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 مقدمه مترجمان
در س��ال هاي اخیر، ش��هروندي به يكي از واژگان کلی��دي در گفتمان 
حقوق ، سیاس��ت ، جامعه شناسي و حوزه هاي مشابه آن ها تبديل شده و مسائلي 
از قبیل تعريف ش��هروندی ، تعريف شهروند و پیامدهای شهروندی مطرح شده 
است. عموماً مفهوم شهروندي با دولت و رکن های ساختي آن گره خورده است؛ 
ب��ه همین دلیل ، تحلیل مفهوم ش��هروندي  _ حداقل از ي��ك جنبه  _ در گرو 
بازشناس��ي مفهوم دولت و نظريه هاي مربوط به آن است . از اين ديدگاه، تصور 
ايجاد نهادي حقوقي جداي از مفهوم حق و تكلیف  به ويژه در رابطه ش��هروند و 

دولت ممكن نیست.
 با وجود اين ، ش��هروندی نهادي صرفاً حقوقی نیست . رويكردهای اولیه 
در بازخوان��ی محت��وای چنین مفهوم��ی هويت خوي��ش را در تعلق ظاهری به 
جامعه شناسی و سیاست _ به ويژه فلسفه سیاسی_ باز مي يابد. در جامعه شناسي، 
ش��هروندي به »عضويت کامل فرد در اجتماع« تعريف ش��ده که هويت جمعي 
افراد با تكیه بر رکن های عیني س��ازنده دولت _ يعني زبان ، نژاد، دين، تاريخ و 

گذشته مشترك _ مهم ترين مؤلفه آن انگاشته مي شود.
 نگاه سیاس��ي ب��ه مفهوم ش��هروندي نیز پیرو نظريه غال��ب در تعريف 
حاکمیت و توصیف ابعاد آن است و از آنجا که چنین نگاهي نیز پیرو نوسان های 
موج��ود در نظريه ه��ای حاک��م خواهد ب��ود، به خوب��ي مي توان چش��م اندازي 
از پراکندگي را در آن مش��اهده کرد. اس��تحقاق نس��بت ب��ه امتیاز و حق هاي 
اجتماع��ي و امكان دس��ت يابي به ح��ق خودآيیني از رهگذر ح��ق رأي و حق 
درياف��ت حمايت هاي رفاهي در برابر تكلیف ب��ه پیروی از قوانین اليه غالب در 
شناس��ايي مفهوم سیاس��ي شهروندي اس��ت که نظريه های قرارداد اجتماعی و 
دولت رفاه را _ با وجود تضاد ظاهری _ محور تحلیل خود از دولت قرار مي دهد.

در کنار اين نگرش ها ، رويكرد فلس��فی به ش��هروندی نیز در جای خود 
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اهمیت دارد. اين که عنوان شهروند بايد به چه کسی داده شود و اين شهروندی 
چه نتايجی را درپي دارد يا بايد داش��ته باش��د، هم در فلس��فه کالسیك _ آثار 

افالطون _  و هم در فلسفه اخالق محوِر کانتی پرسشي  مهم است.
ق��رار گرفتن اين مفهوم در بس��تري حقوقی اگر نگويی��م امكان ناپذير، 
بسیار مشكل است. اگر حقوق را قلمرو مفاهیم تجويزي بدانیم، بايسته هاي اين 
حوزه نمي توانند درگیر گمانه زني هاي گوناگون درباره معنا و مفهوم ش��هروندي 
ش��وند. بنابراين، مي توان انتظار داشت که شهروندي در قلمرو حقوق موقعیتي 
تعريف پذير تر داش��ته باشد. از ديدگاه حقوقی، شناسايی کامل شهروندی بدون 
در نظر داش��تن نهاد تابعیت امكان پذير نیست. ولی، آنچه اين موضوع را در اين 
حوزه بیش��تر مطرح مي سازد ، سطوح تازه ای  از شهروندی است که در سال های 
اخیر پديد آمده اس��ت. ش��هروندی با ش��كل دولت � کش��ور گره خورده است. 
نظام های مرکب_ مانند فدرال و کنفدراس��یون_ در مقايس��ه با نظام های ساده 

شهروندی را با ويژگی های متفاوت تری ارائه مي کنند.
 از سال 1993 و با تصويب معاهده ماستريخت، مفهوم سنتی شهروندی 
که در پیوس��تگی کامل با تابعیت قرار داشت، دگرگون شد. شهروندي اتحاديه 
اروپاي��ي مفهوم تازه اي اس��ت که کتاب ه��اي حقوقي را به بح��ث درباره خود 
واداش��ت. در اروپا، شهروندي ديگر داراي يك س��طح نیست و هر يك از اتباع 
دولت های طرف اين معاهده افزون بر اين که ش��هروند دولت متبوع خويش  اند، 
شهروندی مجموعه ديگري به نام» اتحاديه اروپايی« را نیز با خود دارند. بديهی 
است که در چنین فضايی ، در پی گسترش مفهوم شهروندي ، گستره  مفهوم و 

محتوای حق و تكلیف مربوط بدان نیز تفاوت مي کند. 
مقاله زير کوشش��ی است برای روش��ن کردن مفهوم شهروند و شرايط 
ش��هروندی در اتحاديه اروپايی که نويسنده از اين رهگذر مروری اجمالی نیز بر 

پیامدهای اين نهاد حقوقی بر مفهوم حق و تكلیف 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 دولت های مدرن نظري�ه پردازی شد. با وجود اين، 
توس��عه بُعد سیاسی جامعه اروپايي که مقدم بر معاه�ده ماس�تريخت1 بود، اين 
موض��وع را به قلمرو نهادی منتقل کرد که ب��ه اعتقاد همه دور از مفهوم دولت 
اس��ت. در نتیجه، نظريه پردازی درباره شهروندی را نیز بايد با اشاره به اين نهاد 
فراملی و با اش��اره به قانونی فراملی، که هم در قوانین داخلِی هم�ه دول�ت های 
عض��و دخالت کرده و هم در معرض دخالت اي��ن قوانی�ن قرار مي گیرد، انج�ام 

داد.
در واقع، ش��هروندی دولت و شهروندی اتحاديه اروپايی در چند موضوع 
بر يكديگر منطبق نیس��تند. به لحاظ مفهومی، اين دو مفهوم مترادف نیستند. 
ش��رايط شهروندی مي تواند متفاوت باشد و محتوای شهروندی نیز از آن فاصله 
مي گیرد. در نتیجه، انتقال مستقیم نظريه شهروندی از دولت به اتحاديه اروپايی 
عملی نیس��ت و همی��ن امر نظريه پردازي مس��تقل درباره ش��هروندی اتحاديه 

اروپايي را ضروري مي سازد.
از دي�دگ�اه نويس��نده، ش�رايط ش���هروندی ات�حاديه اروپ�ايی درس�ت 
ي�ك�ی از ح�وزه ه�ايی اس���ت که در اين بس���تر شايس���ته توج�ه بی�ش تری 

اس�ت.
اين مقال�ه بر تعريف شهروندی اتح�اديه اروپ�ايی متمرکز است. س�پس، 
مح�توای شهروندی اتحادي�ه اروپ�ايی، که به ط�ور ع�مده به مع�نای ح�ق های 
مرتب���ط با اين مفهوم اس��ت، بررس���ی مي ش���ود. در پايان، س���هم مف�هوم 

1. Maastricht Treaty; Treaty on European Uunion
اين معاهده که در فوريه سال 1992 در ماستريخت امضاء شد، سند تأسیس گر اتحاديه اروپايي است که هدف هاي 
اين اتحاديه را چنین بر مي ش��مرد: کمك به پیش��رفت اقتصادی و اجتماعی کشورهای عضو به ويژه از رهگذر ايجاد 
منطق��ه  بدون مرزبندی داخلی، اعمال خط مش��ی خارجی و امنیتی مش��ترك از رهگذر تدوين سیاس��ت دفاعی 

مشترك، معرفی شهروندی اتحاديه و توسعه همكاری ها در زمینه دادگستری و امور داخلی]مترجم[.
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ش��ه�روندی اتح�اديه اروپ�ايی در پ�ی ري�زی ق�انون اساسی1 اتح�اديه ارزي�ابی 
م�ي ش�ود.

1- تعريف شهروندی اتحاديه اروپايی
اگرچه »ايده  ش��هروندی ي��ك جامعه و اصطالح پرطمط��راق  اروپای 
مردم2 مدتی طوالنی در جريان بوده اس��ت«3، مفهومی نظام مند از ش��هروندی 

اروپايی فقط با معاهده ماستريخت مطرح شد.
مفهوم ش��هروندی اروپايی نخستین بار در گزارش تین ِدمنس4 در مورد 
اتحاديه اروپايی پديدار ش��د و جدی ترين پیش��نهاد در زمینه شهروندی جامعه 
اروپايي پیش از مذاکره درباره قانون واحد اروپايی5 مطرح ش��د. اين گزارش با 
عنوان »اروپای مردم« پس از نشس��ت فونتن بلو6 شورای اروپايی7 ارائه شد. در 
آن زم��ان، دس��ت يابی 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

اين گزارش را لئو تندمنس نخست وزير بلژيك طي نامه اي به همكاران خويش در شورای اروپا به تاريخ 29دسامبر 
1975 در مورد »اتحاديه اروپايی« ارائه کرد]مترجم[.

5. Single European  Act
اين قانون نخس��تین تجديدنظر عمده معاهده رم بود. رهبران سیاس��ی و اقتصادی متمايل به يكسان سازی قوانین 
میان کشورها و حل اختالف ها بودند. در نتیجه، کمیسیونی تشكیل شد تا امكان ايجاد بازار مشترك اروپا را بررسی 
کند. طرح های مطرح  شده اين کمیسیون به قانون واحد اروپايی تبديل شد. از جمله هدف هاي اين قانون مي توان 
به برداش��تن موانع موجود میان کش��ورها و افزايش هماهنگی و رقابت پذيری میان کشورهای اروپايی اشاره کرد. 
اين قانون در 17 فوريه 1986 در لوکزامبورگ و در 28 فوريه 1986 در الهه هلند امضاء ش��ده و در يكم جوالی 

1987 الزم االجرا شد]مترجم[.
6. Fontainebleau

شهر کوچكی در منطقه آيل دوفرنس در 64 کیلومتری جنوب شرقی پاريس . اين مكان به علت وجود قصر با شكوه 
و تاريخی آن که اقامتگاه تابستانی پادشاهان فرانسه بود، شهرت دارد]مترجم[.

7. European Council
نشس��ت سران دولت های عضو اتحاديه اروپا، وزيران امور خارجه و ريیس شورا که دو بار در سال تشكیل مي شود. 

در اين نشست ها اولويت های اين اتحاديه مشخص و خط مشی آن تعیین مي  شود ]مترجم[.
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نتیجه ، اروپا هنوز آماده رويارويی با چالش سیاسی شهروندی نبود1.
تنها چند س��ال بع��د معاهده ماس��تريخت بُعدی سیاس��ی را در طرح 
يكپارچگ��ی اروپاي��ی گنجاند که ايجاد مفهوم ش��هروندی اتحادي��ه اروپايی را 
امكان پذير کرد. در واقع، آن گونه که پرفس��ور جو شاو2 استدالل مي کند، »اگر 
اتحاديه بیانگر ش��كلی از  يك »واحد سیاس��ی« در حال پديدار اس��ت، در آن 
ص��ورت اين واحد بايد دارای عضويت بوده و ب��ا »مردمی« که »اعضای« آنند، 

ارتباط داشته باشد«3.
گنجاندن مفهوم ش��هروندی در معاهده اتحاديه اروپايی اقدامی آس��ان 
نبود4. زيرا ، اين امر به مفهومی مربوط است که به گونه اي ژرف با دولت و هسته 
مح��ورِی حاکمیت آن _ يعنی جمعیت و س��رزمین_ پیوند داش��ته اس��ت که 
برخی دولت ها مانند دانمارك و پادش��اهی بريتانیا به شدت در برابر آن مقاومت 

مي کردند5.
اِعمال مفهوم ش��هروندی در يك واحد سیاس��ی ديگ��ر_ يعنی اتحاديه 
اروپاي��ی_ بايد با دقت و ب��ا توجه به قوانین دولت های عضو انجام ش��ود. برای 
نمونه، ديوان دادگس��تری اروپايی6 در دعوای کائور اي��ن ادعا را به خوبی تأيید 

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 دانشكده حقوق دانشكده ادينبرگ]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

اين نهاد بر پايه معاهده رم بنیان نهاده ش��د تا رعايت قانون را در تفس��یر و اجرای اين معاهده تضمین کند. مقر 
ديوان در لوکزامبورگ قرار دارد و از دادرس��اني از هر يك از دولت هاي عضو تش��كیل مي شود که براي شش سال 
گمارده شده و 9 مستشار دارند. اين ديوان در مورد دعواهايي که دولت هاي عضو، نهادهای اتحاديه اروپا و اشخاص 
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کرد1.
   از آن�جا که ج�امعه اروپ�ايي تاکن�ون به س��طح توس��عه دول�ت هاي 
سیاس��ي دست نیاف�ته اس��ت، نمي ت�واند اع�طاء ش���هروندی را بر مع�یارهای 
م�س���تقلی مان�ن��د اص�ل خاك2، اص�ل خ���ون3 يا حت�ی س���كونت مب�تنی 
کن��د4. در نق��طه م�قابل، مفهوم ش��هروندی اتحادي��ه اروپايی که در معاه�ده 
ماس���تريخت پذيرف�ته ش�د، خود را به  ط�ور کامل واب�سته به دولت های عضو 

قرار مي ده�د.
اين موض�وع هن�گامی روش��ن تر مي ش���ود که در بند 1 ماده 17 ) بند 
1 ماده 8 پیش��ین( معاه�ده جامعه اروپ�ايی مي خوانیم: »هر ف�ردی که دارای 
تابعی�ت يكی از دول�ت های عضو اس��ت، شهروند اتحاديه خواهد بود«. بنابراين، 
مفه�وم ش���هروندی اتح�اديه اروپايی بر تابع�ی��ت دولت های عض�و و نه هی�چ 
چیز ديگری مب�تنی است. پاسخ به اين پرس�ش که آيا  فردي تبعه يك دول�ت 
عض�و اس��ت يا خی��ر، صرفاً به قواع�د تابع�ی�ت آن دول�ت عضو بس��تگی دارد5 
و »دول�ت ه��ای عضو هنوز در دادن تابعی��ت خويش دارای صالحیت انحصاری 

 اند«6.

حقیقی يا حقوقی طرح مي کنند، قضاوت مي کند. آيین دادرسی ديوان تفتیشی است. ديوان صالحیت ابطال اَعمال 
ش��ورا يا کمیس��یون اروپا را بر پايه نبود صالحیت، سوء استفاده از اختیارات و نقض معاهده يا نقض يكی 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.

5. اي��ن اص��ل در اعالمیه )n2( پیوس��ت معاهده اتحاديه اروپايی در مورد تابعیت دول��ت عضو و اعالمیه ادينبرگ 
در دس��امبر 1992 مورد تأيید ش��د. اين اعالمیه اخیر به مسائل معینی مرتبط است که دانمارك در مورد معاهده 

اتحاديه اروپايی مطرح کرد.
6. Catherine Jacqueson, «Union Citizenship and the  Court of Justice: Something 
New Under the Sun? Toward Social Citizenship», Common Market Law Re-
view, 2002, p. 260.
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ب��ه بیان ديگر، اعطای تابعی�ت از س��وی اتحادي��ه اروپ�ايی_ برخ�الف 
دولت ه��ای فدرال_ در صالحیت يك مرجع مش��ترك ق��رار نمي گی�رد، بلك�ه 
در صالحی��ت 25 مرج��ع ملی مختلف اس��ت که »به گونه اي مس��تق�ل عمل 

مي ک�نند«1.
از هن�گام الزم االجرا شدن معاه�ده ماست�ريخت، همه اتب�اع دول�ت های 
عض��و دو گونه ش��هروندی دارند: ش��هروندی دولت متبوع خود و ش���هروندی 
اتحادي��ه اروپاي��ی. با وجود اي��ن، آنان دو گون��ه تابع�یت ندارن��د. در حقیقت، 
ش���هروند اتحاديه اروپايي وج�ود دارد، ولي تبع��ه اتح�اديه اروپايي خیر. آنان 
صرفاً اتباع دول�ت های عضو اند. در اين نقطه اس��ت که تفاوت میان ش�هروندی 

و تابعیت مطرح اس�ت2.
ب��ا وجود روش���نی متن م��اده 8 معاهده ماس���تريخت درب��اره نق�ش 
دولت های عضو در مورد ش��هروندی اتحاديه  اروپايی، برخی از دول�ت ها از اين 
مس��أله بیمناك  اند که از يك س��و ش��ه�روندی خود و از سوی ديگر اس�تقالل 
خود را در اعطاء شهروندی ملی از دست ده�ند. بن�ابراين، معاهده آم�ستردام3 
ب��ا اف��زودن جمله زير به بند 1 م��اده 8 که بع�دها به بن��د 1 ماده 17 ت�بديل 
ش��د، اين نكته را روش��ن کرد: » ش��هروندی اتحاديه اروپ�ايي تكمی�لي است و 
جان�ش��ین ش��هروندی ملی نمي ش��ود«. از آن پس، هیچ ک�س اي��ن قاع�ده را 
انكار نم�ي کند که ش��هروندی اتحاديه اروپايی تكمیل ک�ننده شه�روندی مل�ی 

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

اين معاهده را پانزده کش��ور عضو اتحاديه اروپايی در مورد هدف ها و آينده اين اتحاديه در دوم اکتبر 1997 امضا 
کردند که در يكم مي  الزم االجرا ش��د و تغییرهايي بنیادی را در معاهده اتحاديه اروپايي که در س��ال 1992 امضا 
شده بود، ايجاد کرد. اين معاهده به اصول اتحاديه اروپايی اشاره مي کند؛ يعني آزادی، دمكراسی، احترام به حقوق 

بشر و آزادی های بنیادين و حاکمیت قانون ]مترجم[.
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است. ش��هروندی اتحاديه اروپايی يك شهروندی هم پوشان است1 )شهروندی 
واالمرتبه2(.

شهروندی اتحاديه اروپايی »موقعیتی مستقل نیست. زيرا ، اين شهروندي 
به همه افراد دارای تابعیت يكی از دولت های عضو داده مي شود. به بیان ديگر، 
بر پايه تعريف های ارائه شده از تابعیت در سطح ملی، شهروندی اتحاديه اروپايی 

امری طفیلی است«3.
با وجود اي��ن، ويژگي هاي پیش گفته برای ش��هروندی اتحاديه اروپايی 
نس��بت به آنچه ظاهراً به نظر مي رسد، نوآوری کم تری دارد. از اين رو، سازوکار 
ديگ��ر دولت ها برای شناس��ايی تابعی��ت از رهگذر حق��وق بین المللي به خوبی 

شناخته شده است. 
تف�اوت واقعی هن�گامي پديدار مي ش��ود که يك دول�ت عضو با اِع�مال 
ش��رط ديگري مانند سكونت در س��رزمین دولت عضوی که فرد تابع�یت آن را 
دارد، از به رس��میت  ش��ناختن تابعیت اتباع ديگر دولت ه��ای عضو خ�ودداری 
مي کن��د4. در اي�نجا، بر خ�الف حقوق بین الم�لل��ي5، يك دولت عضو اتحادي�ه 
اروپ�اي��ی حق خودداری از ش�ناس��ايی تابع�یت اتباع ديگ��ر دولت های عضو را 

ندارد.
» بناب�راي��ن، اي��ن ام��ر ب�دان معناس��ت ک��ه دول�ت های عض���و بايد 
ش���هروندی اتح�ادي��ه اروپاي�ی را ک��ه ديگر دول�ت عضو اعط��ا کرده، بی قی�د 

 و ش�رط بپذي�رند«6.

1. Vald Constantinesco, «La Citoyennet´e de l´Union: une «vraie» cityoyen-
nete´?», Lucia Serena Rossi, Vers une nouvella architecture de l´Union Europ-
eene- 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 اي��ن ص���ورت، همان  گون��ه که اس���تفن  ه�ال1 به درس���تی 
خاطرن�ش��ان مي کند ، »م�اده 8 ]م���اده 17 کنونی[2 جامع���ه اروپ�ايی قی�د 
مه�می را ب�ر اخ�تیار هر ي���ك از دول�ت های عضو در باز پ�س گی�ری تابع�یت 
خوي���ش از اف�راد قرار داده اس��ت؛ يعن�ی، چنی�ن اف�رادی ش��هروند اتح�اديه 
اروپ�ايی نیز انگاش���ته مي ش��وند...   اي�ن گونه بازپ�س گ�ی��ری تابع�یت بايد از 
مع�یارهای حق�وق بش�رِی م�ورد ح�مايت ديوان دادگس�تری اروپ�ايی پ�یروی 

ک�ند«3.
دولت های عضو با پذيرش شهروندی اتحاديه اروپايی، میزان معینی از به 
رسمیت  شناختن دوجانبه، بی قیدوشرط و متقابل قواعد تابعیت را مي پذيرند. با 
وجود اين، اين وضعیت مانع از اختالف های موجود در زمینه راه حل های قوانین 
تابعیت دولت های عضو که در نتیجه مي تواند به رفتاری متفاوت با افراد  منتهی 

شود ، نمي شود.
برای نه�ادی سی�اس��ی مانند ات�حاديه اروپ�ايی که اصل ع�دم تبعیض 
دارای معنايی مط�ابِق قانون اساس��ی اس��ت، اين امر را باي��د در معنايی منفی 

ارزيابی کرد.
اي��ن مرحله از تكامل ش��هروندی اتحاديه اروپايی ت��ا هنگام الزم االجرا 
ش��دن معاهده تأسیس گر قانون اساس��ی برای اروپا تغییر نخواهد کرد. بر پايه 
م��اده I-10، »هر تبعه يك دولت عضو ش��هروند اتحادي��ه اروپايی خواهد بود. 
شهروندی اتحاديه اروپايی به شهروندی ملی افزوده مي شود ، نه اين که جانشین 
آن  ش��ود«. اين امر بدان معناس��ت که قانون اساس��ی اتحاديه اروپايی تابعیت 
دولت های عضو را معیاری برای اعطای ش��هروندی اتحادي��ه اروپايی قرار داده 

است.

1. Stephen Hall
2. قالب افزوده نويسنده است ]مترجم[.

3. Stephen Hall, »Loss of Union Citizenship in Breach of Fundamental Rights«, 
European Law Review, 1996, p.129.
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به طور خالصه ، نخس��تین شرِط ش��هروندي اتحاديه اروپايی که شرطی 
شكلی است، تابعیت يكی از دولت های عضو است.

جدای از تابعیت، ش��رايط فرهنگی و ارزش ش��ناختی1 ديگری نیز وجود 
دارند. اين ش��رايط بر خالف تابعیت، س��طح باالتري از اس��تقالل را نس��بت به 

دولت ها دارند.
در واق���ع، گن�جان��دن ]مفهوم[ ش���هروندی در م�عاهده ماس��تريخت 
مستلزم پذيرش اين پیش فرض است. به بیان ديگر، اين معاهده فرض م�ي کند 
که در مقايس��ه با ديگر مردمان، اروپايیان به احتمال بس��یار چیزی مش���ترك 

دارند.
بر پاي��ه ب�ند 1 ماده 6 م�عاهده اتحاديه اروپ�ايی، آزادی، دم�كراس��ی، 
حماي��ت از حق  هاي بنیادين و حاکمیت قانون از جمله ارزش ه�ای مش���ترك 
میان ه�مه اروپاي�یان�ند که بايد به م�نزله شرايط شهروندی نی�ز در نظر گرفته 
ش��وند. هم�ه با اين تفكر مواف�قند که ش��هروندی ف�قط در فضايی دمك�راتیك 
و ب��ا رعايت حق هاي بنیادين و اصول براب��ری و عدم تبع�یض مي ت�واند عم�ل 

کند2.
قانون اساسی اتحاديه اروپايی شرايط ارزش شناختِی شهروندی را حتي 
تقوي��ت مي کند. بر پايه م��اده I-2 ، » اين اتحاديه بر پايه ارزش های احترام به 
کرامت انس��انی، آزادی، دمكراس��ی و  رعايت حقوق بش��ر_ از جمله، حق هاي 
مربوط به اقلیت ها_ بنیان نهاده شده است« و در ادامه به »کثرت باوري«3، عدم 
تبعیض، مدارا4، عدالت، همبس��تگی و برابری زن و مرد« اش��اره مي کند. افزون 
بر آن، اش��اره به عدم تبعیض و برابری بارها تكرار ش��ده است )بند 3 ماده 3 و 
ماده 4 بخش نخس��ت؛ م��واد80 ، 81 و 83 بخش دوم؛ مواد 123 به 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، بايد بر اين نكته تأکید شود که شهروندی اتحاديه اروپايی در 
بنا کردن يك هويت مشترك اروپايی سهیم است، ولي در عین حال اين هويت 
به منزله يكی از شرط های شهروندی اتحاديه اروپايی نیز ايفای  نقش مي کند.

2. محتوای شهروندی اروپايی
ب��ر پايه بند 2 ماده 17 معاهده جامعه اروپايی، ش��هروندان از حق هاي 
اعطاء ش��ده به موجب اين معاهده بهره مند شده و تابع تكالیفیند که از رهگذر 
آن اِعمال مي ش��ود. در میان اين حق ها ، نه تنها حق هاي مورد اش��اره در بخش 
مرب��وط به ش��هروندی معاهده_ مواد 18 تا 21 معاه��ده جامعه اروپايی_ ، که 
حق ه��اي ديگری نیز وجود دارند؛ برای نمونه، حق مندرج در ماده 12 معاهده 

مبنی بر عدم تبعیض بر پايه تابعیت در قلمرو اجراء معاهده1.
ش��هروندی اتحادي��ه اروپاي��ی دو جنب��ه دارد: جنب��ه دربرگیرنده2 که 
به ش��هروندان جامع��ه اروپايی امكان مي دهد تا از ش��مار معینی حق بهره مند 
ش��وند و تابع برخی تكالیف ذکر شده در اين معاهده قرار گیرند؛ ديگری جنبه 
انحص��اری3 ک��ه خارجیان4، بیگانگان5، و مهاجران را به ط��ور کامل يا جزئی از  

حق هاي مرتبط با شهروندی اتحاديه اروپا مستثنا مي کند.
شهروندی اتحاديه اروپايی »ما« را از »آنان« متمايز مي کند. آن گونه که 
فیوِرال دل اُلیو6 مطرح مي کند ، »چالش ش��هروندی اروپايی نه تنها بر شهروندی 

1. See ECJ, Case C-85/96 Martinez SalaC (1998), E.C.R.I-2691. para. 62.
2. Inclusive= شمولی
3. exclusive= کنارگذارنده
4. foriegners
5. aliens
6. Fiorella Dell Olio

اس��تاد بخش علوم سیاس��ی و مطالعات بین المللی دانش��گاه بیرمنگام و پژوهش��گر بخش علوم سیاس��ی و روابط 
بین المللي دانشگاه آکسفورد ]مترجم[.
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ملی که بر سیاست مهاجرت و فرصت سیاسی ای که شهروندی اروپايی دربردارد ، 
نیز تاثیر مي گذارد«1.

در واقع، ل�غو بازرس��ی های انجام  شده در داخل م�رزهای ملی ج�امعه 
اروپايي نس��بت به اش��خاص دول�ت های عضو را به توافق بر قواع�دی مشترك 
در م��ورد اتب��اع دولت های ثال�ثی که وارد قلمرو س��رزمینی آن ها ش���ده و در 
آنجا س��كونت مي کنند ، وادار کرد. به همین دلی�ل است که معاهده آمس�تردام 
مب�ناي��ی قانونی را برای سیاس��ت مهاج��رت مقرر کرد )م��اده 61 به بعد اين 

مع�اهده(.
در اصل، حق هاي هم بس��ته با ش��هروندی اتحاديه اروپاي��ی بايد از نوِع 
انحصاری باشد؛ يعنی، اين حق ها به شهروندان اتحاديه اروپايی اختصاص داشته 
و شهروندان غیراروپايی را مستثنا کند. بنابراين، درون دولت است که دوپارگِی 

تبعه/ بیگانه امری ذاتی برای شهروندی است.
ب��ه عكس، در ات�حاديه اروپ�ايی، ح�رکتی به س��مت گس��ترش قلم�رو 
بهره من�داِن2 حق هاي ش��هروندی وجود داشته که نشان�ه اي اس�ت از گ�راي�ش 
ب�ه س���وی تعم�ی��م حم�ايت قان�ون���ی3. در نت�یجه، باي���د می�ان ح�ق هاي 
اخت�صاص  داده ش�ده به ش��هروندان اتح�اديه اروپ�ايی و ح�ق هايي ک�ه فق�ط 
ب�ه س��ك�ونت مرت�بط ند يا به  س���ادگی به ه�ر ف�ردي داده م�ي ش�وند ، تم�ايز 

ق�ائل ش�د.
از ج�مله ح�ق هاي دس��ته نخ�س��ت عبارتن�د از: ح�ق هاي مرب�وط به 
مش��ارکت س�یاس��ی مان�ند ح�ق مش��ارکت در انت�خابات داخل�ی و اروپ�اي�ی 

1. Fiorella Dell Olio,The Europeanization of Citizenship: Between the Ideol-
ogy of Nationality, Immigration and European Identity, Aldereshort, Ashgate, 
2006, p. 56.
2. beneficiaries= ذی نفعان، بهره وران
3. Vald Constantinsco,«La citoyennecte  de l  union…», p. 207.
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)م�اده 19 مع�اهده جامعه اروپ�ايی(، حق بهره مندی از ح�مايت ديپ�لماتی�ك 
) ماده 20 همان م�عاهده(، و حق نام�ه نگاری با نه�ادها به هر ي�ك از زب�ان های 
م���ورد پذي�رش معاه���ده و درياف�ت پاس���خ به آن زب�ان ) بن��د 3 ماده 21 

معاه�ده(.
از جمله حق هاي دس��ته دوم که به س��كونت مربوطند ، عبارتند از: حق 
رفت و آمد و س��كونت آزادانه همراه با رفت و آمد آزادانه اشخاص و انتقال آزادانه 
خدمات برای اش��خاِص واجد ش��رايط و خانواده آنان )بن��د 1 ماده 18 معاهده 

جامعه اروپايی(.
حق در خواس��ت از بازرس��ي ويژه اروپاي��ی1  )بند 2 م��اده 21 معاهده 
اروپايی(، حق دادخواهی نزد پارلمان2 اروپايی ) بند 1 ماده 21( و حق دست يابي 
به اسناد پارلمان، شورا و کمیسیون اروپايی3 ) ماده 255 معاهده( به شهروندان 

اتحاديه اروپايی و به همین گونه به هر شخصی داده مي شود.
ه��ر چند ح��ق داش���تن رأی و نام�زد ش��دن در انت�خاب��ات داخ�لی 
و اروپ�اي��ی، حمايت ديپلماتیك و حق درخواس��ت تحقیق از گزارش���گر ويژه 
اروپ�ايی به تازگي در معاهده ماس��تريخت ايجاد ش��ده  اند، ح��ق رفت و آم�د و 
س��كونت و ح�ق دادخواهی ن��زد پارلمان اروپايی فقط ص��ورِت قانونی به خود 
گرفته  اند؛ زيرا، اين حق ها پیش از الزم االجرا ش��دن معاهده ماستريخت وجود 

داشته  اند.

1. European Ombudsman
ب��ازرس وي��ژه اتحاديه اروپايی را معاهده ماس��تريخت معرفی کرده و پارلمان اروپا برگماش��ت تا به ش��كايت هاي 
ش��هروندان اتحاديه و اش��خاص حقیقی و حقوقی از سوء مديريت نهادها يا ارکان اتحاديه رسیدگی  کند؛ البته، به 

استثنای ديوان اروپايي دادگستري ]مترجم[.   
2. European Parliament

اين پارلمان در گذش��ته مجلس جامعه اروپايی بوده و اکنون بیش از 700 نماينده مردم دولت های عضو اتحاديه 
اروپايي در آن عضويت دارند. اين نمايندگان برای پنج سال برگزيده مي شوند ]مترجم[.

3. European Commission
اين کمیس��یون پاس��دار معاهده و بازوی اجرايی اتحاديه اروپا است که از 20 تبعه دولت هاي عضو تشكیل مي شود 

که براي پنج سال گمارده مي  شوند ]مترجم[.
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فهرس��ت حق هاي من��درج در معاه��ده اتحاديه اروپايی در مقايس��ه با 
فهرس��ت حق هاي مرتبط با شهروندی ملی نسبتاً محدود است. با وجود اين، بر 
پايه ماده  22، تقوي��ت حق هاي موجود و يا افزودن حق هاي جديد امكان پذير 

است.
در زمین��ه اجراء حق��وق، ش��هروندی اتحاديه اروپايی تف��اوت ژرفی با 
ش��هروندی ملی دارد. زيرا، اعمال اکثريت اين حق ها به اين شرط بستگی دارد 
که تبعه يكي از دولت هاي عضو در کشور متبوع خويش سكونت نداشته باشد.

س��رانجام ، تأکید بر اين نكته ضروری است که وضعیت شهروند اتحاديه 
اروپايی مس��تلزم هیچ گونه تكلیفی نیست. ش��هروندی اتحاديه اروپايی فقط از 
حق ها تش��كیل مي ش��ود. به عكس، شهروندی ملی از ش��ماري تكلیف تشكیل 

مي شود؛ مانند پرداخت مالیات يا خدمت در  ارتش.
چن��ان چه قانون اساس��ی اتحادي��ه اروپايی الزم االجرا ش��ود، محتوای 
ش��هروندی اتحاديه اروپايی به ندرت دگرگون خواهد ش��د. ه��ر چند در قانون 
اساسی اتحاديه اروپايی اشاره های چندگانه اي به شهروندی شده ) موادI-10 و 
II-99 به بعد (، اين قانون ]در مقايس��ه با معاهده ماستريخت[ تنها يك حق _  

يعني حق بر مديريت خوب1_ )ماده II-110( _ را افزوده است.

3. س�هم ش�هروندی اتحاديه اروپايی در پی ريزی قانون اساسی برای 
اتحاديه 

پی��ش از هر چیز بايد گفت که ش��هروندی اروپايی در يك بافت مربوط 
به قانون اساس��ی معنايی نمادين دارد. آن گونه که میش��ل اِورس��ن2 و آلريش 

1. good administration= به مديريتی
2. Michelle Everson

اس��تاد حقوق اروپايی ، مدرس حقوق و علوم سیاس��ی در دانشگاه برمن و اس��تاد دانشكده حقوق کالج بیرك بك 
دانشگاه لندن ]مترجم[.
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شرایط شهروندی در اتحادیه اروپا

پرب1 خاطر نشان کرده  اند، »فشار فزاينده برای پی ريزی قانون اساسی اتحاديه 
... بدون اهمیت فزاينده جايگاه شهروندی اتحاديه اروپايی تصور ناپذير است2.

در واقع، با وجود دشواری تعیین ماهیت حقوقی اتحاديه  اروپايی3، بايد 
پذيرفت که اين اتحاديه واحد سیاسی جديدی را شكل مي دهد که بدون نیاز به 
دخالت دولت ها، به طور مستقیم بر افراد تأثیر مي گذارد. در نتیجه، اين اتحاديه 

نه تنها نقش دولت ها، که نقش افراد را نیز بايد در نظر بگیرد.
در ي��ك بافت مربوط به قانون اساس��ی، بي گمان افراد بايد نقش مهمی 
را در اتحاديه اروپايی ايفا کنند. ش��هروندی اتحاديه اروپايی در پي تقويت اين 
نقش اس��ت. افزون بر آن، اين امر مي تواند نخس��تین گام در پیدايش يك ملت 

اروپايی4 باشد.
از جهتي ديگر، پی ريزی قانون اساس��ی برای اتحاديه اروپايی به معنای 
ضمنِی محو تدريجِی کاس��تی دمكراتیِك آن يعني افزايش مش��ارکت افراد در 

تصمیم های سیاسی است.
س��رانجام، در يك بافت مربوط به قانون اساس��ی ، شهروندی و حق هاي 
بنیادين بايد دوش��ادوش يكديگر در حرکت باشند. به بیان ديگر، انتظار مي رود 
که گنجاندن شهروندی اتحاديه اروپايی در ساختار حقوقی اتحاديه[ با فهرستی 
از آزادی ه��ا و حق هاي بنیادين همراه باش��د5. همان گونه ک��ه فیورال دل اُلیو  
مي گويد، »ش��هروندی واقعی از جمله دربردارنده حق افراد برای مش��ارکت در 
1. Ulrich K.PreuB

مدرس درس نظريه های دولت در دانشكده علوم سیاسی دانشگاه Hertie ]مترجم[.
2. Michelle Everson/Ulrick K. preu B, concepts, Foundations and Limits of 
European citizenship, Bevemen,1995, p. 29.

3. تعیین ويژگی های اتحاديه اروپايی به منزله اتحاديه ای از دولت ها و شهروندان عیناً در معاهده تأسیس گر قانون 
اساسی برای اروپا پذيرفته شده است.

4. European demos
واژه demos  در اصل به معنای مردم عادی در يك دولت شهر يونان 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 يكی از  دولت های عضو_ به جز دولت متبوع خويش_ بر پايه 
سكونت است که با شناسايی کامل آزادی بیان، اجتماع و تشكل آغاز مي شود«1.

ب��ا وجود اين، نه معاهده ماس��تريخت و نه اصالحیه های بعدی آن هیچ 
يك در بر دارنده فهرس��تی از حق ها و آزادی ها نیستند. نخستین کوشش جدی 
برای فراهم کردن چنین فهرس��تی برای اتحاديه عبارت بود از منشور حق هاي 
بنیادين2 که با الزم االجرا ش��دن قانون اساس��ی اتحاديه اروپايی قابلیت اجرايی 

مي يافت.
 نتیج��ه آن ک��ه، با توجه به اس��تقالل ش��هروندی اتحادي��ه اروپايی از 
دولت های عض��و، گنجاندن ]مفهوم[  ش��هروندی اتحاديه اروپاي��ی در معاهده 
ماستريخْت مسیري نسبتاً بزدالنه به سوی پی ريزی قانون اساسی برای اتحاديه 

اروپايی است.

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


