89حال شايسته ذكر است كه دستورالعمل  هر به. الكترونيك داشته باشد

ه كشورهاي عضو واگذار ؛ بدون اينكه آن را ب)حمايت از حقوق بشر، صغار و غيره(كند هاي نظم عمومي را مشخص ميحوزه
 ).مثالً حمايت از زبان(كند، محدودتر باشند كشورهاي عضو مجاز هستند از آنچه دستورالعمل مقرر مي. كند
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  .»شور عضو ديگر را محدود كنند خدمات جامعه اطالعاتي از كارائه
  

 كه به هـدف مـا       يآن استثنائ .  مقرر شده است   3)4(ده   ما وجبم  بهحال استثنائاتي      با اين 
  : شرح ذيل است شود، به  مربوط مي

 راجـع بـه خـدمات جامعـه         2از پـاراگراف     تواننـد اقـداماتي جهـت عـدول           رهاي عضو مي  كشو«
: آن اقــدامات بايـد    ) الف: ( شـود راهمـاطالعاتي خاص اتخاذ كنند، به شرطي كه شرايط ذيل ف         

، تفتـيش و    ويـژه پيـشگيري، رسـيدگي      نظم عمومي، به  : ل ذيل ضروري باشد    دالي به يكي از  ـ  1
بنـاي  گونه انگيـزه دشـمني بـر م        صغار و مبارزه عليه هر     جمله حمايت از  تعقيب جرايم كيفري، از   

  .»... انساني اشخاص معينكرامت و تجاوز به نژاد، عقايد جنسي يا تابعيت
  

كننـد چـه        شـود كـه تـشريح مـي           هايي تكميل مي    نظم عمومي با نمونه    استثناء اولين بار، 
نيست و فقط به    ) حصري( كه اين ليست بسته      هرچند. گونه توصيف شود   تواند اين     وضعيتهايي مي 

رسد،   خوبي معلوم است كه زماني كه نوبت به تفسير يك ماده يا شرط مي پردازد، به      نمونه مي  ارائه
. كنـد     كنند كه حدود شرط را مشخص مي          هايي عمل مي       اماره عنوان  به شده در آن     ارائههاي    نمونه

كند كه آيا اقدام اتخـاذ شـده توسـط دولـت                شود بررسي        آنگاه كه از ديوان درخواست مي      رو  اين  از
هـاي     نظم عمومي قرار گيرد يا نه، ديوان اقدام مزبور را با نمونه            استثناء تواند واقعاً تحت      عضو، مي 

كند؛ كه البته در آن مقايسه آزادي زيادي كه به دولتهـاي عـضو داده                  مندرج در ليست مقايسه مي    
ها به حقـوق       اين نمونه  ارائهبه تعبير ديگر، براي اولين بار، دولتهاي عضو، با          . شود    شده، آشكار مي  

بر  مثالً اين تحول. شان منع كند م عمومياند تا آزادي آنها را در تعريف نظ ثانوي جامعه اجازه داده
هـاي اساسـي خـود،     ت دولت عضو در منع خدمات جامعه اطالعاتي، با هدف حمايت از ارزش اهلي

اين روش ممكن است با جنجال سياسي كه در بعضي كشورهاي عضو در اثـر   . اثر خواهد گذاشت  
 دستورالعمل  b)(1(16(در واقع، ماده    .  شروع شد، محدوديتي پيدا كرده باشد      40دستورالعمل خدمات 

دهد،     يي از آنچه شرايط نظم عمومي را براي كاركرد اين دستورالعمل تشكيل مي            ها  خدمات، نمونه 
 در نتيجه ما بايـد چـشم بـه          41.تر باشند   به هر حال ساير مقررات ممكن است مبهم       . كند     نمي ارائه

هـايي باشـد     اتفاقي ممكن است حاوي نمونهطور به زيرا اين حقوق ؛تحوالت حقوق ثانوي بدوزيم 
                                                           

40. Directive 2006/123, 12 December 2006, OJ L376, 27 December 2006, 36 . 
اما بالفاصله پس از . فري كشورهاي عضو تأثير نداردكند كه اين دستورالعمل بر قواعد حقوق كي مقرر مي125 ماده مثالً .41

اي محدود كنند كه   خدمات را با اعمال مقررات حقوق كيفريارائهد آزادي نتوانكشورهاي عضو نمي«: كند كهآن اعالم مي
ر آن تأثير م كرده يا بخالف قواعد مندرج در اين دستورالعمل، تنظيبي به اعمال فعاليت خدماتي را بر خاص، دستياطور به
 .»گذارند مي
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نه تنها تعريف مفهـوم نظـم       .  نظم عمومي تلقي كنند    عنوان  بهاي عضو مجازند تا     از آنچه كشوره  
شـود، كـاركرد خـود ايـن            عمومي كشورهاي عضو شديداً توسط ديوان و حقوق ثانوي كنترل مي          

  .گيرد   كامل با حقوق جامعه اروپا شكل ميطور بهاستثناء نيز تقريباً 
  
     نظم عمومي استثناءعملكرد واقعيـ 3

تحول حقوق ثانوي اروپا، زماني كه دستورالعمل مزبور، دستورالعمل كاملي بود و همـة              در  
شـد، خيلـي سـريع، آزادي كـشورهاي       اقدامات الزم در جهت حمايت از نظم عمومي را شامل مي 

، 221/64هـاي     در مورد دسـتورالعمل   . موجود تلقي شد  استفاده از معيار نظم عمومي، غير     عضو در   
 كه راجع به معيارهاي مربوط به حقوق شهروندان يـك كـشور عـضو جهـت                 148/73 و   360/68

خاطر امنيت و نظم عمـومي بودنـد،          ديگر و امتناع از اجازه ورود به       ورود و سكونت در كشور عضو     
ها همـة معيارهـاي الزم را         ديوان مقرر كرد كه اين دستورالعمل     . نيز وضعيت به همين ترتيب بود     

   42. عضو حق افزودن بر آن معيارها را ندارنداند و كشورهاي  كردهارائه
كنـد      كه دستورالعملي تالش مـي      ديوان تصميم گرفت كه زماني     43در موارد متعدد ديگري   

توانند از مفهوم نظم    كامل تنظيم كند، دولتهاي عضو در طي مذاكرات ميطور بهموضوع معيني را 
 يافـت و مـتن جامعـه پذيرفتـه شـد،            عمومي خود استفاده كنند؛ ولي آنگاه كـه مـذاكرات خاتمـه           

شان را در جهت منع اعمال دسـتورالعمل يـا            دولتهاي عضو اهليت استفاده از مفاهيم نظم عمومي       
 تـصميمات مـرتبط ديـوان، مكـرراً بـر           44.دهند    در جهت اجتناب از اثرات دستورالعمل از دست مي        

ه پـاراگراف دوم آن، قـرار دارنـد     ويژ  معاهده جامعه اروپا، به    10 ماده   مبناي اصل همكاري ناشي از    
خطـر   د نيل به اهداف اين معاهـده را بـه  از هر اقدامي كه بتوان ] دولتهاي عضو [«: كند    كه مقرر مي  

 عنـوان   بـه توانـد        نظـم عمـومي مـي       اسـتثناء  شد كه     ابتدائاً تصور مي  » .كنند    بيندازد، خودداري مي  
روپا بر دولتهاي عضو تحميـل شـده اسـت،          ي بر اين تعهد منفي كه توسط معاهده جامعه ا         استثنائ

 نظـم   اسـتثناء  شود كه حتـي        روز افزون، آشكار مي    طور  بهحال، در سالهاي اخير،       با اين . عمل كند 

                                                           
42. Case C-363/89, Roux [1991] ECR, I-00273. More recently, in the matter of waste management, Case 

C-277/02, EU-Wood-trading [2004] ECR, I-11957. 

43. See, for example, case 5/77, Denkavit,1555 ; the opinion of the Advocate General in the case 34/79, 

Henn & Darby [1979] ECR, 03795 at 03821; Case C-323/93, Centre d’insémination de la Crespelle 

[1994] ECR, I- 05077 point 31; Case C-5/94, Hedley Lomasm [1996] ECR, I- 02553, point 18; Case C-

1/96, Compassion in World Farming Ltd. [1998] I-01251. 

 25مصوب  EEC/64/221در اعمال دستورالعمل  ECR] 2007[ c-50/60, commission v. the Netherlandsپروندة  .44
 در مورد هماهنگي اقدامات خاص راجع به جابجايي و سكونت اتباع خارجي كه بر مبناي نظم عمومي، امنيت 1964فوريه 

  .شودعمومي يا بهداشت عمومي توجيه مي
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  . شود   اصل همكاري محدود ميوسيله بهعمومي 
 براي كنترل تناسب اقدامات دولتهـاي عـضو ناشـي از            45،اصل تناسب  ديوان همچنين از  

چرا كه هر   . حال، اين امر مختص نظم عمومي نيست        با اين . استفاده كرده است  قواعد امري آنها،    
 ممكـن اسـت     46 معيـار تناسـب    عـالوه   به. اقدامي از جانب دولتهاي عضو، تابع معيار تناسب است        

 ديوان اختيار خودش را جايگزين اختيار كـشورهاي عـضو       .گي بر تغيير در اختيار داللت كند      ساد به
تر است يا اختيار كشورهاي عـضو، موضـوعي اسـت كـه بايـد         يار ديوان مشروع  اينكه آيا اخت  . كرد

  . شود  ويژه هنگامي كه به نظم عمومي كشورهاي عضو مربوط مي ود، بهبررسي ش
شان در مقابل تعهدات   آخرين ضربه به آزادي كشورهاي عضو در استفاده از نظم عمومي

در اينجا، ديوان، با اقدامات . شود   ناشي ميEglise de scientology47اروپايي آنها از دعواي 
خاطر منافع شاخه فرانسوي،  شناسي به  درون گروه كليسايي علمفرانسه در مورد انتقال سرمايه

خاطر داشت  بايد به. ه قبل از هر انتقال استيكي از اين اقدامات مربوط به صدور اجاز. روبرو شد
كند با تمام نتايج حقوقي و سياسي كه از   لقي ميشناسي را يك فرقه ت كه فرانسه كليساي علم
واضح بود كه اجازه قبلي، منع يا محدوديتي در مورد انتقال آزاد . شود  چنين توصيفي ناشي مي

حال، فرانسه اعتقاد داشت   با اين. در اين مورد هيچ اختالفي وجود نداشت. كند  سرمايه ايجاد مي
 برخالف چيزي كه نظام اجازه قبلي، تنها راه براي مقامات فرانسوي است تا مطمئن شود كه هيچ

اما ديوان اعتقاد ديگري داشت، ديوان مقرر كرد كه . شود ها، انجام نمي سياست آنها، عليه فرقه
فصيلي بداند كه چه اوضاع و  تطور بهتواند   ي نميمسئول است كه هيچ اي گونه بهكليت قانون 

بنابراين، به نظر ديوان، شايد اجازه قبلي . شود  احوالي باعث اعطاء يا امتناع از اعطاي اجازه مي
 مستقيم، با طور بهاين نتيجه، .  يك شرط كلي و عام مدون شودعنوان بهالزم باشد، اما نبايد اجازه 
حسب زمان قعيت كه مفهوم و محتواي آن بر وا نظم عمومي و ايناستثناء معني معمول و عملكرد

در حقيقت واضح است كه دولت بايد با فعاليتهاي بازاري، خود را وفق . متغير است، مخالفت دارد
اجبار دولت به تعريف تفصيلي اوضاع و احوال خاصي كه در آن اجازه الزم خواهد بود، دولت . دهد

هايي براي پيشدستي در ميشه سعي كند راه باشد، همسئولكند كه هميشه آخرين   را محكوم مي
                                                           

 يكي از اصول كلي حقوقي در نظام حقوقي اتحاديه اروپا است كه (The Principle of Proportionality) ناسب اصل ت.45
شده از سوي اتحاديه و موضوع مورد اصل تناسب يعني اينكه بين مقررات و اقدامات اتخاذ . از حقوق آلمان نشأت گرفته است

ديگر چنانچه نهادهاي اتحاديه، اقدام به وضع قانون يا مقررات خاصي به عبارت . نظر نسبت معقول و تعادل وجود داشته باشد
توان تكاليف يا وظايف مااليطاق بر  بنمايند، بايستي اقدامات قانونگذاري و اجرايي آنها، با موضوع مربوطه متناسب باشد؛ و نمي

 دكتر .رك. (باشد االجرا مي  لذا الزم معاهده ماستريخت قيد شده و5اين اصل در مادة . اشخاص، نهادها و دول تحميل نمود
  ).مترجم ()98 و 97 ، صص1380 ، نشر ميزان،1. ج، ساختار و حقوق اتحاديه اروپاييعباس كدخدايي، 

46. Proportionality Test. 

 .18زيرنويس شماره  .47
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حادثه، براي حمايت از نظم  مخالف پيدا كند و فقط ابزارهايي را پس از وقوع اقدامات قانوني
همه « اقدامات پس از وقوع حادثه، اغلب به معناي عالوه به. گذارد ميعمومي در اختيار دولت 

  .  هستند48»براي هيچ
تـصديق تناسـب تـدابير نظـم         نيست كه مـا ضـرورت        مطالب مذكور در فوق به اين معنا      

شـود انكـار        ي كه اهداف آن توسط دولتهـاي عـضو اتخاذكننـده آن اقـدامات، بيـان مـ                 عمومي را 
 نظم عمومي، همانند هر اقدام ديگري كه توسط دولتهـاي           استثناء جاي ترديد نيست كه   . كنيم  مي

در واقع، تطبيق و هماهنگي بـا اصـل         . باشدشود، بايد واقعاً منطبق با اصل تناسب            عضو اتخاذ مي  
 شده است كه از ضرورت نظارت       المللي يا ملي    م از اروپايي، بين   تناسب يك اصل كلي حقوقي، اع     

حال با اجبار دولتها به اينكه در خصوص نوع فعاليتهايي كـه بـه                با اين . مناسب مشتق شده است   
، با اجبار آنها به انجام قبلـي آن، ديـوان           الوهع  به رساند، دقيق باشند و       ها آسيب مي  نظم عمومي آن  

  اسـتثناء در واقع، از ديدگاه سـنتي، . كند  ي نظم عمومي محروم ميدولتها را از مهمترين اثر استثنائ 
حال قانونگـذاران     با اين . كند     كنترل پس از حادثه فعاليتها در بازار عمل مي         عنوان  بهنظم عمومي   

لـذا بـراي هـر قانونگـذار در دنيـا،           . خالقيت كمتري برخوردار هستند   نسبت به فعاالن در بازار، از       
العاده مشكل است كه قبل از واقعه، تصور كنند كه چه نوع تجاوزي در دنياي واقعي ارتكـاب                   فوق
اي   واره اسـت تـا نمونـه        شـود، داسـتان       مبارزه عليه آنچه اغلب امروزه تروريسم ناميده مي       . يابد    مي

  . روشن از واقعيت
  

   نتيجه ـ4
 نظـم    استثناء  خالصه، هنگامي كه تمام محدوديتهايي را كه ديوان براي استفاده از           طور  به

عمومي مبتني بر معاهده جامعه اروپا، ايجاد كرده است، جمع كنيم، ممكن است تعجب كنيم كـه                 
واقعيت ايـن اسـت كـه ايـن     . هيچ چيز؟ به عقيده ما پاسخ اين است كه       پس چه باقي مانده است    

 اما آزادي دولتهاي عضو تا حدي كـاهش پيـدا           49تثناء در حقوق اوليه دست نخورده باقي مانده،       اس
ديوان حق داشت بيم داشته باشـد كـه دولتهـا    . العاده محدود شده است     كرده است كه اكنون فوق    

 نظـم   اسـتثناء اما در نتيجه آن ترس و بيم،.  نظم عمومي سوء استفاده كنند     استثناء ممكن است از  
مي، معناي اصلي خود را از دست داده است و فقط موارد معدودي باقي مانـده كـه دولتهـا در       عمو

 نمونه جديدي است كه ديوان سرانجام اقدام دولت         50دعواي امگا . اند  اعمال آن استثناء مجاز شده    
حال آن دعوي ممكـن اسـت كـامالً بـراي        با اين .  نظم عمومي را پذيرفت     استثناء موجب  بهعضو  

                                                           
48. All for Nought. 

 .يرادات نداده است شايسته توجه است كه طرح معاهده قانون اساسي هيچ تغييري در اين ا.49
50. Omega case (  .( فوق17 زيرنويس شماره 
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در آن پرونـده، ديـوان پـذيرفت كـه آلمـان تجـاري كـردن بـازي                  .  اهميت نداشته باشد   هدف ما 
 زيـرا آن بـازي صـريحاً نـاقض          ؛ را ممنوع كند   51»بازي در كشتار  « اينترنتي معروف به     ـ  ويديويي

توانـد اسـتدالل كنـد كـه امـروزه              اما چه كسي مـي    . حمايت اساسي از انسان و حيات انساني بود       
، دليل اينكه آلمان مجاز باشد، از رو اين از، نظم عمومي جامعه يا اروپا نيست؟   حمايت از حقوق بشر   

نظم عمومي خود براي منع تجاري كردن بازي مذكور استفاده كند، ممكن اسـت ايـن باشـد كـه        
اي هستيم   ما هنوز منتظر پرونده52. واضح همان نظم عمومي اروپا است   طور  بهنظم عمومي آلمان    

ي كشور عضو متفاوت از نظم عمومي جامعه اروپا باشد و آن كشور در دعوي كه در آن نظم عموم 
شـايد جامعـه اروپـا      . كه اين وضعيت قابل قبولي هست يا نه، نياز به بررسي دارد            اين 53.پيروز شود 

.  نظم عمومي بايد كنار گذاشته شود       استثناء  شده است كه اكنون    منسجم با هم متحد و      اي  گونه  به
ترين سـمبل     اين ترديد عمدتاً به اين خاطر است كه نظم عمومي بارز          . ديد داريم ما در مورد آن تر    

هاي متفاوت كشورهاي عضو، شكوه و جـالل ايجـاد            كنيم كه فرهنگ      فرهنگ است و ما فكر مي     
 تـداوم يابنـد كـه گـويي         اي  گونـه   بـه كه نهادهاي اروپـايي      صورتي در. كند، نه ضعف و آسيب        مي

 خودشان باشند، ما نبايد متعجب شويم آنگاه        ارائهيگر نبايد مجاز به     فرهنگهاي كشورهاي عضو د   
ريزي اروپـا      تناوب در تاريخ طرح    طور  بهگونه كه    كه شاهد رشد اقدامات ضد اروپايي باشيم، همان       

 . ايم شاهد آن بوده

                                                           
51. Playing at Killing. 
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