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چكيده:
از هنگام الزماالجرا ش�دن معاهده ماس�تريخت ،اتب�اع دولتهاي اروپايي
دوگونه شهروندي دارند :شهروندي دولت متبوع خود و شهروندي اتحاديه اروپايي.
ش�هروندي اتحاديه اروپايي تكميلكننده شهروندي ملي است .نخستين شرط اين
نوع ش�هروندي كه ش�رطي ش�كلي اس�ت ،تابعيت يكي از دولتهاي عضو اتحاديه
اس�ت .جداي از تابعيت ،شرايط فرهنگي و ارزشش�ناختي ديگري نيز وجود دارند
كه؛ بر خالف تابعيت ،س�طح باالتري از استقالل را نسبت به دولتها دارند .از جمله
اين ارزشها كه ميان اروپایيان مشترك است ،ميتوان به آزادي ،دمكراسي ،حمايت
از حقهاي بنيادين و حاكميت قانون اشاره كرد.
ش�هروندي اتحاديه اروپايي دو جنبه دارد :جنبه دربرگيرنده كه شهروندان
جامعه اروپايي را از ش�ماري حق بهرهمند ميكند؛ و جنبه انحصاري كه خارجيان،
بيگانگان و مهاجران را به طور كامل يا جزئي از حقهاي مرتبط با شهروندي اتحاديه
اروپايي مستثناء ميكند.
واژگان كليدي :ش�هروندي ،ش�هروندي ملي ،ش�هروندي اتحاديه اروپايي،
معاهده ماستريخت ،تابعيت ،قانون اساسي اتحاديه اروپايي.
1. Ana Maria Guerra Martins
 .2دانشجوی دکتری حقوق عموميدانشگاه شهید بهشتی
 .3دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی
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مقدمه مترجمان

در س��الهاي اخير ،ش��هروندي به يكي از واژگان كلي��دي در گفتمان
حقوق ،سياس��ت ،جامعهشناسي و حوزههاي مشابه آنها تبدیل شده و مسائلي
از قبیل تعریف ش��هروندی ،تعریف شهروند و پیامدهای شهروندی مطرح شده
است .عموماً مفهوم شهروندي با دولت و رکنهای ساختي آن گره خورده است؛
ب��ه همین دلیل ،تحليل مفهوم ش��هروندي _ حداقل از ي��ك جنبه _ در گرو
بازشناس��ي مفهوم دولت و نظريههاي مربوط به آن است .از اين دیدگاه ،تصور
ايجاد نهادي حقوقي جداي از مفهوم حق و تكليف بهويژه در رابطه ش��هروند و
دولت ممکن نيست.
با وجود این ،ش��هروندی نهادي صرفاً حقوقی نیست .رويكردهای اولیه
در بازخوان��ی محت��وای چنین مفهوم��ی هویت خوی��ش را در تعلق ظاهری به
جامعهشناسی و سیاست _ بهويژه فلسفه سیاسی_ بازميیابد .در جامعهشناسي،
ش��هروندي به «عضويت كامل فرد در اجتماع» تعريف ش��ده كه هويت جمعي
افراد با تكيه بر رکنهای عيني س��ازنده دولت _ يعني زبان ،نژاد ،دین ،تاريخ و
گذشته مشترك _ مهمترين مؤلفه آن انگاشته ميشود.
نگاه سياس��ي ب��ه مفهوم ش��هروندي نيز پیرو نظريه غال��ب در تعريف
حاكميت و توصيف ابعاد آن است و از آنجا که چنين نگاهي نيز پیرو نوسانهای
موج��ود در نظریهه��ای حاك��م خواهد ب��ود ،بهخوب��ي ميتوان چش��ماندازي
از پراكندگي را در آن مش��اهده كرد .اس��تحقاق نس��بت ب��ه امتياز و حقهاي
اجتماع��ي و امكان دس��تيابي به ح��ق خودآييني از رهگذر ح��ق رأي و حق
درياف��ت حمايتهاي رفاهي در برابر تكليف ب��ه پیروی از قوانين اليه غالب در
شناس��ايي مفهوم سياس��ي شهروندي اس��ت که نظریههای قرارداد اجتماعی و
دولت رفاه را _ با وجود تضاد ظاهری_ محور تحليل خود از دولت قرار ميدهد.
در کنار این نگرشها ،رويكرد فلس��فی به ش��هروندی نیز در جای خود
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اهمیت دارد .این که عنوان شهروند باید به چه کسی داده شود و این شهروندی
چه نتایجی را درپي دارد یا باید داش��ته باش��د ،هم در فلس��فه کالسیک _ آثار
افالطون _ و هم در فلسفه اخالقمحو ِر کانتی پرسشي مهم است.
ق��رار گرفتن این مفهوم در بس��تري حقوقی اگر نگویی��م امكانناپذير،
بسیار مشکل است .اگر حقوق را قلمرو مفاهيم تجويزي بدانيم ،بايستههاي اين
حوزه نميتوانند درگير گمانهزنيهاي گوناگون درباره معنا و مفهوم ش��هروندي
ش��وند .بنابراين ،ميتوان انتظار داشت كه شهروندي در قلمرو حقوق موقعيتي
تعريفپذيرتر داش��ته باشد .از دیدگاه حقوقی ،شناسایی کامل شهروندی بدون
در نظر داش��تن نهاد تابعیت امكانپذير نیست .ولی ،آنچه این موضوع را در این
حوزه بيش��تر مطرح ميسازد ،سطوح تازهای از شهروندی است كه در سالهای
اخیر پديد آمده اس��ت .ش��هروندی با ش��کل دولت ـ كش��ور گره خورده است.
نظامهای مرکب_ مانند فدرال و کنفدراس��یون_ در مقایس��ه با نظامهای ساده
شهروندی را با ویژگیهای متفاوتتری ارائه ميکنند.
از سال  1993و با تصویب معاهده ماستریخت ،مفهوم سنتی شهروندی
که در پیوس��تگی کامل با تابعیت قرار داشت ،دگرگون شد .شهروندي اتحاديه
اروپاي��ي مفهوم تازهاي اس��ت كه كتابه��اي حقوقي را به بح��ث درباره خود
واداش��ت .در اروپا ،شهروندي ديگر داراي يك س��طح نيست و هر يك از اتباع
دولتهای طرف این معاهده افزون بر این که ش��هروند دولت متبوع خویشاند،
شهروندی مجموعه دیگري به نام« اتحاديه اروپایی» را نيز با خود دارند .بدیهی
است که در چنین فضایی ،در پی گسترش مفهوم شهروندي ،گستره مفهوم و
محتوای حق و تکلیف مربوط بدان نیز تفاوت ميکند.
مقاله زیر کوشش��ی است برای روش��ن کردن مفهوم شهروند و شرایط
ش��هروندی در اتحادیه اروپایی که نویسنده از این رهگذر مروری اجمالی نيز بر
پیامدهای این نهاد حقوقی بر مفهوم حق و تکلیف نیز کرده است.
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مقدمه مؤلف

ش��هروندی ،که اساس��اً با دولت و حاکمیت آن پیوند خورده اس��ت ،در
آغاز از رهگذر حقوق اساسی دولتهای مدرن نظریـهپردازی شد .با وجود این،
توس��عه بُعد سیاسی جامعه اروپايي که مقدم بر معاهـده ماسـتریخت 1بود ،این
موض��وع را به قلمرو نهادی منتقل کرد كه ب��ه اعتقاد همه دور از مفهوم دولت
اس��ت .در نتیجه ،نظریهپردازی درباره شهروندی را نیز باید با اشاره به این نهاد
داخلی همـه دولـتهای
فراملی و با اش��اره به قانونی فراملی ،که هم در قوانین
ِ
عض��و دخالت کرده و هم در معرض دخالت ای��ن قوانیـن قرار ميگیرد ،انجـام
داد.
در واقع ،ش��هروندی دولت و شهروندی اتحادیه اروپایی در چند موضوع
بر یکدیگر منطبق نیس��تند .به لحاظ مفهومی ،این دو مفهوم مترادف نیستند.
ش��رایط شهروندی ميتواند متفاوت باشد و محتوای شهروندی نیز از آن فاصله
ميگیرد .در نتیجه ،انتقال مستقیم نظریه شهروندی از دولت به اتحادیه اروپایی
عملی نیس��ت و همی��ن امر نظريهپردازي مس��تقل درباره ش��هروندی اتحادیه
اروپايي را ضروري ميسازد.
از دیـدگـاه نويس��نده ،شـرایط ش��ـهروندی اتـحادیه اروپـایی درسـت
یـکـی از حـوزههـایی اس��ـت که در این بس��ـتر شایس��ـته توجـه بیـشتری
اسـت.
این مقالـه بر تعریف شهروندی اتحـادیه اروپـایی متمرکز است .سـپس،
محـتوای شهروندی اتحادیـه اروپـایی ،که به طـور عـمده به معـنای حـقهای
مرتبـ��ط با این مفهوم اس��ت ،بررس��ـی ميش��ـود .در پایان ،س��ـهم مفـهوم
1. Maastricht Treaty; Treaty on European Uunion
این معاهده که در فوریه سال  1992در ماستریخت امضاء شد ،سند تأسيسگر اتحادیه اروپايي است که هدفهاي
این اتحادیه را چنین برميش��مرد :کمک به پیش��رفت اقتصادی و اجتماعی کشورهای عضو بهويژه از رهگذر ایجاد
منطق��ه بدون مرزبندی داخلی ،اعمال خطمش��ی خارجی و امنیتی مش��ترک از رهگذر تدوین سیاس��ت دفاعی
مشترک ،معرفی شهروندی اتحادیه و توسعه همکاریها در زمینه دادگستری و امور داخلی[مترجم].
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ش��هـروندی اتحـادیه اروپـایی در پـیریـزی قـانون اساسی 1اتحـادیه ارزیـابی
مـيشـود.
 -1تعریف شهروندی اتحادیه اروپایی

اگرچه «ایده ش��هروندی ي��ك جامعه و اصطالح پرطمط��راق اروپای
مردم 2مدتی طوالنی در جریان بوده اس��ت» ،3مفهومی نظاممند از ش��هروندی
اروپایی فقط با معاهده ماستریخت مطرح شد.
مفهوم ش��هروندی اروپایی نخستین بار در گزارش تین دِمنس 4در مورد
اتحادیه اروپایی پدیدار ش��د و جدیترین پیش��نهاد در زمينه شهروندی جامعه
اروپايي پيش از مذاکره درباره قانون واحد اروپایی 5مطرح ش��د .این گزارش با
عنوان «اروپای مردم» پس از نشس��ت فونتن بلو 6شورای اروپایی 7ارائه شد .در
آن زم��ان ،دس��تیابی به بازاری داخلی دغدغه عمده جامع��ه اروپايي بود و در
1. constitutionalisation
2. people›s Europe
3. Paul Craing/ Grainne de Burca, Eulaw-Text, Cases and Materials, 3 rd ed.,
Oxford Univ. Press 2003, p.775
4. Tindemans Report
این گزارش را لئو تندمنس نخستوزیر بلژیک طي نامهاي به همکاران خویش در شورای اروپا به تاریخ 29دسامبر
 1975در مورد «اتحادیه اروپایی» ارائه كرد[مترجم].
5. Single European Act
این قانون نخس��تین تجدیدنظر عمده معاهده رم بود .رهبران سیاس��ی و اقتصادی متمایل به یکسانسازی قوانین
ميان کشورها و حل اختالفها بودند .در نتیجه ،کمیسیونی تشکیل شد تا امکان ایجاد بازار مشترک اروپا را بررسی
کند .طرحهای مطرحشده این کمیسیون به قانون واحد اروپایی تبدیل شد .از جمله هدفهاي این قانون ميتوان
به برداش��تن موانع موجود ميان کش��ورها و افزایش هماهنگی و رقابتپذیری ميان کشورهای اروپایی اشاره كرد.
این قانون در  17فوریه  1986در لوکزامبورگ و در  28فوریه  1986در الهه هلند امضاء ش��ده و در یکم جوالی
 1987الزماالجرا شد[مترجم].
6. Fontainebleau
شهر کوچکی در منطقه آیل دوفرنس در  64کیلومتری جنوب شرقی پاریس .این مکان به علت وجود قصر با شکوه
و تاریخی آن که اقامتگاه تابستانی پادشاهان فرانسه بود ،شهرت دارد[مترجم].
7. European Council
نشس��ت سران دولتهای عضو اتحادیه اروپا ،وزیران امور خارجه و رییس شورا که دو بار در سال تشکیل ميشود.
در این نشستها اولویتهای این اتحادیه مشخص و خطمشی آن تعیین ميشود [مترجم].
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نتیجه ،اروپا هنوز آماده رویارویی با چالش سیاسی شهروندی نبود.1
تنها چند س��ال بع��د معاهده ماس��تریخت بُعدی سیاس��ی را در طرح
یکپارچگ��ی اروپای��ی گنجاند که ایجاد مفهوم ش��هروندی اتحادی��ه اروپایی را
امكانپذير كرد .در واقع ،آن گونه که پرفس��ور جو شاو 2استدالل ميكند« ،اگر
اتحادیه بیانگر ش��کلی از یک «واحد سیاس��ی» در حال پديدار اس��ت ،در آن
ص��ورت این واحد باید دارای عضویت بوده و ب��ا «مردمی» که «اعضای» آنند،
ارتباط داشته باشد».3
گنجاندن مفهوم ش��هروندی در معاهده اتحادیه اروپایی اقدامی آس��ان
نبود .4زیرا ،این امر به مفهومی مربوط است که بهگونهاي ژرف با دولت و هسته
مح��وریِ حاکمیت آن _ یعنی جمعیت و س��رزمین_ پیوند داش��ته اس��ت که
برخی دولتها مانند دانمارک و پادش��اهی بریتانیا بهشدت در برابر آن مقاومت
ميکردند.5
ا ِعمال مفهوم ش��هروندی در یک واحد سیاس��ی دیگ��ر_ یعنی اتحادیه
اروپای��ی_ باید با دقت و ب��ا توجه به قوانین دولتهای عضو انجام ش��ود .برای
نمونه ،دیوان دادگس��تری اروپایی 6در دعوای کائور ای��ن ادعا را بهخوبی تأیید
1. On the origins of Eu citizenship see Marie Garot, La cityoennete´de l´union
europee´nne paris, L´Hammatton,1999, p.73ff.
2. Jo shaw
استاد دانشکده حقوق دانشکده ادینبرگ[مترجم].
3. Jo show ,« The Interpretation of European Union Citizenship», The Modern
Law Review, 1998, p. 295.
4. See Carlos Closa , «The concept of citizenship in the treaty on European
union», common Market Law Review, 1992, p. 1141.
5. On the negation of citizenship provision in the Eu Treaty see Siotra O›Leary,
The Evolving Concept of community citizenship- from the Free Movement of
Persons to Union Citizenship, The Hague, 1995, p. 23et + seq.
6. Court of Justice of European Communities; European Court of Justice
این نهاد بر پایه معاهده رم بنیان نهاده ش��د تا رعایت قانون را در تفس��یر و اجرای این معاهده تضمین کند .مقر
دیوان در لوکزامبورگ قرار دارد و از دادرس��اني از هر یک از دولتهاي عضو تش��كيل ميشود كه براي شش سال
گمارده شده و  9مستشار دارند .اين دیوان در مورد دعواهايي كه دولتهاي عضو ،نهادهای اتحادیه اروپا و اشخاص
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كرد.1

از آنـجا که جـامعه اروپـايي تاکنـون به س��طح توس��عه دولـتهاي
سياس��ي دست نیافـته اس��ت ،نميتـواند اعـطاء ش��ـهروندی را بر معـیارهای
مـس��ـتقلی مانـن��د اصـل خاک ،2اصـل خـ��ون 3یا حتـی س��ـکونت مبـتنی
کن��د .4در نقــطه مـقابل ،مفهوم ش��هروندی اتحادی��ه اروپایی که در معاهـده
ماس��ـتریخت پذيرفـته شـد ،خود را ب ه طـور كامل وابـسته به دولتهای عضو
قرار ميدهـد.
این موضـوع هنـگامی روش��نتر ميش��ـود که در بند  1ماده  ( 17بند
 1ماده  8پیش��ین) معاهـده جامعه اروپـایی ميخوانیم« :هر فـردی که دارای
تابعیـت یکی از دولـتهای عضو اس��ت ،شهروند اتحادیه خواهد بود» .بنابراین،
مفهـوم ش��ـهروندی اتحـادیه اروپایی بر تابعـی��ت دولتهای عضـو و نه هیـچ
چیز دیگری مبـتنی است .پاسخ به این پرسـش که آیا فردي تبعه یک دولـت
5
عضـو اس��ت یا خی��ر ،صرفاً به قواعـد تابعـیـت آن دولـت عضو بس��تگی دارد
و «دولـته��ای عضو هنوز در دادن تابعی��ت خویش دارای صالحیت انحصاری
اند».6
حقیقی یا حقوقی طرح ميكنند ،قضاوت ميكند .آیین دادرسی دیوان تفتیشی است .دیوان صالحیت ابطال اَعمال
ش��ورا یا کمیس��یون اروپا را بر پايه نبود صالحیت ،سوءاستفاده از اختیارات و نقض معاهده یا نقض یکی از الزامات
اساسی دادرسی دارد [مترجم].
1. Ecj, case C- 192/99 Kaur (2001) E.c.R.I- 1237
2. jus soil
3. jus sanguinis
4. See Luis Maria Diez picazo, «Cidadania Europea», in constitutionalismo de la
union Europea, Madrid, Civitas, 2002 , p. 52.
 .5ای��ن اص��ل در اعالمیه ( )n2پيوس��ت معاهده اتحادیه اروپایی در مورد تابعیت دول��ت عضو و اعالمیه ادینبرگ
در دس��امبر  1992مورد تأیید ش��د .این اعالمیه اخير به مسائل معینی مرتبط است که دانمارک در مورد معاهده
اتحادیه اروپایی مطرح كرد.
6. Catherine Jacqueson, «Union Citizenship and the C
 ourt of Justice: Something
New Under the Sun? Toward Social Citizenship», Common Market Law Review, 2002, p. 260.
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ب��ه بيان دیگر ،اعطای تابعیـت از س��وی اتحادی��ه اروپـایی_ برخـالف
دولته��ای فدرال_ در صالحیت یک مرجع مش��ترک ق��رار نميگیـرد ،بلکـه
در صالحی��ت  25مرج��ع ملی مختلف اس��ت که «به گونهاي مس��تقـل عمل
ميکـنند».1
از هنـگام الزماالجرا شدن معاهـده ماستـریخت ،همه اتبـاع دولـتهای
عض��و دو گونه ش��هروندی دارند :ش��هروندی دولت متبوع خود و ش��ـهروندی
اتحادی��ه اروپای��ی .با وجود ای��ن ،آنان دو گون��ه تابعـیت ندارن��د .در حقيقت،
ش��ـهروند اتحاديه اروپايي وجـود دارد ،ولي تبع��ه اتحـاديه اروپايي خير .آنان
صرفاً اتباع دولـتهای عضواند .در این نقطه اس��ت که تفاوت میان شـهروندی
و تابعیت مطرح اسـت.2
ب��ا وجود روش��ـنی متن م��اده  8معاهده ماس��ـتریخت درب��اره نقـش
دولتهای عضو در مورد ش��هروندی اتحادیه اروپایی ،برخی از دولـتها از این
مس��أله بیمناکاند که از یک س��و ش��هـروندی خود و از سوی دیگر اسـتقالل
3
خود را در اعطاء شهروندی ملی از دست دهـند .بنـابراین ،معاهده آمـستردام
ب��ا اف��زودن جمله زير به بند  1م��اده  8که بعـدها به بن��د  1ماده  17تـبدیل
ش��د ،این نکته را روش��ن كرد« :ش��هروندی اتحادیه اروپـايي تكميـلي است و
جانـش��ين ش��هروندی ملی نميش��ود» .از آن پس ،هیچ کـس ای��ن قاعـده را
انکار نمـيکند که ش��هروندی اتحادیه اروپایی تكميلكـننده شهـروندی ملـی
1. Luis Maria Diez picazo, «Cidadania European», cit., p. 49.
2. Elspeth Guild, The Legal Elements of European Identity-Eu Citizenship
and Migration law, The Hague, Kluwer, p. 37.
3. Treaty of Amsterdam
این معاهده را پانزده کش��ور عضو اتحادیه اروپایی در مورد هدفها و آینده این اتحادیه در دوم اکتبر  1997امضا
كردند كه در يكم ميالزماالجرا ش��د و تغييرهايي بنیادی را در معاهده اتحادیه اروپايي که در س��ال  1992امضا
شده بود ،ایجاد کرد .این معاهده به اصول اتحادیه اروپایی اشاره ميکند؛ يعني آزادی ،دمکراسی ،احترام به حقوق
بشر و آزادیهای بنیادین و حاکمیت قانون [مترجم].

مشتاق زرگوش /جعفر شفیعی سردشت

است .شــهروندی اتحادیه اروپایی یک شهروندی همپوشان است( 1شهروندی
واالمرتبه.)2
شهروندی اتحادیه اروپایی «موقعیتی مستقل نیست .زیرا ،اين شهروندي
به همه افراد دارای تابعیت یکی از دولتهای عضو داده ميشود .به بيان دیگر،
بر پایه تعریفهای ارائهشده از تابعیت در سطح ملی ،شهروندی اتحادیه اروپایی
امری طفیلی است».3
با وجود ای��ن ،ويژگيهاي پیشگفته برای ش��هروندی اتحادیه اروپایی
نس��بت به آنچه ظاهرا ً به نظر ميرسد ،نوآوری کمتری دارد .از این رو ،سازوکار
دیگ��ر دولتها برای شناس��ايی تابعی��ت از رهگذر حق��وق بینالمللي بهخوبی
شناخته شده است.
تفـاوت واقعی هنـگامي پديدار ميش��ود که یک دولـت عضو با ا ِعـمال
ش��رط ديگري مانند سکونت در س��رزمین دولت عضوی که فرد تابعـیت آن را
دارد ،از به رس��ميت ش��ناختن تابعیت اتباع دیگر دولته��ای عضو خـودداری
ميکن��د .4در ایـنجا ،بر خـالف حقوق بینالمـلل��ي ،5یک دولت عضو اتحادیـه
اروپـای��ی حق خودداری از شـناس��ایی تابعـیت اتباع دیگ��ر دولتهای عضو را
ندارد.
« بنابـرای��ن ،ای��ن ام��ر بـدان معناس��ت ک��ه دولـتهای عضـ��و بايد
ش��ـهروندی اتحـادی��ه اروپایـی را ک��ه دیگر دولـت عضو اعط��ا کرده ،بیقیـد
وشـرط بپذیـرند».6
1. Vald Constantinesco, «La Citoyennet´e de l´Union: une «vraie» cityoyennete´?», Lucia Serena Rossi, Vers une nouvella architecture de l´Union Europeene- Le project de Traite´- constituation, Brussels, Bruylant, 2004, p. 2005
2. citoyennete´ de superposition
3. Jo show ,« The Interpretation …», p. 298.
4. See ECJ, Case C-369/90, Micheletti, 1992, ECRI-4239,paras.10-11.
5. See ICJ, Judgment of 6 April 1995,Nottebohm,ICJ Rep.1955, p.XXX.
6. Koen Lenaerts/ pietvan Nuffel, Constitutional law of European union, 2 nd Ed.,
London, sweet & Maxwell, 2005, p.545
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در غی��ر ای��ن صـ��ورت ،همان گون��ه که اس��ـتفنهـال 1بهدرس��ـتی
خاطرنـش��ان ميکند« ،مـاده [ 8مـ��اده  17کنونی] 2جامعـ��ه اروپـایی قیـد
مهـمی را بـر اخـتیار هر یـ��ک از دولـتهای عضو در بازپـسگیـری تابعـیت
خویـ��ش از افـراد قرار داده اس��ت؛ یعنـی ،چنیـن افـرادی ش��هروند اتحـادیه
اروپـایی نیز انگاش��ـته ميش��وند ...ایـنگونه بازپـسگـی��ری تابعـيت باید از
معـیارهای حقـوق بشـریِ مـورد حـمایت دیوان دادگسـتری اروپـایی پـیروی
کـند».3
دولتهای عضو با پذیرش شهروندی اتحادیه اروپایی ،میزان معینی از به
رسميتشناختن دوجانبه ،بیقیدوشرط و متقابل قواعد تابعیت را ميپذیرند .با
وجود این ،این وضعیت مانع از اختالفهای موجود در زمینه راهحلهای قوانین
تابعیت دولتهای عضو که در نتیجه ميتواند به رفتاری متفاوت با افراد منتهی
شود ،نميشود.
برای نهـادی سیـاس��ی مانند اتـحادیه اروپـایی که اصل عـدم تبعیض
مطـابق قانون اساس��ی اس��ت ،این امر را بای��د در معنایی منفی
دارای معنایی
ِ
ارزیابی کرد.
ای��ن مرحله از تکامل ش��هروندی اتحادیه اروپایی ت��ا هنگام الزماالجرا
ش��دن معاهده تأسيسگر قانون اساس��ی برای اروپا تغییر نخواهد کرد .بر پایه
م��اده « ،10-Iهر تبعه یک دولت عضو ش��هروند اتحادی��ه اروپایی خواهد بود.
شهروندی اتحادیه اروپایی به شهروندی ملی افزوده ميشود ،نه این که جانشین
آنش��ود» .این امر بدان معناس��ت که قانون اساس��ی اتحادیه اروپایی تابعیت
دولتهای عضو را معیاری برای اعطای ش��هروندی اتحادی��ه اروپایی قرار داده
است.
1. Stephen Hall
 .2قالب افزوده نويسنده است [مترجم].
3. Stephen Hall, »Loss of Union Citizenship in Breach of Fundamental Rights«,
European Law Review, 1996, p.129.

مشتاق زرگوش /جعفر شفیعی سردشت

به طور خالصه ،نخس��تین شرطِ ش��هروندي اتحادیه اروپایی که شرطی
شکلی است ،تابعیت یکی از دولتهای عضو است.
جدای از تابعیت ،ش��رایط فرهنگی و ارزشش��ناختی 1دیگری نیز وجود
دارند .این ش��رایط بر خالف تابعیت ،س��طح باالتري از اس��تقالل را نس��بت به
دولتها دارند.
در واقـ��ع ،گنـجان��دن [مفهوم] ش��ـهروندی در مـعاهده ماس��تریخت
مستلزم پذیرش این پیشفرض است .به بيان دیگر ،این معاهده فرض مـيكند
که در مقایس��ه با دیگر مردمان ،اروپاییان به احتمال بس��يار چیزی مش��ـترك
دارند.
بر پای��ه بـند  1ماده  6مـعاهده اتحادیه اروپـایی ،آزادی ،دمـكراس��ی،
حمای��ت از حقهاي بنیادین و حاکمیت قانون از جمله ارزشهـای مش��ـترک
میان هـمه اروپایـیانـند كه بايد بهمـنزله شرایط شهروندی نيـز در نظر گرفته
ش��وند .همـه با این تفکر موافـقند که ش��هروندی فـقط در فضایی دمكـراتیک
و ب��ا رعایت حقهاي بنیادین و اصول براب��ری و عدم تبعـیض ميتـواند عمـل
کند.2
شناختی شهروندی را حتي
قانون اساسی اتحادیه اروپایی شرایط ارزش
ِ
تقوی��ت ميكند .بر پایه م��اده  « ، 2-Iاین اتحادیه بر پایه ارزشهای احترام به
کرامت انس��انی ،آزادی ،دمكراس��ی و رعايت حقوق بش��ر_ از جمله ،حقهاي
مربوط به اقلیتها_ بنیان نهاده شده است» و در ادامه به «کثرتباوري» ،3عدم
تبعیض ،مدارا ،4عدالت ،همبس��تگی و برابری زن و مرد» اش��اره ميکند .افزون
بر آن ،اش��اره به عدم تبعیض و برابری بارها تکرار ش��ده است (بند  3ماده  3و
ماده  4بخش نخس��ت؛ م��واد 81 ،80و  83بخش دوم؛ مواد  123به بعد بخش
1. axiological
2. Vald Costantinesco, «Lacitoyennete´de l´union …», p.XXX.
3. pluralism
4. Tolerance
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سوم و .)...
س��رانجام ،باید بر این نکته تأكيد شود که شهروندی اتحادیه اروپایی در
بنا كردن يك هویت مشترک اروپایی سهیم است ،ولي در عین حال این هویت
بهمنزله یکی از شرطهای شهروندی اتحادیه اروپایی نیز ایفای نقش ميکند.
 .2محتوای شهروندی اروپایی

ب��ر پایه بند  2ماده  17معاهده جامعه اروپایی ،ش��هروندان از حقهاي
اعطاء ش��ده به موجب این معاهده بهرهمند شده و تابع تکالیفیند که از رهگذر
آن ا ِعمال ميش��ود .در میان این حقها ،نهتنها حقهاي مورد اش��اره در بخش
مرب��وط به ش��هروندی معاهده_ مواد  18تا  21معاه��ده جامعه اروپایی_  ،که
حقه��اي دیگری نيز وجود دارند؛ برای نمونه ،حق مندرج در ماده  12معاهده
مبنی بر عدم تبعیض بر پایه تابعیت در قلمرو اجراء معاهده.1
ش��هروندی اتحادی��ه اروپای��ی دو جنب��ه دارد :جنب��ه دربرگیرنده 2که
به ش��هروندان جامع��ه اروپایی امکان ميدهد تا از ش��مار معینی حق بهرهمند
ش��وند و تابع برخی تکالیف ذكر شده در این معاهده قرار گيرند؛ دیگری جنبه
انحص��اری 3ک��ه خارجیان ،4بیگانگان ،5و مهاجران را به ط��ور کامل یا جزئی از
حقهاي مرتبط با شهروندی اتحادیه اروپا مستثنا ميکند.
شهروندی اتحادیه اروپایی «ما» را از «آنان» متمایز ميکند .آن گونه که
فیو ِرال دل اُلیو 6مطرح ميکند« ،چالش ش��هروندی اروپایی نهتنها بر شهروندی
1. See ECJ, Case C-85/96 Martinez SalaC (1998), E.C.R.I-2691. para. 62.
شمولی =2. Inclusive
کنارگذارنده =3. exclusive
4. foriegners
5. aliens
6. Fiorella Dell Olio
اس��تاد بخش علوم سیاس��ی و مطالعات بینالمللی دانش��گاه بیرمنگام و پژوهش��گر بخش علوم سیاس��ی و روابط
بینالمللي دانشگاه آکسفورد [مترجم].

مشتاق زرگوش /جعفر شفیعی سردشت

ملی که بر سیاست مهاجرت و فرصت سیاسیای که شهروندی اروپایی دربردارد،
نيز تاثیر ميگذارد».1
در واقع ،لـغو بازرس��یهای انجامشده در داخل مـرزهای ملی جـامعه
اروپايي نس��بت به اش��خاص دولـتهای عضو را به توافق بر قواعـدی مشترک
در م��ورد اتب��اع دولتهای ثالـثی که وارد قلمرو س��رزمینی آنها ش��ـده و در
آنجا س��کونت ميکنند ،وادار کرد .به همین دلیـل است که معاهده آمسـتردام
مبـنای��ی قانونی را برای سیاس��ت مهاج��رت مقرر کرد (م��اده  61به بعد این
معـاهده).
در اصل ،حقهاي همبس��ته با ش��هروندی اتحادیه اروپای��ی باید از نو ِع
انحصاری باشد؛ یعنی ،این حقها به شهروندان اتحادیه اروپایی اختصاص داشته
دوپارگی
و شهروندان غیراروپایی را مستثنا کند .بنابراین ،درون دولت است که
ِ
تبعه /بیگانه امری ذاتی برای شهروندی است.
ب��ه عکس ،در اتـحادیه اروپـایی ،حـرکتی به س��مت گس��ترش قلمـرو
بهره
منـدان 2حقهاي ش��هروندی وجود داشته که نشانـهاي اسـت از گـرايـش
ِ
3
بـه س��ـوی تعمـی��م حمـایت قانـونـ��ی  .در نتـیجه ،بایـ��د میـان حـقهاي
ص داده شـده به ش��هروندان اتحـادیه اروپـایی و حـقهايي کـه فقـط
اختـصا 
بـه س��کـونت مرتـبطند یا به س��ـادگی به هـر فـردي داده مـيشـوند ،تمـایز
قـائل شـد.
از جـمله حـقهاي دس��ته نخـس��ت عبارتنـد از :حـقهاي مربـوط به
مش��ارکت سـیاس��ی مانـند حـق مش��ارکت در انتـخابات داخلـی و اروپـایـی
1. Fiorella Dell Olio,The Europeanization of Citizenship: Between the Ideology of Nationality, Immigration and European Identity, Aldereshort, Ashgate,
2006, p. 56.
ذی نفعان ،بهرهوران =2. beneficiaries
3. Vald Constantinsco,«La citoyennecte de l union…», p. 207.
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(مـاده  19معـاهده جامعه اروپـایی) ،حق بهرهمندی از حـمایت دیپـلماتیـک
(ماده  20همان مـعاهده) ،و حق نامـهنگاری با نهـادها به هر یـک از زبـانهای
مـ��ورد پذيـرش معاهـ��ده و دریافـت پاس��ـخ به آن زبـان ( بن��د  3ماده 21
معاهـده).
از جمله حقهاي دس��ته دوم که به س��کونت مربوطند ،عبارتند از :حق
توآمد آزادانه اشخاص و انتقال آزادانه
رفتوآمد و س��کونت آزادانه همراه با رف 
اش��خاص واجد ش��رایط و خانواده آنان (بن��د  1ماده  18معاهده
خدمات برای
ِ
جامعه اروپایی).
1
حق درخواس��ت از بازرس��ي ويژه اروپای��ی (بند  2م��اده  21معاهده
اروپایی) ،حق دادخواهی نزد پارلمان 2اروپایی (بند  1ماده  )21و حق دستيابي
به اسناد پارلمان ،شورا و کمیسیون اروپایی( 3ماده  255معاهده) به شهروندان
اتحادیه اروپایی و به همین گونه به هر شخصی داده ميشود.
ه��ر چند ح��ق داش��ـتن رأی و نامـزد ش��دن در انتـخاب��ات داخـلی
و اروپـای��ی ،حمایت دیپلماتیک و حق درخواس��ت تحقیق از گزارش��ـگر ويژه
اروپـایی بهتازگي در معاهده ماس��تریخت ایجاد ش��دهاند ،ح��ق رفتوآمـد و
س��کونت و حـق دادخواهی ن��زد پارلمان اروپایی فقط ص��ورتِ قانونی به خود
گرفتهاند؛ زيرا ،این حقها پیش از الزماالجرا ش��دن معاهده ماستریخت وجود
داشت ه اند.
1. European Ombudsman
ب��ازرس وي��ژه اتحادیه اروپایی را معاهده ماس��تریخت معرفی كرده و پارلمان اروپا برگماش��ت تا به ش��کایتهاي
ش��هروندان اتحادیه و اش��خاص حقیقی و حقوقی از سوء مديريت نهادها یا ارکان اتحادیه رسیدگی کند؛ البته ،به
استثنای ديوان اروپايي دادگستري [مترجم].
2. European Parliament
این پارلمان در گذش��ته مجلس جامعه اروپایی بوده و اکنون بیش از  700نماینده مردم دولتهای عضو اتحادیه
اروپايي در آن عضویت دارند .این نمایندگان برای پنج سال برگزیده ميشوند [مترجم].
3. European Commission
این کمیس��یون پاس��دار معاهده و بازوی اجرایی اتحادیه اروپا است که از  20تبعه دولتهاي عضو تشكيل ميشود
که براي پنج سال گمارده ميشوند [مترجم].
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فهرس��ت حقهاي من��درج در معاه��ده اتحادیه اروپایی در مقایس��ه با
فهرس��ت حقهاي مرتبط با شهروندی ملی نسبتاً محدود است .با وجود این ،بر
پایه ماده  ،22تقوی��ت حقهاي موجود و يا افزودن حقهاي جدید امكانپذير
است.
در زمين��ه اجراء حق��وق ،ش��هروندی اتحادیه اروپایی تف��اوت ژرفی با
ش��هروندی ملی دارد .زیرا ،اعمال اکثریت این حقها به این شرط بستگی دارد
که تبعه يكي از دولتهاي عضو در کشور متبوع خویش سکونت نداشته باشد.
س��رانجام ،تأکید بر این نکته ضروری است که وضعیت شهروند اتحادیه
اروپایی مس��تلزم هیچ گونه تکلیفی نیست .ش��هروندی اتحادیه اروپایی فقط از
حقها تش��کیل ميش��ود .بهعکس ،شهروندی ملی از ش��ماري تكليف تشكيل
ميشود؛ مانند پرداخت مالیات یا خدمت در ارتش.
چن��ان چه قانون اساس��ی اتحادی��ه اروپایی الزماالجرا ش��ود ،محتوای
ش��هروندی اتحادیه اروپایی بهندرت دگرگون خواهد ش��د .ه��ر چند در قانون
اساسی اتحادیه اروپایی اشارههای چندگانهاي به شهروندی شده ( مواد 10-Iو
 99-IIبه بعد ) ،این قانون [در مقایس��ه با معاهده ماستریخت] تنها یک حق _
يعني حق بر مديريت خوب( _1ماده  _ )110-IIرا افزوده است.
 .3س�هم ش�هروندی اتحادیه اروپایی در پیریزی قانون اساسی برای
اتحادیه

پی��ش از هر چیز باید گفت که ش��هروندی اروپایی در یک بافت مربوط
به قانون اساس��ی معنایی نمادین دارد .آن گونه که میش��ل ا ِورس��ن 2و آلریش

به مدیریتی =1. good administration
2. Michelle Everson
اس��تاد حقوق اروپایی ،مدرس حقوق و علوم سیاس��ی در دانشگاه برمن و اس��تاد دانشکده حقوق کالج بیرک بک
دانشگاه لندن [مترجم].
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شرایط شهروندی در اتحادیه اروپا
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پرب 1خاطرنشان کردهاند« ،فشار فزاینده برای پیریزی قانون اساسی اتحادیه
 ...بدون اهمیت فزاینده جایگاه شهروندی اتحادیه اروپایی تصورناپذير است.2
در واقع ،با وجود دشواری تعیین ماهیت حقوقی اتحادیه اروپایی ،3باید
پذیرفت که این اتحادیه واحد سیاسی جدیدی را شکل ميدهد که بدون نیاز به
دخالت دولتها ،به طور مستقیم بر افراد تأثیر ميگذارد .در نتیجه ،این اتحادیه
نهتنها نقش دولتها ،که نقش افراد را نیز باید در نظر بگیرد.
در ی��ک بافت مربوط به قانون اساس��ی ،بيگمان افراد باید نقش مهمی
را در اتحادیه اروپایی ایفا کنند .ش��هروندی اتحادیه اروپایی در پي تقویت این
نقش اس��ت .افزون بر آن ،این امر ميتواند نخس��تین گام در پیدایش یک ملت
اروپایی 4باشد.
از جهتي دیگر ،پیریزی قانون اساس��ی برای اتحادیه اروپایی به معنای
ِ
دمكراتیک آن يعني افزایش مش��ارکت افراد در
تدریجی کاس��تی
ضمنی محو
ِ
ِ
تصمیمهای سیاسی است.
س��رانجام ،در یک بافت مربوط به قانون اساس��ی ،شهروندی و حقهاي
بنیادین باید دوش��ادوش یکدیگر در حرکت باشند .به بیان دیگر ،انتظار ميرود
که گنجاندن شهروندی اتحادیه اروپایی در ساختار حقوقی اتحادیه] با فهرستی
از آزادیه��ا و حقهاي بنیادین همراه باش��د .5همان گونه ک��ه فیورال دل اُلیو
ميگوید« ،ش��هروندی واقعی از جمله دربردارنده حق افراد برای مش��ارکت در
1. Ulrich K.PreuB
مدرس درس نظریههای دولت در دانشکده علوم سیاسی دانشگاه [ Hertieمترجم].
2. Michelle Everson/Ulrick K. preu B, concepts, Foundations and Limits of
European citizenship, Bevemen,1995, p. 29.
 .3تعیین ویژگیهای اتحادیه اروپایی بهمنزله اتحادیهای از دولتها و شهروندان عیناً در معاهده تأسيسگر قانون
اساسی برای اروپا پذيرفته شده است.
4. European demos
واژه  demosدر اصل به معنای مردم عادی در یک دولت شهر یونان باستان است [مترجم].
5. For a critical view on current situation, see Sifar O Leary ,«The Relationship
between Community Citizenship and the Protection of Fundamental Rights in
Community Law»,common Market Law Review,1995, p. 533 et seq.
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زندگي سیاس��ی یکی از دولتهای عضو_ بهجز دولت متبوع خویش_ بر پایه
سکونت است که با شناسایی کامل آزادی بیان ،اجتماع و تشکل آغاز ميشود».1
ب��ا وجود این ،نه معاهده ماس��تریخت و نه اصالحیههای بعدی آن هیچ
يك در بردارنده فهرس��تی از حقها و آزادیها نیستند .نخستین كوشش جدی
برای فراهم کردن چنین فهرس��تی برای اتحادیه عبارت بود از منشور حقهاي
بنیادین 2که با الزماالجرا ش��دن قانون اساس��ی اتحادیه اروپایی قابلیت اجرایی
ميیافت.
نتیج��ه آن ک��ه ،با توجه به اس��تقالل ش��هروندی اتحادي��ه اروپایی از
دولتهای عض��و ،گنجاندن [مفهوم ] ش��هروندی اتحادیه اروپای��ی در معاهده
ماستریخت مسیري نسبتاً بزدالنه به سوی پیریزی قانون اساسی برای اتحادیه
ْ
اروپایی است.

1. Fiorella Dell Olio, The Europeanization …, p. 69.
2. Charter of Fundamental Rights
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