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 چکیده
حقی  ،جديد، حقوق مکتسب نظريةدرک آن را مشکل کرده بود. طبق  ،گیری حقوق مکتسبشکلة نحو

 گیرد و با پذيرش نزد مراجع قضايی اعتبارمی است که با وضع قانون شناسايی و با اجرای تابعین شکل
الملل خصوصی معتبر است بلکه در داخلی و بینتنها در حقوق حقوق مکتسب نه ،يابد. بدين ترتیبمی

طبق اين  ،اتحادية اروپابا نگاهی به حقوق  0الملل عمومی نیز از اعتبار عرفی برخوردار است.حقوق بین
حقوق عنوان  بههستند که  وقیحقازجمله  دائمچون تابعیت و اقامت  هايیحق شود کهمالحظه می نظريه

ناشی شده است. لذا در مواردی چون  ها آناند و حقوق مکتسب ديگری نیز از مکتسب شکل گرفته
ه است. شدحمايت  ها آنتداوم از مورد احترام واقع و  اتحادية اروپاخروج انگلیس از ة برگزيت و در توافقنام

دقیقتر و ترتیبات مناسب ،المللیتوان در مذاکرات بینگیری حقوق مکتسب میبا درک جديدی از شکل
 . گرفتدر مواردی چون خروج يک کشور از معاهده در نظر  ها آنة تری را برای مطالب
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 مقدمه

 برخوردار است و اخیراً الملل خصوصیداخلی و بین حقوق در کهنیة از سابق 7مکتسب حقوق
. با دالملل عمومی گسترش دهنفوذ آن را به حقوق بینة حوز 0،توانسته با تعريف جديدنگارنده 

شناسايی کرد که از ماهیت  عمومی المللبین را در حقوق هايیحقتوان اين تعريف جديد می
المللی مهم يک رويداد حقوقی بین اتحادية اروپا. نظام حقوقی باشندحقوق مکتسب برخوردار 

آن با اين تعريف جديد برای شناسايی حقوق مکتسب بسیار مهم است و حقوق ة است که مطالع
 هب اتحادية اروپاخروج انگلیس از ة کند که در برگزيت و توافقناممیرا معرفی مکتسب مهمی 

در نظر دارد اشاره شده است. اين مقاله با اشاره به تعريف جديد از حقوق مکتسب  ها آنتداوم 
چیست و  ها آنهای قانونی وجود دارد و ريشه اتحادية اروپاچه حقوق مکتسبی در معاهدات  ببیند

شد در اثر برگزيت چگونه است؟ برخی از آرای ديوان دادگستری اروپا بررسی خواهد  ها آنتداوم 
 معتبر هستند يا خیر؟  ها آننزد  حقوقاين شود مشخص تا 

شده ترين حقوق مکتسب شناسايیمهمازجمله  دائمرسد حق تابعیت و حق اقامت نظر میه ب
 اتحادية اروپاخروج انگلیس از ة هستند که در برگزيت و در توافقنام اتحادية اروپادر معاهدات 

 شده است.کید أت ها آنگرفته و بر تداوم  مورد حمايت قرار
 

 ماهیت و اعتبار حقوق مکتسب. 0
را  مرور زمان آنقضات بهو  مشکل داشتحقوق مکتسب ماهیت تعريف در دکترين همیشه 

قطعی  یعمل» يا« حقوقة ايجادکنندعمل »درستی از به هفرانسدولت  کنسولاند. تعريف کرده
برای دکترين دهد که توضیح می اناکوپولوسي نیکنستانت 0است. صحبت کرده «کتسبم

ابق گرفت و لذا مط تعريف ماهیت آن را ناديده ،آمد از حقوق مکتسبجستجوی تعريفی کامالً کار
حقوق تلقی  موجدعنوان  بهاست که  یحق حفظ و نگهداری فعل» ،کتسبم، حق اين رويکردبا 
صورت، مفهوم حقوق مکتسب بايد از يک  در هر .است یاکتساب حقوق تیوضع حفظ اي «شودمی

روند قانونی ايجاد و  5،«طول زماندر معتبر قانون »يا  «در زمان واقعیقانون »منظر پويا، يکی 
 نظرية»در تقابل با  اينتعريف کرده است  هانس کلسنطور که همان .دشواعمال قانون بررسی 

 
2. Acquired rights 

 .000، ص همانمهر؛ رحیمی. 3
4. Sieur, R.; EC, 5 May 1950, Rec., p. 264. 

5. Intertemporal law  
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0است. «قانون کیاستات
 

با مفهوم غیرقابل هر چه باشد در طول زمان  کتسبمحقوق نظرية گیری و شکل أمنش
سیاسی و اداری جديد )قدرت(  جديد و اختیارات حقوقآوربودن اين حقوق در برابر برگشت و الزام

 derechos adquiridos"  ،"droits اصطالحاتاز ما مرتبط است. اين همان چیزی است که 

acquis" يا "vollerworbene Rechte" یهادر کشورها و فرهنگ که یمفهوم 2؛مفهمیمی 
 شدهتیتثب و افتهياستقرار یهاتیوضعز ا کهشود استفاده می یحقوق فيتعر یمختلف برا یحقوق
تر از اصطالح قوی یماهیت ها آن. برخوردارند یقانون تيکه از حما یمنافع اي کندیم تيحما

انتظارات از »يا مفهوم  (اروپا ةياتحاد یدادگستر وانيد مورد استفادة )مفهوم «انتظارات مشروع»
 شود.که اغلب در قانون مدنی استفاده میدارند  «حقوق
 تیتثبرا پس از  نیقوان نشدنماسبق به عطفکتسب، محق نظرية  ،یقدرت چنین موجب به

وارده  انيز یجبران خسارت برا اي غرامت با در نظر گرفتن ،نقض آن در صورت ايحق مربوطه 
حقوق مکتسب از حقوقی است که  بنابراين کند.یحقوق مکتسب ادعا م در مورد (دولت تی)مسئول

 شود.میحمايت در برابر تغییر قانون 
گیرد و ماهیت حقوق مکتسب طوری است که پس از اجرای يک حق قانونی شکل می

آن به حمايت قانونی نیاز دارد يعنی تداوم آن هم بايد قانونی باشد. نقض آن ة وضعیت ادام
با بررسی در اينجا مستلزم مسئولیت است و بايد برای آن جبران مناسب در نظر گرفته شود. 

الملل خصوصی و بررسی مباحث مربوط به آن در حقوق حقوق مکتسب در حقوق داخلی و بین
المللی و حقوق المللی، حقوق بشر، حقوق مسئولیت بینبین گذاریمعاهدات، حقوق سرمايه

الملل که در حقوق داخلی و بین شدهطوری تعريف  ،حق مکتسب در علم حقوق ،اتحادية اروپا
 اعم از خصوصی و عمومی از خصوصیت يک تعريف کلی برخوردار باشد:

 ها آنصورت قانونی شناسايی و به اتباع هحقی است که از طرف مرجع صالح ب ،حق مکتسب 
 

6. Fernández Tomas, A., López, G., D., “The Impact and Consequences of Brexit on Acquired Rights of 

EU Citizens Living in the UK and British Citizens Living in the EU-27”, Directorate-General for Internal 

Policies of the Union, European Parliament, study for AFCO Committee; 2017, p. 45. 

 ن.ک: 
Yannakopoulos, C., “La Notion de Droits Acquis en Droit Administratif Français”, Librairie Générale de 
Droit et de Jurisprudence, Paris, 1997, p. 7.  

 در مقابیل نظريیة حیق ذاتیی     (jus quaesitum)« حقوق مکتسب»اين کتاب آمده است: برای نظرية قديمی  0در صفحة 
(jura connata:)     يک حق ذاتی، ناشی از طبیعت انسان، اصیل ، جهانی و مطلق است. يک حق مکتسب حقیی اسیت کیه از

 توان آن را تعديل يا از آن انصراف داد )انکار کرد(.گیرد و میانسانی سرچشمه میيک کنش خاص 
 همچنین، ن.ک:

Kelsen, H.; Théorie pure du droit, Paris, 1962, pp. 96 and 115. 

1 .adquiridos  کلمة اسپانیايی است به معنی حقوق مکتسب(Acquired rights)  که فرانسوی آنdroits acquis   و آلمیانی

 به معنی کامالً مکتسب است. vollerworbene Rechteآن 

https://op.europa.eu/en/publication-detail?p_p_id=publicationDetails_PublicationDetailsPortlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_publicationDetails_PublicationDetailsPortlet_javax.portlet.action=author&facet.author=agent.Fern%C3%A1ndez+Tom%C3%A1s__+Antonio&language=en&facet.collection=EUPub
https://op.europa.eu/en/publication-detail?p_p_id=publicationDetails_PublicationDetailsPortlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_publicationDetails_PublicationDetailsPortlet_javax.portlet.action=author&facet.author=agent.L%C3%B3pez+Garrido__+Diego&language=en&facet.collection=EUPub
https://op.europa.eu/en/publication-detail?p_p_id=publicationDetails_PublicationDetailsPortlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_publicationDetails_PublicationDetailsPortlet_javax.portlet.action=author&facet.author=EP_INTERNAL_POL&language=en&facet.collection=EUPub
https://op.europa.eu/en/publication-detail?p_p_id=publicationDetails_PublicationDetailsPortlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_publicationDetails_PublicationDetailsPortlet_javax.portlet.action=author&facet.author=EP_INTERNAL_POL&language=en&facet.collection=EUPub
https://op.europa.eu/en/publication-detail?p_p_id=publicationDetails_PublicationDetailsPortlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_publicationDetails_PublicationDetailsPortlet_javax.portlet.action=author&facet.author=EP,EP_OFF_CZE,EP_OFF_MLT,EP_OFF_CYP,EP_OFF_SPA_BCN,EP_OFF_SVN,EP_OFF_SVK,EP_EXTERN_POL,EP_OFF_FRA_MRS,EP_OFF_POL_WRO,EP_OFF_LVA,EP_OFF_NLD,EP_OFF_IRL,EP_PRES,EP_COMMU,EP_OFF_LUX,EP_OFF_FIN,EP_OFF_ITA_ROM,EP_OFF_FRA_PAR,EP_INFRA_LOGIS,EP_SG,EP_OFF_DEU_BER,EP_OFF_GBR_EDI,EP_RESEARCH,EP_LS,EP_SAFE,EP_TAXE,EP_OFF_DEU,EP_OFF_GBR,EP_OFF_POL,EP_GROUP_SEC,EP_OFF_SPA,EP_OFF_FRA,EP_OFF_ITA,EP_INTERPRET,EP_TRANSL,EP_OFF_GRC,EP_OFF_DAN,EP_OFF_PRT,EP_OFF_FRA_SXB,EP_OFF_SWE,EP_INNOV,EP_OFF_SPA_MAD,EP_OFF_LIT,EP_OFF_POL_WAW,EP_OFF_ROU,EP_GROUP,EP_OFF_USA,EP_OFF_EST,EP_OFF_ITA_MIL,EP_OFF_HUN,EP_OFF_BGR,EP_OFF_HRV,EP_OFF_BEL,EP_CMT,EP_INTERNAL_POL,EP_OFF_DEU_MUC,EP_OFF_AUT,EP_FINANCE,EP_OFF_GBR_LON,EP_PERS&language=en&facet.collection=EUPub
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شود و با پذيرش نزد محاکم ملی و شود و با اجرای آن توسط اين اتباع ايجاد میاعالم يا اعطا می
حق عنوان  بهيابد شود و استقرار میيابد. حقی که به اين ترتیب تشکیل میالمللی اعتبار میبین

رود و نقض آن نمی صالح يا وضع قوانین جديد از بینمکتسب اعتبار دارد و با اعمال بعدی مرجع 
  8مستلزم جبران مناسب است.

شناسايی و اعالم يا . 0: داردمرحله تشکیل حق مکتسب، سه  ،بنابراين طبق اين تعريف
اعتبار . 0توسط اتباع  (حق جاديا و)اجرا کسب حق . 7اعطای حق توسط مرجع صالح قانونگذاری 

 1.المللیبینحق توسط محاکم ملی و 
شوند و معاهدات های قديمی که ديگر به مورد اجرا گذاشته نمیقوانین متروک، عرف

وضعیت حقوقی  ،هايی هستند که حکايت از آن دارند که حقوق مکتسبهمگی نمونه ،متروک
کند. بر اساس اين گیرد و موجوديت حقوقی پیدا میاست که بعد از اجرای حق قانونی شکل می

 ،ضروری نیست که همواره به عبارت حقوق مکتسب برای بیان اين حقوق اشاره شود ،تعريف
در خصوص حقوق معاهدات با عبارت  0101کنوانسیون وين  23(0()ب)چنان که در ماده آن

به آن اشاره شده است. بنابراين هر حقی که طبق قانون اجرا شده باشد از  03«وضعیت حقوقی»
 ،المللیهای بینتواند نزد محاکم داخلی و ديوانماهیت حقوق مکتسب برخوردار است و می

 احترام به آن مورد درخواست و استناد قرار گیرد. 
تابعین آن تحت يک  اينکهازجمله الملل دارای خصوصیات منحصر به فردی است. حقوق بین

خصوصیت  وجود ندارد.المللی چند سیستم حقوقی بین؛ لذا المللی قرار دارندسیستم حقوقی بین
به اين  ؛المللی از تعداد کثیری برخوردارنددوم اينکه همواره تابعین آن بخصوص در معاهدات بین

از اعتبار  داردوجود معنی که حقوق مکتسب ناشی از معاهدات که در آن يک سیستم حقوقی 
 المللی برخوردار خواهد بود. بین

شود و اين تبلور توانسته گیری متبلور میکه پس از شکلحقوقی است ازجمله مکتسب  حقوق
المللی های بینبه علم حقوق معرفی شود. ديوان ها آننظر دکترين را به خود جلب کند و توسط 

اند. در حال الملل عام نام بردهحقوقی در حقوق بینعنوان اصل کلی هعملی خود از آن بة در روي
جبران در ة ها و وظیفگیری حقوق مسئولیت دولتالملل مدرن و شکلحقوق بینة حاضر در دور

هايی گذاریگذاری خارجی و حمايت از چنین سرمايهبرابر ايجاد خسارت و انعقاد معاهدات سرمايه
گذاری ، حق مالکیت و حقوق سرمايهدائمحق اقامت ازجمله ها ها در برخی زمینهتوسط دولت

ها و های دولتعملی و بیانیهة طور مستمر در رويهاصل احترام به حقوق مکتسب ب ،خارجی
 
 .000، ص پیشین. 1

 .پیشین. 9

10. Legal situation 
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المللی مورد استناد قرار گرفته است و لذا عالوه المللی و همچنین در معاهدات بینهای بینديوان
ة الملل عام برخوردار است تبديل به قاعدحقوق بینهای يک اصل کلی در بر اينکه از ويژگی

استناد طور مستمر به آن بهالمللی های بینالملل نیز شده است که ديوانعرفی در حقوق بین
 00و اعتباری عرفی يافته است. کنند می

 

 اتحادیة اروپاحقوق مکتسب در معاهدات تشکیل  .2
المللی تشکیل شده است که همديگر را اصالح يا بینة از چندين معاهد اتحادية اروپا نیقوان

کشور بود  0متشکل از  (0101) «پاريسة معاهد»، اتحادية اروپاة کنند. نخستین معاهدتکمیل می
 ةجامع»دوم مربوط به تشکیل ة معاهد .را ايجاد کرد «زغال سنگ و فوالد اروپاة جامع»که 
مشترک  بازار اي «اروپا یاقتصاد ةجامع» لیمربوط به تشک سوم ةو معاهد «یاتم یانرژ يیاروپا

که ماستريخت ة با انعقاد معاهد 0117اين سه جامعه در شکل گرفت.  0152 اروپايی است که در
را ايجاد  اتحادية اروپادر يکديگر ادغام شدند و در آن ذکر شد  اتحادية اروپابرای اولین بار نام 

ح اصال 7330و نیس  0112معاهدات آمستردام  ريقطبار از  چندينالبته اين معاهده نیز ردند. ک
 «اتحادية اروپاقانون اساسی »ة د. اعضای اتحاديه سعی کردند معاهدات مزبور را با معاهدش

ق طريش کردند از جای آن تاله اند و بکنون موفق به انجام آن نشده جايگزين کنند اما تا
کارآمدی اتحاديه برای ح ساختار در جهت اصال جايگزينة معاهدعنوان  بهلیسبون ة معاهد تصويب

بنابراين بايد  .گام بردارندهای جديد و چالششهروندان های روزافزون به نیاز گويیپاسخبیشتر و 
عملکرد ة نام برد و در آن به معاهد( TEU)07اتحادية اروپاة معاهدعنوان  بهلیسبون ة از معاهد

 نیز اشاره کرد. (TFEU)00اتحادية اروپا
 

 00اتحادیة اروپاحقوق مکتسب ناشی از تابعیت . 0ـ2
 73(0) مادهو در  گیردسرچشمه می اتحادية اروپا از شهروندیاست که حقوقی ازجمله  تیتابع

 به اين شرح به آن اشاره شده است: (TFEU) اتحادية اروپاعملکرد ة معاهد
 یهااز دولت یکي تیتابعة هر شخص دارند. دبايیتحقق م هياتحاد یشهروند ،ترتیب نيبد»

آن  یمل تیتابع نيگزينه جا یشهروند نيا .ديبه حساب آ هيشهروند اتحاد ستيبایعضو م
 .«شخص، بلکه به آن ملحق خواهد شد

 
 .005-002، صص پیشین. 00

12  . Treaties of the European Union 

13  . Treaty on the Functioning of the European Union 

14  . Fernández Tomas, A., López, G., D., op.cit., 2017, p. 43. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Treaty_on_the_Functioning_of_the_European_Union
https://en.wikipedia.org/wiki/Treaty_on_the_Functioning_of_the_European_Union
https://op.europa.eu/en/publication-detail?p_p_id=publicationDetails_PublicationDetailsPortlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_publicationDetails_PublicationDetailsPortlet_javax.portlet.action=author&facet.author=agent.Fern%C3%A1ndez+Tom%C3%A1s__+Antonio&language=en&facet.collection=EUPub
https://op.europa.eu/en/publication-detail?p_p_id=publicationDetails_PublicationDetailsPortlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_publicationDetails_PublicationDetailsPortlet_javax.portlet.action=author&facet.author=agent.Fern%C3%A1ndez+Tom%C3%A1s__+Antonio&language=en&facet.collection=EUPub
https://op.europa.eu/en/publication-detail?p_p_id=publicationDetails_PublicationDetailsPortlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_publicationDetails_PublicationDetailsPortlet_javax.portlet.action=author&facet.author=agent.L%C3%B3pez+Garrido__+Diego&language=en&facet.collection=EUPub
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شود از تابعیت اروپا ناشی می (TFEU) اتحادية اروپاعملکرد ة حقوقی که طبق معاهد ازجمله
و  جايی جابهحق » 73ده و ما «یتبه دلیل ملّهرگونه تبعیض ممنوعیت » 08اده مست از ا عبارت

اتفاق  هکند که باين امکان را برای شورا ايجاد میکه  70(0ماده )و  «اقامت آزاد در قلمرو اتحاديه
 را اتخاذ کند.  «اقدامات مربوط به امنیت اجتماعی يا حمايت اجتماعی» ،آرا

ساير حقوق مربوط به استخدام، تجارت  ،عضو دولتعالوه بر اين، معاهدات به شهروندان هر 
عملکرد ة عنوان چهارم معاهد 0بخش  0قسمت  در که طور همانهای اقتصادی را و فعالیت

خص شده است مش «زاد افراد، خدمات و سرمايهآ جايی جابه» با عبارت (TFEU) 05اتحادية اروپا
اتحادية اقتصادی اروپا بود زيرا هدف ة اين حقوق قبالً بخشی از متون قبلی جامع .کنداعطا می

شامل آزاد عوامل تولید جايی هجاببازار واحد بود. با توجه به اين امر، اطمینان از  جاديا اروپا
دهندگان ارائه ،(55تا  01)مواد  اشتغالهای خودمتخصصین و شرکت ،(00و  05)مواد کارگران 
الزم به ذکر است که مفهوم  ضروری بود. (00تا  00)مواد و سرمايه  (07تا  50)مواد خدمات 

، تا قبل از گیردمی تأنشاز آن  )نه فقط کارگران(«اشخاص»ة آزادان جايیهجابشهروندی اروپا، که 
اين  «اساسی»ماهیت  00اتحادية اروپاديوان دادگستری  . بعداًبود مطرح نشدهماستريخت پیمان 

 .درحق را تأيید ک

ای از حقوق و وظايف مندرج در منشور حقوق اساسی تابعیت در مجموعهحق همچنین 
چون نیست  «شهروندان اروپايی»حاوی کلمات در عنوان خود منشور اما منعکس شده است. 

دارای » و «اتحادية اروپامنشور حقوق اساسی » (UET) اتحادية اروپاة معاهد 0(0ماده )طبق 
نیست که بخشی از وضعیت شهروندی  از آن اينهدف  و است «ارزش حقوقی مشابه معاهدات
احترام به کرامت انسانی، آزادی، دموکراسی،  چونهای اتحاديه اروپا باشد، بلکه بیانگر ارزش

است که  هاحقوق افراد متعلق به اقلیتازجمله و حقوق بشر  بهبرابری، حاکمیت قانون و احترام 
 بیان شده است.  (TEU) اتحادية اروپاة معاهد 7در ماده 

 شوديک استثنا اعمال میبا فقط  اتحادية اروپاطور کلی مفاد منشور برای هر شخص در به
که شامل حقوق است  (00و  05، 03، 01)مواد  «حقوق شهروندان» با عبارت Vعنوان که آن هم 

در انتخابات پارلمان اروپا و انتخابات  ینامزدحق ويژه حق رأی و شهروندان اروپايی به
در ماده است که  و اقامت و حق حمايت ديپلماتیک و کنسولیآزاد  جايی جابه حق ها،شهرداری

 به رسمیت شناخته شده است. (TEU) اتحادية اروپاة معاهد 7307

گیری فعال و منفعل در انتخابات پارلمان اروپا و انتخابات آزاد، رأی و اقامت جايی جابهحق 
های اقتصادی و ساير حقوق همچنین آزادیو حق دادخواست و  یشهرداری، حق حمايت کنسول

 
15  . Part III-Chapter III-Title IV Free Movement of Persons, Services and Capital. 

16. CJEU; Court of Justice of the European Union 

https://www.legislation.gov.uk/eut/teec/part/THREE/title/IV
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دهند بخشی از تابعیت اروپا را تشکیل میکه ترين حقوقی هستند مهمازجمله با ماهیت اجتماعی 
شود که آيا حقوق مکتسب احتمالی را تشکیل  مشخصد تا نشوبايد با دقت بیشتری بررسی و 

که  گرفترا در نظر  اتحادية اروپا دادگستریديوان  مستمرقضايی رويههمچنین بايد  .دهندمی
را تضمین  ها آنکافی ة صورتی که جوامع اروپايی به انداز تدريج حقوق جديدی را ايجاد کرد دربه

 نداشت.هنوز وجود  «تابعیت اروپا»آن هم در زمانی که  بودند نکرده

حق اصلی شهروندی اروپا  ،آزاد در قلمرو کشورهای عضو بدون شک و اقامت جايی جابهحق 
کند، دستورالعمل می شناسايی وسعتترين است. قانونی که اين حق را با قدرت و گسترده

7330/08/EC  در مورد حق شهروندان اتحاديه و  7330آوريل  71پارلمان اروپا و شورای
برخی از است که  وآزادانه در قلمرو کشورهای عض جايی جابهاقامت و برای  ها آنهای خانواده

 :شودنمونه نقل میاين بخشنامه برای ة بندهای مقدم

و اقامت آزاد در  جايی جابهحق اولیه و فردی را برای  ،آن( تابعیت اتحاديه به هر شهروند 0)
 کند ]...[قلمرو کشورهای عضو اعطا می

 […های اساسی بازار داخلی است ]آزاد اشخاص يکی از آزادی جايی جابه( 7)

آزاد در قلمرو کشورهای عضو بايد  اقامتو  جايی جابهشهروندان اتحاديه برای ة ( حق کلی5)
نیز اعطا  ها آنة یت به اعضای خانوادنظر از ملّصرف ،کرامتشرايط عینی آزادی و برای رعايت 

 ..[.شود ]

حق اقامت در کشور عضو میزبان برای مدت بیش از سه ماه از ( شهروندان اتحاديه بايد 1)
باشند بدون اينکه تحت شرايط يا هرگونه تشريفات ديگری غیر از الزام به داشتن کارت برخوردار 

متقاضیان تر که نسبت به مطلوباری از رفتار برخوردقرار گیرند و در  شناسايی معتبر يا گذرنامه
يوان دقضايی گونه که در رويهرفتار شود همان ها آنبعیض با شود بدون تشغل اعمال می

 است و ]...[  معتبر شناخته شده دادگستری
اقامت ة اولیة کنند نبايد در طول دورکه از حق اقامت خود استفاده می ی( اشخاص03)

قرار اجتماعی کشور عضو میزبان  مینأتسیستم  تحت پوششغیرمعقول  صورتهه و ببار يک به
 ]...[ گیرند

که با سانی ک ]...[تعلق گیرد  اتحاديهشهروندان ة کلی به بايد ]...[ دائم( حق اقامت 02)
مداوم پنج ساله در کشور عضو میزبان ة رعايت شرايط مندرج در اين بخشنامه طی يک دور

 ... اند بدون اينکه مشمول دستور اخراج شونداقامت داشته

 ها آنة شهروندان اتحاديه و اعضای خانوادة ( مطابق با منع تبعیض به دلیل تابعیت، کلی73)
که بر اساس اين بخشنامه در يک کشور عضو اقامت دارند، بايد در آن کشور عضو از برخورد 

 […برخوردار شوند ] برابر با شهروندان در مناطق تحت پوشش معاهده
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های اجباری امنیت عمومی وجود دارد، بايد شهروندان ( فقط در شرايط استثنايی که زمینه70)
 .شونداند اخراج ور عضو میزبان اقامت داشتهها در قلمرو کشاتحاديه که سال

گونه اينرا  ویة حقوق يک شهروند اروپايی و خانواد EC/7330/08بنابراين دستورالعمل 
اقامت تا سه ماه در يک  ،رواديدکند: خروج از قلمرو يک کشور عضو بدون نیاز به میمشخص 

 پنجمدت به حتی اگر  که (لیتحص ،ی)اشتغال، منابع مالبا رعايت شرايط خاص  ديگرکشور عضو 
ة بگیرند. فقط در صورت وجود دور دائمتوانند اقامت سال در کشور میزبان زندگی کرده باشند می

اخراج فقط به دلیل  72طبق ماده دهند. دو سال مداوم، اين حق را از دست میبه مدت غیبت 
 .پذير استامکان «سیاست عمومی، امنیت عمومی يا بهداشت عمومی»

 اتحادية اروپابه لطف اصل رفتار برابر، يک شهروند اروپايی که در يک کشور عضو ديگر  
 کندعضو میزبان برای اتباع خود تضمین می دولتاقامت دارد از همان حقوق اجتماعی که 

های های اجتماعی و مراقبتدسترسی به آموزش، کمکند از: ااين حقوق عبارت .برخوردار است
های نامه. آيین(EC/7330/08دستورالعمل  70و  70)مواد کار  دسترسی به بازاربهداشتی و 

های تأمین اجتماعی در میان پارلمان اروپا و شورا بر هماهنگی سیستم 182/7331و  880/7330
اين حقوق و  حاکم است اتحادية اروپاها و انتقال مزايا در سراسر کشورهای عضو، تجمیع دوره

از میان اين حقوق  .شوديکسان اجرا می طور بهبرای همه رابر با شهروندان رفتار بطبق اصل 
ة ترين حقوقی است که کلیمهمازجمله حق مکتسب که  عنوان به دائمشده، حق اقامت شناسايی

 .شد شود بررسی خواهدحقوق ديگر از آن ناشی می
 

 01حق مکتسبعنوان  به دائمحق اقامت . 2ـ2
حقوق مختلفی برای شهروندان مقیم در  اتحادية اروپادر معاهدات  ،همچنان که اشاره شد

حق »با عنوان  ها آنترين است. اين حقوق از مهم شناسايی شده اتحادية اروپاکشورهای عضو 

عوامل ، حقوق مربوط به «آزاد و اقامت جايی جابهحق »شروع و با اشاره به حقوقی چون  «تابعیت

های متخصصین و شرکت ،کارگران شامل «افراد، خدمات و سرمايهزاد آ جايی جابه» ،تولید
يا همان حقوق  «حقوق شهروندان»، دهندگان خدمات و سرمايهارائهحقوق مربوط به  اشتغال،خود

در انتخابات پارلمان اروپا و انتخابات  ینامزدحق حق رأی و مانند  اتحادية اروپاشهروندی 
های حق دادخواست و همچنین آزادیی، و کنسول و حق حمايت ديپلماتیک ها،شهرداری
 ادامه يافت.  اقتصادی

به آن اشاره شد، و درنظرگرفتن  7در بند  که از حقوق مکتسبشده ارائهتوجه به تعريف  با
در مجالس کشورهای عضو تصويب شده و در حکم قانون  اتحادية اروپااين نکته که معاهدات 

 
17. Ibid., p. 44. 
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صادق است و  ها آنتوان گفت رکن اول تعريف مزبور از حقوق مکتسب در مورد اند میگرفته قرار
اين حقوق پس از اجرا  اشاره کرد. ها آنشده طبق قانون به عنوان حقوق شناسايیهتوان بمی

مثال با ورود يک شهروند اروپايی از يک کشور  عنوان بهيعنی  اتحادية اروپاتوسط شهروندان 
شده از هئشود و طبق رکن دوم تعريف اراو اقامت در ديگر کشور عضو اجرا می اتحادية اروپاعضو 

پس از خروج يک کشور  ها آنماهیت حقوق مکتسب برخوردار خواهند شد و با احترام به تداوم 
المللی از اعتبار حقوق مکتسب نیز های دادگستری ملی و بینعضو يا نزد محاکم و ديوان

 شوند.برخوردار می
 شدهوضع  اتحادية اروپا ی که توسطقوانین موجب بهحقوق شهروندان اروپايی توان ادعا کرد می ايآ

عنوان  به ؟است «مکتسب»که تابعیت آن را ندارند واقعاً اقامت دارند در کشوری  دائم طور بهاست و 
کشور  72 کنند و شهروندانشهروندان انگلیس که در کشور عضو ديگری زندگی میحقوق مثال، 
 اروپا ةياتحاداز  سیانگلبا خروج ، کنندکه در انگلستان زندگی می (EU-27) اتحادية اروپاعضو 

تواند اين موضع مورد حمايت برخی از کارشناسان است که معتقدند انگلستان نمی است. انکار رقابلیغ
 «اندکسب کردهآن وضعیت  موجب به از حقوقی که هستند( اروپا ةياتحاد)که شهروند را شهروندانش »

 هایدر پرونده اتحادية اروپاديوان دادگستری  کنند که احکامهمچنین ادعا می ها آن 08.کند محروم
با  یستندن ديگر آزاد ،کشورهای عضو»شود که منجر به اين نتیجه می 73زامبرانو زيرو و 01روتمن

در  اتحادية اروپاديوان دادگستری که  طور همانو  70.«شهروندان خود مطابق میل خود رفتار کنند
اقدامات ملی را  (TFEU) اتحادية اروپاعملکرد ة معاهد 73ماده » ،اظهار داشت زامبرانو زيروة پروند

 موجب به اعطاشدههروندان اتحاديه از برخورداری واقعی از اصل حقوق کردن شمحرومکه منجر به 
 77.«داندممنوع میشود، شهروندان اتحاديه میعنوان  به ها آنوضعیت 

در کسانی است که ة ترين حق اساسی هممهم ،دائمويژه اقامت حق اقامت بهاحتماالً 
تواند در يک کشور حقوق ديگری که شخص میة زيرا کلی گیرندقرار می يیوضعیت شهروند اروپا

 از اين حق در شرايط برابر با اتباعتواند و می شودناشی میاز اين حق عضو از آن برخوردار شود 
دادن آن شرايط توسط يک شهروند اروپايی که در خارج ازدست مند شود.هرهبکشور عضو میزبان 

 
18. Dawson, M., Augenstein, D., “After Brexit: Time for a Further Decoupling of European and National 

Citizenship?”, in Verfassungsblog. http://verfassungsblog.de/brexit-decoupling-european-national-

citizenship/ DOI: http://dx.doi.org/10.17176/20160714-114950. 14 July 2016. 

19. Rottmann 

20. Ruiz Zambrano 

21. Phoebus, L. Athanassiou, Shaelou, Stéphanie Laulhé; “EU Citizenship and Its Relevance for EU Exit 

and Secession”, in Dimitry Kochenov (ed.) EU Citizenship and Federalism the Role of Rights, Cambridge 
University Press. 2017. 

22. Case C-34/09 Gerardo Ruiz Zambrano v. Office national de l’emploi (ONEm) (Reference for a 

preliminary ruling from the tribunal du travail de Bruxelles) ECLI:EU:C: 2011: 124. 
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ساير حقوق  دادنازدستخود اقامت دارد واقعاً مهم و از نظر کیفی بیشتر از متبوع از کشور عضو 
تواند در برابر حق مکتسب است که می ،شدن اينکه آيا حق اقامترو اهمیت روشناست. ازاين

، هم برای شهروندان آن کشور که برگزيت مورد حمايت قرار گیرد ماننديک کشور عضو  تصمیم
اقامت دارند و هم برای ساير شهروندان اروپايی  اتحادية اروپادر يکی از کشورهای عضو ديگر 

  70از اهمیت برخوردار است. آن کشورساکن 

زيرا  شدانتخاب  دائمحق اقامت حقوق مکتسب، تر تجزيه و تحلیل دقیقبر اين اساس برای 
توانند از حقوق مکتسب برخوردار شوند، حق کردن اينکه آيا شهروندان اتحاديه میبرای روشن

ذکر شده  /7330/08ECة طور که در بخشناممداوم، هماناقامت پس از پنج سال  دائماقامت 
عمومی برای شهروندان اروپايی است. به با ماهیت ، قدرتمندترين و سودمندترين حق است

بیشترين دادنش، همان حقی است که در صورت عدم احترام به آن و ازدستعبارت ديگر، اين 
در يک  دائمکه اقامت  به دست آيدبنابراين اگر اين نتیجه  .خواهد شدارد وآسیب به شهروندان 

و توقف اجرای عاهدات ماز ختم پس تواند حق مکتسب نیست که میة کشور عضو ديگر به منزل
مانده که بخشی از تابعیت باقیحقوق تجزيه و تحلیل ة ادامه يابد، دلیلی برای ادامقوانین اتحاديه 

مکتسب حقوق عنوان  بهدهد يا ساير حقوق ايجادشده توسط قانون اتحاديه اروپا را تشکیل می

برای اقامت در  اتحادية اروپاشهروند يک کشور عضو ة شدتثبیتاگر حق . وجود نخواهد داشت

تأثیر  دونب اتحادية اروپااز  آن، حق مکتسب نیست که با خروج اتحادية اروپا کشور ديگر عضو
ماهیت حق  ،شدهايجاد توسط اتحاديه تحت عنوان شهروند اتحاديه هیچ حق ديگری که  ،باشد

 70مکتسب را ندارد.
توان در اين مورد می،  (TEU)اتحادية اروپاة معاهد 53 ماده ويژه بهاروپا و  در پرتو حقوق 

تا زمان  (EC/7330/08مثال دستورالعمل عنوان  به) اتحادية اروپاة معاهدات و قوانین ثانويگفت 
تا دو سال پس از اطالع از تصمیم يا کامالً  اتحادية اروپااز يک کشور عضو خروج ة اعالم نتیج

 دارد: مقرر می 5300در اين رابطه ماده  ادامه خواهد داشت. خروج آن کشور مبنی بر
خروج يا در صورت عدم موفقیت در آن، دو سال ة االجراشدن توافقناممعاهدات از تاريخ الزم»

شوند، مگر اينکه متوقف می، در مورد دولت مورد نظر 7شده در بند اشاره عالن عمومیپس از ا
 .«یردبگاروپا در توافق با کشور عضو مربوطه به اتفاق آرا تصمیم به تمديد اين مدت  ایشور

 

 اتحادیة اروپادر حین اجرای معاهدات  مکتسب وقحق. 3ـ2
ة ، معاهد53 مادهدر متوقف شود، يک کشور عضو اروپا در ة معاهدات اتحادياجرای که  تا زمانی

 
23. Fernández Tomas, A., López, G., D.; op.cit., 2017, p. 46 

24. Ibid., 46. 

https://op.europa.eu/en/publication-detail?p_p_id=publicationDetails_PublicationDetailsPortlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_publicationDetails_PublicationDetailsPortlet_javax.portlet.action=author&facet.author=agent.Fern%C3%A1ndez+Tom%C3%A1s__+Antonio&language=en&facet.collection=EUPub
https://op.europa.eu/en/publication-detail?p_p_id=publicationDetails_PublicationDetailsPortlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_publicationDetails_PublicationDetailsPortlet_javax.portlet.action=author&facet.author=agent.L%C3%B3pez+Garrido__+Diego&language=en&facet.collection=EUPub
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که در آن کشور اروپا ة انتقالی برای حقوق شهروندان اتحاديوضعیت هیچ  (TEU) اروپااتحادية 
اروپا اقامت دارند ة که در ساير کشورهای عضو اتحاديآن کشور عضو اقامت دارند يا اتباع 

حق اقامت مندرج در ماده  حساسة که تا آن لحظ ردبینی نشده است. بنابراين بايد درک ک پیش
حقوق ة و بقی EC/7330/08و دستورالعمل  (TFEU) اتحادية اروپاعملکرد ة معاهد 73(0)

هر کشور عضو اتحاديه  توسط اتحادية اروپاسیاسی، اجتماعی يا اقتصادی ناشی از سیستم حقوقی 
ة يک مرحل اتحادية اروپااز خروج ة که توافقناموجود دارد اين احتمال اما  .نیست توقفلغو يا قابل 

بین دو طرف ايجاد کند. در صورت  حقوقی «قطع ارتباط»انتقالی برای حقوق شهروندان در طی 
يا تعیین شده است  اروپا ةياتحاد ةمعاهد 5300ای که در ماده ، اين اتفاق از لحظهاحتمالبروز اين 

شده ینیبشیپ یاسیمذاکره س دهد و اين محصول مذاکره سیاسی خواهد بود.رخ نمیقبل از آن 
 يیشهروندان اروپا رییتغ رقابلیحق غ کيتواند مشروط به ینم اتحادية اروپامعاهده  53در ماده 

را  تیآن وضع شهیباشد که هم هياتباع انگلستان در خاک اتحاد ايدر انگلستان  دائمبا اقامت 
 جايی جابهوضعیت شهروند اروپايی با حق  زيرا 75حفظ کنند «مکتسب حقوق»از  یمواردعنوان  به

قانون  نهشود ناشی می اتحادية اروپااز نظم حقوقی  اتحادية اروپاآزاد و اقامت در هر کشور عضو 
، حقوقی (اروپا ةياتحاد ةمعاهد 5300)ماده  توقف شودکشور عضو ماگر اعمال معاهدات در اما ملی. 

آن کشور از قبیل حق اقامت که امروزه تحت حمايت اين معاهدات برای شهروندان اروپايی در 
تابع قانون ملی آن خواهد  ،وجود داردديگر در هر کشور عضو آن کشور عضو و شهروندان عضو 

هم ، حق اقامت و ساير حقوق و همچنین اصل ماتحادية اروپاة معاهد 53ا رعايت مفاد ماده ب .بود
و برای اتباع  عضوحقوق اروپايی در کشور عنوان  بهرفتار برابر و عدم تبعیض به دلیل تابعیت، 

 .خواهد شد تابع قانون ملی کشور عضو ،ر خارج از کشور خودکشور عضو د

ست. يکرد ايد اين روؤدر انگلستان م هادادگاه ترينعالی قضايی در سطحرويه ،مثال عنوان به
نیاز  53انداختن مادهجريانبهکه  شدحکم در آن که  730070نوامبر  0در تاريخ  عالی يوانرأی د

با اظهار داشت که اشاره نکرد اما مستقیماً به موضوع حقوق مکتسب  ،به تصويب پارلمان دارد
طبق شده از حقوق شناسايیشهروندان بريتانیايی  برخورداریی برای نبنیا ECA 1972ة مصوب

 
اجازة اقامت »اند تا دارای تواند برای افرادی باشد که مدت کافی در انگلیس زندگی کرده، تنها استثنا میتیم ايکهبه گفتة . 25

مقررات مهیاجرت   755باشند، که طبق بند « دادن اجازة اقامت در انگلیس به مدت نامحدوديا سند اقامت تأيیدشده برای نشان
مرخصی نامحدود »کند که دلیل اين امر اين است که استدالل می ايکهاالجرا نیست(. ديگر الزم 7330آوريل  03انگلستان )از 
بلکه قیوانین انگلییس بیوده اسیت )قیوانین مهیاجرت(.       وضع قوانین اروپا نبوده  (indefinite leave to remain)« برای ماندن

 ن.ک:
Tim Eicke QC, Could EU Citizens Living in the UK Claim Acquired Rights If There Is a Full Brexit?, 
Lexis PSL, 11 April 2016. 

26  . Case No: CO/3809/2016 and CO/3281/2016. Gina Miller & others against The Secretary of State for 

Exiting the European Union. 
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عمال های ساير کشورهای عضو اِند در دادگاهستتوانمی ها آنفراهم شد که  اروپااتحادية قوانین 
 های انگلیس قابل اعمال نیست. در دادگاه اتحادية اروپاحقوق ناشی از سیستم حقوقی اما  کنند.

امکان هم اين کند اما های داخلی کشورها به حقوق مکتسب اشاره میالبته در مواردی بخشنامه
يد اين واقعیت است ؤاين نکته م لغو يا با قانونگذاری بعدی اصالح شوند. ،که پس از خروج وجود دارد

 کند.عمل می اتحادية اروپا حقوقیدر چارچوب نظم  ،ايجادشدهشناختن حقوق مکتسب رسمیتبهکه 

شروع آن  که کنديک سری از حقوق را فراهم میحقوقی است که  وضعیتيک تابعیت اروپا 
ناگزير با عضويت آن کشور در  و ستا اتحادية اروپاکشور در هر  دائمآزاد و اقامت  جايی جابهبا 

اتحادية حقوقی که با داشتن تابعیت  ،از اتحاديه خارج شودکشوری اتحاديه گره خورده است. اگر 
ر تحت قوانین داخلی آن کشو «دائماقامت حق »مورد آن يعنی همراه است از قدرتمندترين  اروپا

ديگر  ثالثهر کشور شهروندان ة درباربه همان روشی که  اتحادية اروپاگیرد و شهروندان قرار می
د. اين بدان معنا نیست که شهروندان اروپايی در نگیرشود مورد توجه قرار میدر نظر گرفته می

شهروندان اروپايی سابق فوراً از حقوق عنوان  بهآن کشور عضو يا شهروندان کشور عضو 
 اين به موارد زير بستگی دارد:بلکه شوند، میمحروم شهروندی امروز اروپا 

و توافق در  53تحت ماده  (EU-27) اتحادية اروپا و خروج آن کشور عضوة وافقنامت اول، •
 ؛ وها آنة مورد چارچوب روابط آيند

ها در هر دو و تفسیر دادگاه اتحادية اروپاو و کشور عض ، اصالحات بعدی در قوانیندوم •
روند خروج يک کشور  نظری با اتمام به لحاظحداقل ممکن است  ،بر اين اساس .نظام حقوقی

دان و شهرونآن کشور عضو در  (EU-27) اين اتحاديه ، وضعیت شهرونداناتحادية اروپاعضو از 
 متفاوت باشد. اتحادية اروپادر  کشور عضو
بین کشورهای عضو  (TFEU) اتحادية اروپاعملکرد ة و معاهد (TEU) اتحادية اروپا ةمعاهد

 0107)ماده د نکنصدق مینیز هرگونه قرارداد الحاق ند و در مورد اتوافق شده اتحادية اروپا
TEU).72 و کشور عضو در حال خروج امضا  اتحادية اروپارا  خروجة از طرف ديگر، توافقنام

 (TEU) اتحادية اروپاة معاهد 53(7اين شورا است که مطابق با معنای واقعی ماده ) کنند چون می
 کي ،خروج توافقنامةکه  یطيبنابراين در شرا کند.خروج را از طرف اتحاديه امضا می توافقنامة

 78معاهدات حقوقوين در مورد  0101 ونیکنوانس ست،ین کشورها نیامضاشده ب یالمللنیب ةمعاهد

(VCLT) معاهدات بین  حقوق خصوص در 0180شود. کنوانسیون وين در مورد آن اعمال نمی
زيرا اين  شدنخواهد اجرا المللی نیز های بینالمللی يا بین سازمانهای بینها و سازماندولت

 
شود. مورد اخیر عنوان پیوست توافقنامة الحاق ظاهر می بايد توافقنامة الحاق را از مصوبة )قانون( الحاق متمايز کرد، که به. 21

 ثانوية اتحادية اروپا است. زمان، بخشی از سیستم قانونگذاری اولیه وطور هم الدولی است و بهدارای ماهیت دوگانه و بین

28  . Vienna Convention on the Law of Treaties 
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در  عرفیالملل بین حقوق ،حقوق معاهدات در ،اين االجرا نشده است. با وجودمعاهده هنوز الزم
. است تدوين شدهالمللی های بینها و سازمانها يا بین دولتالمللی بین دولتمعاهدات بین ةزمین
به اين شرح  71راکی ةدر پروند اتحادية اروپادادگستری از سوی ديوان صراحت به موضوع اين

 اعالم شده است:

 ةهمنه جامعه و نه  ،حتی اگر کنوانسیون وينکه الزم به ذکر است  نگاه اجمالی با»
بیانگر قواعد  07ماده ازجمله مفاد آن  برخیکند، نکشورهای عضو آن را ملزم به اجرای قوانین 

که تغییر شرايط ممکن است  کندبیان می را اين اصلی شرايط خاص درالملل است که حقوق بین
اين اظهار داشت که  المللی دادگستریبنابراين ديوان بین منجر به فسخ يا تعلیق معاهده شود.
 معاهدات حقوق کنوانسیون وين در مورد 07در ماده  است اصل و شرايط و استثنائاتی که در آن

 ... باشد عرفی موجود حقوقتدوين عنوان  بهتواند ، که از بسیاری جهات میگنجانده شده است
المللی اروپا در اعمال اختیارات خود بايد به قوانین بین ةجامعاز اين نظر بايد توجه داشت که 

توان رو میازاين الملل عرفی است ...بنابراين ملزم به رعايت قوانین حقوق بین احترام بگذارد.
الملل عرفی در مورد خاتمه و تعلیق روابط معاهده به دلیل تغییر گفت که قوانین حقوق بین

 03.«االجرا و بخشی از نظم حقوقی جامعه استشرايط، برای نهادهای جامعه الزم اساسی
 یالملل عرفبینحقوق تدوين  ها آنکه محتوای حقوق معاهدات  بنابراين، اين عناصر در

تواند همچنین می ؛خروج قابل استفاده است توافقنامةاست، در مورد شرايط ايجادشده توسط 
المللی مانند در معاهدات بین عرفیالملل ترين ابزار برای تأکید بر استفاده از حقوق بینمناسب
 مورد بررسی باشد. وضعیت

خارج  کشوری که رد کهبايد اين احتمال را تجزيه و تحلیل ک حقوق معاهدات در محتوای مرسوم 
نسبت معاهده  اجرای، حقوق خاصی را ناشی از وضعیت قبل از توقف 2300)ب( شود طبق مادهمی
ا خروج از مفهوم حقوقی انصراف يروی آن کشور حفظ کند. بنابراين تجزيه و تحلیل بايد به 

شونده و هم برای هم برای کشور خارج ،و با اثرات آن 00معاهده توسط يکی از طرفین آن
 صورت گیرد.هستند  االجراپیمان الزم کشورهايی که طرف

 
29  . CJEU, Judgment of 16 June 1998, Racke, C-162-96, paras. 24 ff. 

30  .  Fernández Tomas, A., López, G., D., op.cit., 2017, p. 27. 

31. Ibid., p. 27. 

  ن.ک:
Remiro Brotóns, A., Derecho internacional público. 2. Derecho de los tratados, Madrid: Tecnos, 1987, p. 466.  

وقتیی کیه بیر معاهیدة تشیکیل يیا        (The denunciation)الغا يیا لغیو   »برای هر دو اصطالح به يک مفهوم اشاره شده است: 
با ايین حیال، )طبیق مطالیب     «. شودنامیده می (withdrawal)المللی تأثیر بگذارد، انصراف يا خروج اساسنامة يک سازمان بین

ای برای لغیو آن  اگر هیچ علت منجر به لغو در معاهدة موردنظر ايجاد نشود(، ممکن است انگیزه 020-025مندرج در صفحات 
 .کردوجود نداشته باشد، در حالی که در صورت خروج، خود معاهده بايد چنین امکانی را فراهم می

https://op.europa.eu/en/publication-detail?p_p_id=publicationDetails_PublicationDetailsPortlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_publicationDetails_PublicationDetailsPortlet_javax.portlet.action=author&facet.author=agent.Fern%C3%A1ndez+Tom%C3%A1s__+Antonio&language=en&facet.collection=EUPub
https://op.europa.eu/en/publication-detail?p_p_id=publicationDetails_PublicationDetailsPortlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_publicationDetails_PublicationDetailsPortlet_javax.portlet.action=author&facet.author=agent.L%C3%B3pez+Garrido__+Diego&language=en&facet.collection=EUPub
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 اتحادیة اروپامعاهدات خاتمة پس از  مکتسب وقحق. 4ـ2
 اين معاهده بهاختتام پیامدهای  07،حقوق معاهدات 2300ماده طبق مفاد  ،که گفته شد طورهمان

  شرح است:
معاهده طبق مفاد آن يا مطابق با کنوانسیون حاضر، مگر در مواردی که معاهده  ةخاتم. 0»

 بینی کرده باشد يا طرفین به توافق ديگری رسیده باشند:پیش را خالف آن

 کند. الف( طرفین را از هرگونه تعهد بیشتر برای اجرای معاهده رها می
گونه حق، تعهد يا وضعیت حقوقی طرفین که از طريق اجرای معاهده قبل از فسخ بر هیچ ب(

 گذارد.اند تأثیری نمیآن ايجاد شده

در روابط بین  0پیمان چندجانبه انصراف دهد يا از آن خارج شود، بند از يک گر کشوری . ا7
اعمال  خروجیيا  صرافهای ديگر پیمان از تاريخ اجرای چنین انآن کشور و هريک از طرف

 .«شود می

اعمال  (معاهده هایطرف ةهم نی)در ب خاتمهاصوالً در مورد مفهوم  23حتی وقتی مفاد ماده 
، بین کشوری که ديگر (یریگ)کنارهخروج يا  (لغو)اعالن،  شود، مفاد بند اول در موارد انصراف

انصراف يا خروجی هريک از طرفین ديگر پیمان از تاريخی که چنین »عضو اين معاهده نیست و 
شود. واقعیت اين است که در حالی که کنوانسیون وين تعريفی از اعمال می «االجرا استالزم

معاهدات و ساير  حقوق 7(u) در ماده مندرجتوان تعريف یدهد، مارائه نمی (لغو)اعالن  انصراف
آن[  قيکه از طر ،ی]کشور م ...اقدا»يعنی  را در نظر گرفت، 00اسپانیا المللیهای بیننامهتوافقم

طرف  ةباقیماندبديهی است که کشورهای  .«رساندتعهدات ناشی از يک معاهده را به پايان می
نیز همین کار را در رابطه با آن کشور انجام خواهند داد. بنابراين طبیعی است که در ماده  معاهده

اعمال  بر خروج از معاهده بايد 2300ماده مندرج در  ،اختتام معاهدهشود که مقررات تصريح  2307
 .باشدناشی از آن معاهده نکشور مورد نظر دادن به تعهدات اتمهچیزی جز خ ،خروجحتی اگر  شود

 05ةخاتميک معاهده يک چیز است و  00عدم اعتبار پیشینکه  شودمیگرفته رو نتیجه ازاين
 

32  .  Article 70 - Consequences of the termination of a treaty 

1. Unless the treaty otherwise provides or the parties otherwise agree, the termination of a treaty under its 

provisions or in accordance with the present Convention: 
(a) releases the parties from any obligation further to perform the treaty; 

(b) does not affect any right, obligation or legal situation of the parties created through the execution of 

the treaty prior to its termination. 
2. If a State denounces or withdraws from a multilateral treaty, paragraph 1 applies in the relations 

between that State and each of the other parties to the treaty from the date when such denunciation or 

withdrawal takes effect. 

33  .  Ley de Tratados y otros Acuerdos Internacionales. 

34  . Ex tunc invalidity 

35  . Termination 
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 یاستثنا)بهشود که اثرات قبل از اعالم آن از بین برود است. عدم اعتبار باعث میآن چیز ديگری 

 حقوق 0107که در ماده )ب(  طور همان «اندمرتکب شده بطالن به استناد از قبل تینبا حسن که یاعمال»
 باشدنبوده  یبا علل خاص یزمانهم لیبطالن آن به دل نکهيشده است، مشروط بر ا حيتصر معاهدات

شود که گیری مینتیجهگونه اين نظريه ايناز  .[(معاهدات حقوق ،57و  53، 01در مواد  مندرج]موارد 
برخوردار قانونی  از اعتباررگز در صورت نقص رضايت اولیه ه معاهده( ی)امضا عمل ايجاد معاهده

 ةکلیهم اعتبار عمل قانونی امضای معاهده و هم  ،معاهدهخاتمة از طرف ديگر،  نبوده است.
. با اين حال، با خود داردفرض پیش صورتهب وجود آمده استه را که در طول اعتبار آن ب اثراتی

خواهند کرد که طرفین تعیین هر زمانی يا معاهده خاتمة اعالم  از زماناين اثرات  ،قاعدهعنوان  به
 شود متوقف خواهد شد.ثر میؤلغو م، انصراف يا خاتمه که

اشاره  اتحادية اروپاتوان به برگزيت يا روند خروج انگلیس از معاهدات میخاتمة در خصوص 
دکترين و  ،دانان و نهادهای حقوقی طرفین قرار گرفتهکرد. آنچه بیش از همه مورد توجه حقوق

. استکتسب افراد يا به عبارتی حقوق مبرای حفظ حقوق افراد پس از خروج انگلیس قضايی رويه
مورد احترام طرفین قرار گیرد و برخی نیز معتقدند بايد آن  دبرخی بر اين باورند که اين حقوق باي

کامل از آن حمايت کرد يا  طور بهداد يا  ای مورد توجه قراربه نحو شايسته خروج ةرا در توافقنام
ی نظر از اينکه توافقصرفاما  حداقل مدت زمانی را برای تداوم آن پس از خروج در نظر گرفت.

ابزاری برای دفاع از حق  عنوان بهنوانسیون اروپايی حقوق بشر توان به کصورت گیرد يا نه می
اقامت و ساير حقوق مرتبط، مانند حق زندگی خصوصی و خانوادگی و حق مالکیت خصوصی، تا 

 .استناد کرد بخشی از قوانین انگلستان بماند 00،کنوانسیون اروپايی حقوق بشر که زمانی
 

 اتحادیة اروپاخروج انگلیس از  ةتوافقنام .3
دسامبر  70) 0011دی  0در سرانجام  ،اتحادية اروپاو  انگلیس ةمذاکريک سال حدود پس از 

از اين  انگلیسمقررات حاکم بر روابط بین خود پس از خروج  ةدربار به توافقی تاريخی (7373

کشور  72سفرای  (7373 دسامبر 78) 0011دی  8در  .موسوم به برگزيت دست يافتند 31،اتحاديه

موافقت کردند تا  انگلیستوافق تجاری با  «درخواست موقت»با اتفاق آرا با  اتحادية اروپاعضو 
با  شود. انگلیس فراهمو پس از تصويب پارلمان اروپا  7370 ةژانويشدن آن از يکم امکان اجرايی

گمرکی و بازار ة از اتحادي 7370 ةژانويماهه، سرانجام از روز يکم  00انتقالی  ةدورکردن سپری
میلیارد پوندی  03زيان توانست جلوی می ، اين توافقبه نظر کارشناسان .خارج شد يیواحد اروپا

 
36  . ECHR 

37  . Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the 

European Union and the European Atomic Energy Community, 19 October 2019. 



032    0410 تابستانـ  بهار/ 66 ةشمار/ المللی حقوقی بین ةمجل 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اتحادية از  انگلیسهزار شغل در صورت خروج بدون توافق  033رفتن و ازبین 7370در  انگلیس
 .دهد یکاال را مة توافق يادشده به طرفین امکان تجارت بدون تعرفرا بگیرد.  اروپا

که شود مالحظه میشده هئاز منظر حقوق مکتسب طبق تعريف ارا توافقنامهبا بررسی اين 
 ،بخشی به حقوق مکتسب تخصیص داده نشده است ،صورت مشخصهب توافقنامههرچند در اين 

 طور هماناست.  ثر بودهؤکنندگان آن مبر تصمیمات مذاکره ماهیت و اعتبار حقوق مکتسب کامالً
و حق مالکیت در مواردی که توسط شهروندان اجرا  دائمحق تابعیت، حق اقامت  ،شد که گفته

اند و مورد حمايت قرار گرفته و ادامه خواهند يافت. محترم شمرده شده ،شده است پس از کسب
صورت هچه ب ها آنة اند و نیاز به ادامهمچنین ساير حقوقی که مطابق شرايط قانونی کسب شده

 اند. و چه موقت بوده، محترم شمرده شده و مورد حمايت قرار گرفته دائم
خانواده، کارگران مرزی و حق  دائممشخص به حق شهروندی و تابعیت و اقامت  طور به

حق اقامت در ة اشاره و به ادام 03و  1در مواد  EC/7330/08حضانت مندرج در دستورالعمل 
ثیر أنبايد تحت ت 03و  1مواد  اقامت در مواردة ادام»با اين مضمون اشاره شده است:  00ماده 

شده طبق دستورالعمل کسب دائمقرار گیرد. حق اقامت  05(7فقدان حضور مندرج در ماده )
7330/08/EC از طريق فقدان حضور در کشور محل اقامت برای مدت انتقالی، ة قبل از اتمام دور

با همان  00. حقوق اقامت طبق ماده «رفته تلقی شودنبايد ازدست 05(0مندرج در ماده )
طبق  دائمادامه خواهند يافت و حق اقامت  EC/7330/08های مندرج در دستورالعمل محدوديت

 ند يافت:آن به شرح زير ادامه خواه 0و  7و 0و بندهای  05ماده 
قانون  مطابق یقانون طور به که ها آنة خانواد یو اعضا انگلیسو اتباع  هيشهروندان اتحاد. 0
دستورالعمل  02شده در ماده مشخص ةدور یبرا اي هسالپنجمداوم ة دور کي یبرا هياتحاد
7330/08 EC/ مندرج  طيشرا تحتداشته باشند حق بايد اقامت داشته باشند،  زبانیدر کشور م

کنند.  اقامت زبانیدر کشور م دائم طور به /EC 7330/08ة بخشنام 08و  02، 00در مواد 
در  بايد انتقالة دور انياز پا پسو  پیش ،هيکار مطابق با قانون اتحاد اي یاقامت قانون یها هدور

 .لحاظ شود دائمکسب حق اقامت  یبرا الزمارزيابی ة دورة محاسب
دستورالعمل  70و ماده  00(0) ماده طبقبايد  دائمتداوم اقامت به منظور کسب حق اقامت .  7
7330/08 EC/شود نییتع. 
مدت  یبرا زبانیم کشورعدم حضور در  لیفقط به دلبايد  دائمحق اقامت  کسب،پس از . 0

 .رودب نیاز ب یسال متوال پنجاز  شیب
صورت قانونی کسب همشخص به حقوقی که ب طورهخروج بة نامشود که در موافقتمی دهيد
توان اشاره شده است. بنابراين می اتحادية اروپاپس از خروج انگلیس از  ها آنو به تداوم  ،شده

 اتحادية اروپاو انگلیس پس از خروج انگلیس از  اتحادية اروپاکه حقوق مکتسب در قوانین  فتگ
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خروج حمايت ة ناماينکه از اين حقوق در موافقتمورد احترام واقع و از آن حمايت شده است. 
شده به اين معنی است که حقوق مکتسب مورد احترام واقع شده و تداوم آن پس از اختتام 

خصوصیات حقوق مکتسب است مورد توجه قرار گرفته است و اين ازجمله معاهده که 
یت حقوقی جديد و در برای تداوم حقوق مکتسب در وضعرا شرايط قانونی الزم  ه،نام موافقت

 آورد.می طول زمان فراهم
ای به حقوق مکتسب ناشی از المللی بايد توجه ويژهبنابراين در هنگام انعقاد معاهدات بین

دقت مورد توجه هپس از لغو، فسخ، خروج و اختتام معاهده ب ها آنشده و شرايط و آثار تداوم  ها آن
روشنی به آن پرداخته شود. اثر تغییر شرايط و اوضاع و صراحت و قرار گیرد و تا حد امکان به

 روشنی مشخص شود. های حقوقی مختلف بهاحوال و اعتبار آن در طول زمان و در سیستم
جديد، درک بهتری از تعريف حقوق مکتسب  نظريةطبق  اتحادية اروپانظام حقوقی ة با مطالع

که حقوق  شد معلوم. شدتر مشاهده گیری آن طی مراحل مختلف روشنو شکل مددست آه ب
شناسايی حق طبق قانون و اجرای حق و اعتبار  ةحقوقی است که در سه مرحلازجمله مکتسب 

المللی گیرد و لذا بر اين اساس در هنگام مذاکرات بینالمللی شکل میآن نزد محاکم ملی و بین
شده در که حقوق شناسايی ردتوان سند مذاکرات را طوری تنظیم کهمچون مذاکرات برجام می

گیرد که از ماهیت حقوق مکتسب برخوردار شوند و  اجرای اين حقوق طوری شکلة و نحو ها آن
نزد محاکم  ها آنيا خروج يکی از طرفین معاهده بتوان از اعتبار  ها آندر صورت عدم احترام به 

 برای استیفای اين حقوق استفاده کرد.

 

 نتیجه 
گیرد و وضعیت طوری است که پس از اجرای يک حق قانونی شکل میماهیت حقوق مکتسب 

آن به حمايت قانونی نیاز دارد يعنی تداوم آن هم بايد قانونی باشد. بنابراين هر حقی که ة ادام
تواند نزد محاکم داخلی طبق قانون اجرا شده باشد از ماهیت حقوق مکتسب برخوردار است و می

اين در مورد نظام حقوقی  و به آن استناد شود.احترام به آن درخواست  ،المللیهای بینو ديوان
المللی شکل گرفته است که در مجالس کشورهای عضو معاهدات بینة که بر پاي اتحادية اروپا

 . استتصويب و به قانون تبديل شده صادق 
الملل دارای خصوصیات منحصر به فردی است. تابعین آن تحت يک سیستم حقوق بین

المللی از تعداد کثیری برخوردارند. المللی قرار دارند و بخصوص در معاهدات بینحقوقی بین
 المللی برخوردار است. بنابراين قواعد آن از اعتبار بین

از قابلیت تبديل اتحادية اروپاشده در معاهدات تمام حقوق شناسايی ،هرچند با تعريف جديد
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حق تابعیت، حق ازجمله ها در اين میان حقوق افراد و شرکت ،شدن به حقوق مکتسب برخوردارند
توان در حقوق ترين حقوقی هستند که میمهمازجمله  ،و به تبع آن حق مالکیت دائماقامت 

حقوق بنیادين در يک ازجمله حقوق مکتسب نام برد. حق تابعیت  عنوان به ها آناز  اتحادية اروپا
و حق وابسته به آن  دائمحق اقامت ازجمله ديگر ة شدشناسايینظام حقوقی است که تمام حقوق 
حق عنوان  به دائمحق اقامت  اتحادية اروپاشود. در معاهدات يعنی حق مالکیت از آن ناشی می

مطرح شده است. هرچند پس از خروج يک دولت  اتحادية اروپامکتسب ناشی از حق تابعیت 
 ،گیردمقیم آن کشور تحت نظام حقوق داخلی قرار میهای عضو از اتحاديه، حقوق افراد و شرکت

مورد  حقوق مکتسب در برگزيت يا همان روند خروج انگلیس از اتحاديه کامالً عنوان بهاين حقوق 
 اشاره شده است. ها آنخروج به تداوم توافقنامة حمايت واقع شده و در 
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