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 چکیده

ناپذیر است. با سپری در مسیر تحول مفهوم تابعیت، تحول قواعد مربوط به آن نیز امری اجتناب
شخصی مبتنی بر تبعیت و وفاداری به  ۀیک رابط نظام ارباب رعیتی، اکنون تابعیت ۀشدن دور

متضمن حقوق و تکالیف متقابل میان فرد  ویک شخص نیست؛ بلکه بیشتر یک وضعیت حقوقی 
تابعیت بیانگر چگونگی عضویت در یک جامعه مبتنی بر فرهنگ، تاریخ،  ۀو دولت است. واژ

الملل در قلمرو تعیین اتباع نرو حقوق بیهای مشترک است. ازایناخالق، عقاید سیاسی و ارزش
عنوان یک عامل ها، چندان جایی برای مداخله ندارد. در عین حال تابعیت بهتوسط دولت

ها الملل دارد. تابعیت قلمرو حقوق و تکالیف دولتکننده، کارکردهای مهمی در روابط بینتعیین
المللی تابعیت مله آثار بینکند. از جرا تعیین می یالمللنیب ۀدر مقابل یکدیگر و نیز جامع

الملل جزا و نیز عنوان یک عمل حاکمیتی، مفاهیمی مانند صالحیت شخصی در حقوق بینبه
الملل موجود هر المللی است. به موجب حقوق بینبین ۀنهاد حمایت دیپلماتیک در یک محکم

حق دارد تا کس حق دارد که دارای تابعیت باشد. اگرچه این بدان مفهوم نیست که هر فرد 
تابعیت خاصی داشته باشد، اما در عین حال بدان مفهوم نیز نیست که حق حاکمیتی دولت در 

ویژه حقوق بشر نباشد. این مقاله الملل و بهحقوق بین ۀتدوین مقررات تابعیتی متأثر از توسع
تابعیت  المللی مفهومقوانین تابعیتی ایران در مورد زنان را بر حسب دو ویژگی داخلی و بین

رسد برخی مواد قانون مدنی ایران در خصوص نظر می. بر اساس این تحقیق بهکندمیارزیابی 
 الملل مغایر است. با برخی قواعد حقوق بین یاًتابعیت زنان اوالً با حق حاکمیتی ایران و ثان
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 مقدمه
که در اثر  یاتابعیت زنان از منظر خاص حقوق بشر نیست، واژه ۀاضر درصدد مطالعح ۀمقال

ده و از محتوا خالی شده است. این تحقیق شکثرت استعمال آن توسط سیاستمداران لوث 
بیشتر بر سنجش مقررات تابعیتی ایران در مورد زنان با محک معیارهای الزم برای تدوین قواعد 

و برابری افراد بشر صرف نظر از مالحظات جنسیتی، اصل حاکمیت ملی تابعیتی، اصول تناسب 
رسد مقررات نظر میو نیز امکان تغییر قوانین مربوط در راستای این اصول تأکید خواهد کرد. به

از یک  اغلبقانون مدنی ایران در مورد زنان با یک مشکل دوسویه مواجه است. قوانین موجود 
 شایاناند. زنان سلب، و از سوی دیگر بر نقش منفعل آن تأکید کرده سو نقش فعال را از تابعیت

رسد چنین رویکردی به موضوع تابعیت زنان، اساساً نسبت به زنان ایرانی نظر میتوجه اینکه به
( ممکن 379مادۀ  1مثال به تصریح قانون مدنی )بند  رایو نه زنان خارجی اتخاذ شده است. ب

هیچ شرایطی  دراما  ،اش، ایرانی تلقی شودنتساب به مادر خارجیشرایطی طفلی با ا دراست 
حول دو مادۀ قانون  اغلبطفل متولد از مادر ایرانی، ایرانی تلقی نخواهد شد. تأکید این مقاله 

 1.قانون مدنی خواهد بود 317مندرج در مادۀ  یو استثنا 379مادۀ  9و  1مدنی یعنی بندهای 
مؤید وجه  2اثر فعال از تابعیت زن ایرانی نسبت به طفلش و مادۀ مؤید وجه سلب  1مادۀ  1بند 

اش است. با توجه به قانون اعطای اثر انفعالی تابعیت زن ایرانی در مقابل تابعیت همسر خارجی
اساسی جمهوری اسالمی ایران که پس از قانون مدنی به تصویب ملت رسیده است، بازنگری در 

در مواردی در مغایرت با اصول قانون اساسی قرار  تواندیزنان که ممواد قانونی مربوط به تابعیت 
گیرد، امری ضروری است. این مقاله تحت سه عنوان به لزوم رعایت قواعد ناظر بر تابعیت، 

الملل، و مناسبات قواعد تابعیت ایران در مورد زنان با حقوق ملی سایر کشورها و حقوق بین
 .پردازدیبه موضوع تابعیت زنان در حقوق ایران م ییاهشنهادیو پ هاباالخره طرح نظر

 

 های تدوین قوانین تابعیت تابعیت زنان ایرانی در محک ضرورت
 میخواهیند که در این گفتار مکنکشورها در تدوین قوانین تابعیتی خود نکاتی را باید رعایت 

ان این معیارها را رعایت ببینیم آیا قانونگذار ایرانی در تدوین قوانین تابعیتی در خصوص زن
 کرده است یا خیر.

                                                           
کسانی که در ایران از پدر  -1شوند: . . . اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می"گوید: قانون مدنی می 379مادۀ  .1

رجی که شوهر ایرانی هر زن تبعه خا -9اند. ... وجود آمدها در ایران متولد شده بهو مادر خارجی که یکی از آنه
نماید به تابعیت زن ایرانی که با تبعه خارجه مزاوجت می"گوید: قانون مدنی می 317مادۀ . "اختیار کند

قوع عقد ازدواج به واسطه وایرانی خود باقی خواهد ماند مگر اینکه مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر به
 "زوجه تحمیل شود ...
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 اقتضای ماهیت تابعیت
 ۀهای مختلف اما با ماهیتی تقریباً مشابه یکدیگر تعریف شده است. تابعیت رابطتابعیت به شکل

فرد با حاکمیت با تعلقات معنوی و آثار حقوقی همراه است. در بسیاری اسناد مرتبط با تابعیت، 
، تابعیت به مفهوم پیوند حقوقی میان یک فرد و "وپایی راجع به تابعیتکنوانسیون ار"از جمله 

سیاسی و معنوی  ۀتابعیت عبارت از رابط"توان گفت طور کلی می. به1یک دولت بیان شده است
تعاریف  ۀ(. از مالحظ29 :1911)نصیری،  "سازداست که شخصی را به دولت معینی مرتبط می

المللی در خصوص تابعیت باید گفت نهاد تابعیت و بینشده در اسناد حقوقی ملی مطرح
 بودنش را استنباط کرد. توان دو ویژگی واقعی و سیاسیمفهومی است که از آن می ۀدهندارائه

 

  ای واقعی و معنویعنوان رابطهتابعیت به

سیاسی مستقل  ۀدلیل عضویت در یک جامعوضعیت حقوقی یک فرد است که به رتابعیت ناظر ب
(. Bhalla, 1990, p.180کند )المللی تعیین میسب، و حقوق و تکالیف او را در سطح بینک

تابعیت متضمن یک وضعیت  دیگویم Ke Lynch ۀمکزیک در قضی-کمیسیون دعاوی انگلیس
، است. تابعیت افتدیزمانی خاص اتفاق م ۀمستمر و نه یک وضعیت فیزیکی که در یک لحظ

ن دولت حاکم از یک سو و شهروند از سوی دیگر است. مبنای حقوقی مستمر میا ۀیک رابط
حقوقی  ۀسیاسی مستقل است. این رابط ۀاساسی تابعیت یک فرد، عضویت او در یک جامع

(. در احراز Starke, 1989: 340متضمن حقوق و تکالیف متقابل برای فرد و دولت مربوط است )
ن و احساس تعلق خاطر و نیز استمرار و گذر معنوی بود مانندواقعی بودن تابعیت باید عواملی 

زمانی را مورد توجه قرار داد. رعایت واقعی بودن تابعیت چه در تنظیم قواعد مربوط به اعطا و 
مورد توجه قانونگذار باشد. حتی  تا حد امکانکسب تابعیت و نیز چه در سلب آن باید 

ک و برخی سیستم خون را کشورها در اعطای تابعیت تولدی برخی سیستم خا کهیهنگام
واقعی  ۀ. برخی کشورها این رابطکنندید، آنها باز هم هدف واقعی بودن را دنبال مکنناعمال می

 . کنندیجو مورا در اعمال سیستم خون و برخی متقابالً در اعمال سیستم خاک جست
فرد به کشور با خون  یمندعالقه ندیگویطرفداران سیستم خون در توجیه نظر خود م
کند و طرفداران سیستم خاک بر این باورند آمیخته و از این طریق به اطفال ایشان سرایت می

کند، تابعیتش به اقتضای یک نمو می و در آنجا رشد و شودیکه طفلی که در سرزمینی متولد م
 (. 99و 91 :1911) نصیری،  تابعیت محل تولدش باشد دتعلق معنوی بای

اند تا از تحقق مربوط به اکتساب تابعیت نیز شروطی را مقرر کرده کشورها در تدوین قواعد

                                                           
1. European convention on nationality, Strasbourg, 6.xi. 1997, article 2. 
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برای کسب تابعیت ایران، پنج سال سکونت  373معیار واقعی بودن اطمینان حاصل کنند. مادۀ 
فرد به تابعیت  یمندبر واقعی بودن و عالقه یادر ایران را مقرر کرده است. این شرط اماره

در آن است که از یک سو در این مدت حسن سلوک او در اهمیت این شرط "ایرانی است. 
وی هرچه بیشتر خود را با شرایط جامعه  دشوی، از سوی دیگر سبب مشودیجامعه سنجیده م

جامعه نزدیک سازد.  یو محیط تطبیق دهد و خود را از نظر همسان شدن به دیگر اعضا
نکند و هم تابعیت او رنگ واقعی به که هم او خود را نسبت به آنها بیگانه احساس  یاگونهبه

 (.17 :1915)سلجوقی، "خود بگیرد
طورکه قانونگذار در اعطای تابعیت دولت متبوع خود باید از واقعی بودن آن اطمینان همان

د، در از دست دادن تابعیت شهروندان خود باید دالیلی مبنی بر از میان رفتن این کنحاصل 
رو چه در مورد ازدواج زن خارجی با مرد ایرانی که به تابعیت شرط در دست داشته باشد. ازاین

)کسب تابعیت ایرانی( و چه در مورد ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی که تابعیت  دیآیایران در م
 کهیباید اعمال شود. هنگام مذکوردهد )سلب تابعیت ایرانی(، معیار را از دست می اشیرانیا

چه دلیلی وجود دارد که این ازدواج لزوماً حاکی از  ،کندزدواج میزن خارجی با مرد ایرانی ا
زن ایرانی با مرد  کهیهمچنین هنگام .تعلق خاطر این فرد خارجی به تابعیت ایرانی است

چه دلیلی بر از دست دادن ارتباط واقعی و معنوی این زن ایرانی در  ،کندخارجی ازدواج می
توان قاطعانه نتیجه گرفت که به چگونه می ،عبارت دیگرهچنین ازدواجی وجود دارد. ب ۀنتیج

واقعی نسبت به تابعیت ایرانی یا به محض  ۀمحض ازدواج زن خارجی با مرد ایرانی یک علق
. اگرچه دشویازدواج زن ایرانی با مرد خارجی یک اعراض واقعی از تابعیت ایرانی محقق م

ازدواج  ۀکم در لحظد، دستشوج حادث ممکن است این حاالت پس از طی زمانی از ازدوا
انعقاد عقد ازدواج که  ۀبا و در لحظ قاًیتوان به این یقین دست یافت. اگر صرف ازدواج و دقنمی

ای اساساً معنوی میان دو شخص حقیقی است، تا این حد بر واقعی بودن تابعیت اثر رابطه
ای میان فرد و دولت است به بطه، چگونه است که اگر فردی اقامتگاه خود را که راگذاردیم

 .شودیکشور دیگر تغییر می دهد، این آثار مالحظه نم
کسب تابعیت ایرانی  ۀقصد متقلبان اکنون بحث بر سر مواردی نیست که یک زن خارجی به

ترک تابعیت ایرانی با یک  ۀکند، یا یک زن ایرانی به قصد متقلبانبا یک مرد ایرانی ازدواج می
کند که این موارد با محک تقلب نسبت به قانون سنجیده خواهد شد، زدواج میمرد خارجی ا

ها به قصد تقلب نسبت طور خاص بحث بر سر این است که حتی اگر این ازدواجبلکه در اینجا به
این  ۀبه قانون هم نباشد، آیا کسب تابعیت ایرانی یا از دست دادن تابعیت ایرانی در نتیج

 یا خیر. ند عی بودن را دارها معیار واقازدواج
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 ای سیاسی عنوان رابطهتابعیت به

بنابراین ناشی از اعمال حاکمیت یک کشور است. از  ؛میان فرد و دولت است ۀتابعیت رابط
حاکمیت عبارت از قدرت برتر فرماندهی، "حاکمیت تعاریف گوناگونی شده است. از جمله اینکه 

شود دولت حاکم است، به که گفته میهای دیگر است. هنگامیای فوق ارادهیا امکان اعمال اراده
اقتدارش دارای نیرویی است خودجوش که از نیروی دیگری  ۀست که در حوزااین معن

و قدرت دیگری که بتواند با او برابری کند، وجود ندارد. در مقابل اعمال اراده و  زدیخیبرنم
 :1919 )قاضی، "کنددرت دیگری تبعیت نمیپذیرد و از هیچ قاجرای اقتدارش مانعی را نمی

115.) 
المللی است. مندی و اعمال حقوق و تکالیف در دو عرصۀ داخلی و بینحاکمیت توانایی بهره

اشخاص، امور و اموال  ۀدر بعد داخلی دولت حاکم، دولتی است که بتواند آزادانه راجع به هم
د و به امر کننون وضع کرده، آن را اجرا داند قامستقر در سرزمین خود هر گونه که صالح می

المللی دولت حاکم، دولتی است که بتواند آزادانه و مستقل از هر قضاوت بپردازد. در بعد بین
 بپذیردو تعهداتی را  ودعنصر خارجی طرف حقوق و تکالیفی در ارتباط با سایر کشورها واقع ش

الملل که در آن کشورها هیچ قدرت بین د. با توجه به نظام افقی حقوقکنیا حقوقی را اعمال 
یک اصل واقعی است.  هاتی، استقالل حاکماندرفتهیبرتر قانونگذاری، اجرایی و قضایی را نپذ

د، بلکه خود آن کشور نیز نباید شواستقالل یک کشور نه تنها توسط سایر کشورها باید رعایت 
 استقالل خود را نادیده بگیرد. 

کلی پذیرفته شده است که در فقدان قواعد قراردادی، مسائل  طوردر خصوص تابعیت به
که را الملل تنظیم شرایطی هاست و حقوق بینمربوط به تابعیت اصوالً در صالحیت ملی دولت

به خود کشورها واگذار کرده است ، به موجب آن ممکن است به یک بیگانه تابعیت اعطا شود
(Nottebohm Case, Klaestad, 1955: 28 .)دیگویقانون مدنی که م 317رسد مادۀ نظر میبه 

مگر قانون دولت متبوع  ماندیازدواج با مرد خارجی به تابعیت خود باقی م ۀزن ایرانی در نتیج
از اعمال حاکمیت ایران  کجانبهینفی و اعراض  ینوعد، بهکنشوهر تابعیت مرد را بر زن تحمیل 

نونگذار ایرانی تعیین اینکه چه کسی به تابعیت زیرا با این قید قا؛ در خصوص تابعیت است
در اختیار قانون خارجی  ،ایرانی خود باقی بماند و چه کسی تابعیت ایرانی خود را از دست بدهد

موضوع متفاوت خواهد بود.  ،نهاده است. البته اگر چنین امری در قالب یک معاهده اعمال شود
الملل بر روابط بین حقوق بین" :دیگویوتوس مل ۀدر قضی یالمللنیدیوان دائمی دادگستری ب

ها مکلف به اطاعت از آنها الملل که دولتهای مستقل، حاکم است. لذا قواعد حقوق بیندولت
الملل ناشی و قواعد عرفی حقوق بین هاونیآزاد آنها و از طریق پذیرش کنوانس ۀ، از ارادباشندیم
 (. Lotus, P.C.I.J., 1927:18) "شودیم
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قبول است. کشورها  عنوان یک اصل اساسی مورداکمیت در حقوق روابط میان کشورها بهح
و از سوی دیگر اعمال حاکمیت  کردهبا انعقاد هر معاهده از یک سو حاکمیت خود را محدود 

تأسیس سازمان ملل متحد نیز قصد ندارند تا حاکمیت  مانند. آنها در انعقاد معاهداتی کنندیم
ند تا با امبتنی بر همکاری در پی آن یهابلکه آنها با تأسیس چنین سازمان ،ندنکخود را زایل 

ند شوبیشتری نایل  یهاشرفتیبه پ هانهیمحدود کردن بخشی از حاکمیت خود در برخی زم
تعهد " :دیگویویمبلدون م ۀالمللی در قضی(. دیوان دائمی دادگستری بین1911)فلسفی، 

اعراض از حق حاکمیت نیست. حق پذیرفتن ۀ منزلرک فعل معین بهکشورها به انجام فعل یا ت
 :Wimbledon S.S., P.C.I.J., 1923) "حاکمیت است  یهایژگیالمللی یکی از وتعهدات بین

 ۀدر خصوص تعیین اتباع نه در قالب یک معاهد 317(. این در حالی است که مفاد مادۀ 25
 ؛لی برای حاکمیت ایران ایجاد محدود کرده استالمللی بلکه به موجب یک قانونگذاری مبین

کار برد. حق دادن تابعیت از محدود شدن، مخدوش شدن را به یجاتوان بهوضعیتی که می
توانند این های دیگر نمیجمله مصادیق اعمال صالحیت انحصاری کشورهاست و نه تنها دولت

. ممکن است بگوییم هدف قانونگذار در دکننحق را انکار کنند، بلکه خود نیز نباید از آن اعراض 
جلوگیری از ایجاد تفرقه میان تابعیت زن و شوهر در روابط  317مادۀ  یتدوین استثنا

کند. دیوان دائمی حاکمیت را توجیه نمی ۀکجانبیخانوادگی بوده است، اما هیچ چیز نفی 
محدودیتی برای الملل حقوق بین" :دیگویکشتی لوتوس م ۀالمللی در قضیدادگستری بین

صالحیتی که یک کشور ممکن است به خود اختصاص دهد قائل نشده است، مگر مدعی با 
الملل به عنوان یک اصل در حقوق بیند که این محدودیت بهکندلیل قاطعی بتواند اثبات 
(. امروزه هر دولت حق دارد تا اتباعش Lotus, P.C.I.J., 1927:19) "رسمیت شناخته شده است

تواند این الملل، دولت دیگر نیز میحقوق بین ۀرو در فقدان یک قاعدتعیین کند و ازاین را خود
مشورتی مربوط به قانون  یالمللی در رأخود بداند. دیوان دائمی دادگستری بین ۀافراد را تبع

به نظر دیوان مسائل " :دیگویتابعیت در تونس و مراکش )اختالف میان فرانسه و انگلیس( م
 ,Nationality Decrees) "به تابعیت از موارد مربوط به صالحیت انحصاری کشورهاست مربوط

P.C.I.J., 1923: 24یک " :دیگویاکتساب تابعیت لهستان، م ۀ(. همچنین دیوان دائمی در قضی
دولت مستقل حق دارد تعیین کند چه اشخاصی تابعیت او را دارند. با این حال استفاده از این 

 .Acquisition of Polish Nationality, P. C) "المللی استرعایت تعهدات بینحق مشروط به 

16:I. J., 1923). 
ابتدا باید به این نکته توجه داشت که قوانین تابعیتی در هر  379مادۀ  1در خصوص بند 

. نظم عمومی شامل شوندیقواعد حاکمیتی و نظم عمومی آن کشور محسوب م ۀکشور در زمر
حسن جریان امور عمومی  نیدهایی است که هدف آنها حفظ منافع عمومی و تأمقواعد و نها

تواند بر خالف آنها افراد نمی ۀشامل امور اداری، سیاسی و اقتصادی و حفظ خانواده است و اراد
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کسانی که در ایران از پدر و مادر  379مادۀ  1(. به موجب بند 123 :1915د )الماسی، کناقدام 
از بندهای  کیچی. هاندوجود آمده باشند، ایرانیشده به آنها در ایران متولد خارجی که یکی از

متضمن موردی نیست که فرزند متولد از مادر ایرانی، ایرانی تلقی شود. در واقع نه به  379مادۀ 
و براساس  379موجب این بند و براساس سیستم خاک و نه به موجب سایر بندهای مادۀ 

هیچ شرایطی طفل متولد از مادر ایرانی، ایرانی تلقی نخواهد شد. با  ردسیستم خاک یا خون، 
توجه به مفهوم سیال نظم عمومی، حتی اگر در زمان تصویب این ماده اعطای تابعیت از طریق 

خالف نظم عمومی  379مادۀ  1طور استثنایی از طریق بندی مشابه بند خون مادر یا حتی به
رسد. اگرچه برخی با تفسیر نظر میی خالف نظم عمومی بهبوده است، امروز چنین محرومیت

را به مادر ایرانی نیز  379مادۀ  1اند که بند موسع و توسل به قیاس اولویت سعی در این داشته
رسد این امر با موانع حقوقی بسیار همراه باشد که در اینجا به مواردی از نظر میبه ،تسری دهند
و اگر  اندشده میدقت تنظانین مربوط به تعیین اتباع در هر کشور بهاوالً، قو ؛شودیآن اشاره م

صراحت ذکر به شکبیقانونگذار قصد داشت افراد دیگری هم مشمول تابعیت آن کشور شوند، 
توان و نباید ، دیگر نمیشوندی، هفت گروه ایرانی تلقی م379مادۀ  براساس. بنابراین اگر کردیم

 شرایطی طفل متولد از درکه  379مادۀ  1، بند اًیضافه کرد. ثانگروه دیگری را به آن ا
 ر سیستم خاک و نه سیستم خون است.کند، مبتنی بمادر خارجی را ایرانی تلقی می

 تفسیر این بند روازاین ،آنجا که سیستم خاک در ایران استثنایی بر سیستم خون است از
 ایرانی نیز تسری داد. ثالثاً، با توسل بهباید تفسیری مضیق باشد و نباید آن را به مادر 

آنجا که به موجب این بند طفل متولد از مادر  توان استدالل کرد که ازقیاس اولویت نیز نمی
 هر جا"مادر ایرانی، ایرانی است. پس به طریق اولی طفل متولد از  ،خارجی، ایرانی است

 با آن شباهت کامل دارد ی کهحکم قانون ناظر به مورد خاص باشد و به موضوع دیگر
 کرده قیاس شده ینیبشیگویند آن موضوع با موردی که قانون پ سرایت داده شود،

 گسترش حکم خاص به موارد مشابه است. شباهتی که بین ۀاست. بنابراین قیاس وسیل
علت مشترک بین آنها طور معمول به، بهردیگیو مبنای قیاس قرار م شودیدو موضوع احراز م

 س اولویت علت وضع یک قانون معین،(. در قیا215 :1912)کاتوزیان، "ار استاستو
(. 009 :1999طور بارزتری وجود دارد )جعفری لنگرودی، در موردی از موارد سکوت قانون به

 سیستم 379مادۀ  1فل به موجب بند در اینجا باید توجه داشت که علت ایرانی بودن ط
 در اینجا معطوف به نسب و سیستم خون است. که قیاس اولویتدرحالی ،خاک است

 متفاوت قابل اعمال نیست. جمعیت یهاقیاس اولویت در دو مورد با علت روازاین
 . ارتباط هرچهاندعنوان یک شخص حقوقیانسانی و حاکمیت دو عنصر اساسی کشور به

معیت است بلکه تر میان این دو عنصر نه تنها اقتضای حاکمیت برخاسته از جبیشتر و مستحکم
رسد قانون مدنی با نفی نظر میبه قوام هرچه بیشتر این شخص حقوقی کمک خواهد کرد. به
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به تابعیت مادران ایرانی نسبت به تابعیت اطفالشان در تحقق چنین انسجامی غفلت  یاثربخش
 کرده است.  

 

 لزوم رعایت اصول کلی حقوق 
. این اصول از جمله کنندیمهمی ایفا م اصول کلی حقوقی در تدوین هر نظام حقوقی نقش

یات خاص هر نظم حقوقی بر حسب زمان و مکان ی. اگرچه جزروندیشمار ممنابع حقوق به
زیرا ماهیت انسان در اساس ثابت و مشابه است  ،اصول اساسی آن یکسان است ،کندتفاوت می

(O’Connell, 1970: 1اصول کلی حقوقی در تدوین حقوق بین .) خصوصی کشورها از الملل
عنوان مجازات، حداقل رفتار با جمله قواعد مربوط به حق داشتن تابعیت، سلب تابعیت به

 . ندبیگانگان و ... نیز از جایگاه خاصی برخوردار
 

 اصل رعایت اقتضائات وجدان عمومی
الهی در  ۀعنوان خواست و ارادتواند بهوجدان یک مفهوم آگاهی اخالقی است که می

، و افتهی بشری، یک احساس درونی که در طول تاریخ نوع بشر رشد و نمو و تکامل یهاقضاوت
فردی در نظر گرفته  ۀهای ناشی از مذهب، فرهنگ، آموزش و تجرباز ارزش یانیز مجموعه

اعمال و اقدامات فرد  یراخالقیشود. وجدان نوعی قضاوت ذاتی نسبت به ویژگی اخالقی یا غ
 (. Lagasse, 2001:125است )

در تعریف وجدان گفته شده که وجدان دسترسی غریزی خدادادی به حقیقت اخالق و 
از جانب خداوند است که  یاهیتوان نتیجه گرفت که وجدان هداز این تعریف می .معنویت است

دهد و اقتدار آن ناشی از این واقعیت است که اوامر آن حقیقت اخالق را در دسترس ما قرار می
 (. Gaus, 2001:3راده و خواست اوست )بخشی از ا

شمعی است  ۀمثابباشد. وجدان فردی به 2و عمومی 1شخصی ۀتواند واجد دو جنبوجدان می
متعدد است که با نور  یهاولی وجدان عمومی امتزاج شمع ،کندرا روشن می یاکه گوشه

جامعه را به هدف عالی اشراق دارد و  ۀ. وجدان عمومی جنبدکنیزیادتری تمام فضا را نورانی م
. وجدان عمومی مبنای بسیاری از ابداعات اجتماعی است و بسیاری از سنن و شودیرهنمون م
افراد محترم و  ۀ. وجدان عمومی متضمن منافع اجتماع بوده و برای همآوردیوجود مآداب را به

مانت اجرای این تعهد است. ض ۀجادکنندیاالجراست. وجدان عمومی ناظری مقتدر، آمر و االزم
نداشته باشد )میر  یحتی اگر ضمانت اجرای مادی مؤثر ،تعهد، هیجانات و افکار عمومی است

 (. 99و 92 :1910افسری، 
                                                           

1. Private conscience 
2. Public conscience 
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که در درون یک جامعه مانند یک خانواده، یک  گرددیهایی برموجدان عمومی به ارزش
 و ای التین، خاور نزدیکقبیله، یک ملت، یک گروه شغلی یا مذهبی، یک منطقه )آفریقا، آمریک

 اندتوسعه( مشترک حال یا در افتهیها )توسعهآسیای جنوب شرقی( یا یک گروه از ملت
(Veuthey, 2000: 608.)  نباید نسبی بودن مالحظات بشری، بلکه ارزشی بودن  مذکوراز عبارت

فیزیک به  یک علم مانند یهاهیطورکه وجود اختالف در نظرآن را باید نتیجه گرفت. همان
ند یا اصالً چنان روابط واقعی وجود ندارند، وجود اآن نظریات درست ۀی آن نیست که همامعن

آن  ۀ، دلیل بر آن نخواهد بود که هموجهچیهاخالقی نیز به یهایگذاراختالف در ارزش
 (.101: 1919های واقعی اخالقی وجود ندارند )مصباح یزدی، اند یا ارزشدرست هایگذارارزش

 1جو کرد. تفاوت اساسی جامعهووجدان عمومی را در جامعه و نه یک اجتماع صرف باید جست
در این است که جامعه متشکل از اجزایی است که این اجزا با پیوند یا پیوندهای  2با اجتماع

اند، اما اجتماع متشکل از اجزایی است که بدون هیچ مشترکی با یکدیگر ارتباط برقرار کرده
اند. معیار تفکیک یک مجموعه به اجتماع یا جامعه، طی با یکدیگر در کنار هم جمع شدهارتبا

های مشترک در یک جامعه همین ارتباط مشترک میان اعضا آن است. از جمله پیوندها و ارزش
از آرزوهای مشترک، رعایت هرچه بیشتر حقوق افراد انسانی، استقرار عدالت، رفع  است عبارت

از حقوق از جمله  یاناروا میان افراد براساس نژاد و جنس و قومیت. هر شاخه هر گونه تبعیض
و رعایت قضاوت وجدان عمومی در  ردیگیالملل خصوصی در یک جامعه شکل محقوق بین

ناپذیر است. در رصد مقبولیت و قابلیت تداوم و اجرای مقررات تدوین قواعد آن امری اجتناب
ایرانی  ۀ، قانونگذار ناگزیر از توجه به اقتضائات وجدان عمومی جامعناظر بر تابعیت زنان ایرانی

است. بررسی میزان مقبولیت تغییرات اساسی تابعیت زنان در اثر ازدواج، از دست رفتن تابعیت 
ایرانی یک زن ایرانی به صرف ازدواج با یک مرد خارجی، اثر انفعالی تابعیت زنان در مقایسه با 

 317و  379(9یار وجدان عمومی جامعه سنجید. با توجه به اینکه مواد )مردان را باید با مع
، در این دانندیقانون مدنی صرف ازدواج را مؤثر در مقام کسب یا از دست رفتن تابعیت ایرانی م

کرد که وجدان عمومی نسبت به اثر عملی این مقررات که از جمله  ینیبشیتوان پصورت می
ی تبهکار به تابعیت ایران و خروج یک زن ایرانی فرهیخته از تابعیت تواند ورود یک زن خارجمی

 ایران به صرف ازدواج باشد، چگونه قضاوت خواهد کرد.
 

 اصل تناسب میان عمل و نتیجه عمل 
میان شرط  ۀحقوقی اجماالً متضمن دو عنصر شرط و نتیجه شرط است. رابط ۀهر گزاره و قاعد

اسنادی و نه  ۀدر مقایسه با قواعد علوم تجربی از نوع رابطحقوقی  ۀو نتیجه شرط در یک قاعد

                                                           
1. Community 
2. Society 
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شرط معلول آن است.  ۀ(. در روابط علّی شرط علت، و نتیج129 :1977)ذوالعین،  علّی است
برسد،  گرادیسانت ۀاگر آب در فشار یک اتمسفر به صد درج مییگویم کهیهنگام برای مثال

میان شرط و جواب شرط یک  ۀقواعد حقوقی رابط به جوش آمدن آن است. اما در ناًیقینتیجه 
اسنادی است که قانونگذار آن را مقرر کرده و الزم است تا میان آن دو تناسب و تعادلی  ۀرابط

به مبلغی خاص  یامهیشرط عبور از چراغ قرمز لزوماً جر ۀمثال نتیج رایبرقرار کرده باشد. ب
و میان این دو یعنی موضوع و حکم  ندتعیین ک نیست، بلکه قانونگذار باید آن را برحسب شرایط

 تعادلی را در نظر بگیرد. 
حقوقی باید مورد توجه قرار ۀ تناسب یک اصل کلی حقوقی است که در تدوین هر قاعد

گیرد. این اصل منافع متقابل میان حقوق افراد با یکدیگر یا حقوق افراد از یک سو و حقوق 
ند. این اصل در حقوق بسیاری از کشورها مورد توجه خاص کجامعه از سوی دیگر را متعادل می

شمار بهاروپا  ۀقرار گرفته است. امروزه اصل تناسب بخش مهمی از اصول کلی حقوقی در اتحادی
(. این اصل در بررسی و ارزیابی اقتدارات عمومی دولت Schwarz, 1996, chapter 5)رود می

ن تصمیم است که حقوق افراد تا چه حدودی و چارچوبی برای اتخاذ ای داردنقش اساسی 
حفظ منافع عمومی محدود  ۀدولت از جمله از طریق قانونگذاری و به انگیز ۀتواند با مداخلمی

عنوان ابزاری در جهت حمایت از حقوق بنیادین (. این اصل همواره بهSauter, 2013: 1) شود
مردمی از جمله  یهامهم در حکومتعنوان معیاری نقش مهمی ایفا کرده است. اصل تناسب به

آنجا که انسان در جامعه  (. ازSchwarz, 1996: 545) اصول با قدمت تاریخی درازمدت است
کند، هدف حقوق ایجاد نظمی برای همزیستی میان افراد و ارکان جامعه است. اما در زندگی می

عدالت  ۀمر باید بر پایبلکه این ا ،عین حال نقش حقوق تنها حفظ جامعه و بقای حکومت نیست
 :1912د )کاتوزیان، کنو انصاف استوار شود و برای هر کس حقوق و تکالیفی متناسب او مقرر 

(. کارکرد قانونی این اصل، تضمین اجرای حقیقی قانون از طریق کنترل مقامات دولتی در 13
گونه رفتار  جهت جلوگیری از اقدامات مستبدانه، سوء استفاده از حق حاکمیت یا تحمیل هر

(. هدف این اصل هماهنگ ساختن منافع متضاد با Tridimas, 2003:64) است زیآمضیتبع
المللی مورد استناد قرار گرفته است. به موجب یکدیگر است و بارها از سوی محاکم ملی و بین

ه از اقدامات دولت از جمله قانونگذاری نباید از آنچه برای رسیدن ب کیچیمحتوای این اصل ه
هدف الزم است فراتر رود. برای تحقق این اصل اقدامات باید متناسب و ضروری باشند و نباید 

از آنچه برای نیل به هدف نهایی کافی است بر افرادی که مشمول آن اقدامات  تریتعهداتی اضاف
(. در راستای اعمال این اصل editionth Oxford dictionary, new 8:1219هستند، وارد آید )

رسیدن به آن به معیارهای زیر  برایانونگذار ابتدا باید هدف خود را مشخص کند و سپس ق
 توجه نماید: 

 ؛شده باشندوضع شوند که قادر به تحقق اهداف تعیین یاگونهمقررات باید به -
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نتوان از  کهیطورراه برای نیل به اهداف باشند، به نیترتصویب این مقررات باید کوتاه -
 ؛ی که موجد محدودیت کمتر باشند به آنها دست یافتمسیرهای

یا  مذکورراه در نیل به اهداف مذکور بوده و فراتر از اهداف  نیترمقررات باید مناسب -
 ؛نباشند زیآمافراط
با توجه به سایر قوانین، این مقررات باید متضمن منافع عقالنی بوده و با اهداف مورد نظر  -

 (. Van Gerven, 1999: 37,38,60) ندارتباط منطقی داشته باش
طور خالصه تناسب یعنی اینکه اعمال اقتدار حاکمیتی نباید متضمن باری اضافی یا به 

 سنخیتی ندارد شدهینیبشیسبب آسیب به سایر منافع مشروعی شود که با اهمیت هدف پ
(Lord Hofmann, 2002: 107  .) 

زیرا  ،عدم رعایت اصل تناسب وارد نیست ایرادی از حیث 379(9اگرچه در خصوص مادۀ )
اما در مورد مادۀ  ،کندبلکه تابعیتی را اعطا می ،کندقانونگذار تابعیتی را سلب نمی هدر آن ماد

توان چشم پوشید که هدف قانونگذار از درج آن استثنا در این ماده چه ها نمیاز این سؤال 317
؟ اصوالً ریخ ایمناسب استفاده کرده است  یالهیبوده است؟ آیا برای رسیدن به آن هدف از وس

زن ایرانی به ازدواج با مرد خارجی از یک سو  ۀاز نظر قانونگذار ایرانی چه تعادلی میان تعلق اراد
تابعیت ایرانی از او از سوی دیگر وجود دارد؟ در بادی امر یک استدالل  یرارادیو سلب غ

عیت یا محدودیت چنین ازدواجی بوده است و سلب تواند این باشد که نیت قانونگذار ممنومی
زیرا اوالً چگونه ممکن  ،تابعیت ایرانی باید نوعی مجازات تلقی شود. این استدالل منتفی است

دلیل سابق قانون مدنی که متضمن مجازات سلب تابعیت ایرانی به 311که مادۀ است درحالی
، اما برای چنین ازدواجی که اساساً با دشوارتکاب جرایم امنیتی بود، از قانون مدنی حذف 

اگر هدف  اًیثان ؛جرایم علیه امنیت ملی قابل مقایسه نیست، سلب تابعیت را ابقا کرده باشد
ثالثاً این  ؛ممنوعیت چنین ازدواجی بود، چرا صدر ماده چنین ضمانت اجرایی را قائل نشده است

تواند این باشد که نیز مغایر است. استدالل دیگر می 1قانون اساسی 11استدالل با اصل 
قائل شده است که همانا  یانهیاما برای آن هز ،قانونگذار اگرچه چنین ازدواجی را منع نکرده

 ۀتوانیم ماهیت این استثنا را از جنس هزینخروج از تابعیت ایرانی است. به تعبیر دیگر آیا می
که به موجب آن اگر یک زن ایرانی بخواهد به این منفعت فردی بدانیم  ۀعمومی در قبال فاید

که عبارت از خروج از را  اجتماعی آن ۀشخصی یعنی ازدواج با مرد خارجی دست یابد، باید هزین
کلی است متضمن چنین بده  ۀبپذیرد. اگرچه صدر ماده که بیانگر یک قاعد ،تابعیت ایران است

موضوع را بتوان در قالب سود و  317مادۀ  یتثناشرایط مندرج در اس دربستانی نیست، اگر 

                                                           
م هر فرد ایرانی است و تابعیت کشور ایران حق مسل"گوید: قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران می 11. اصل  1

که به تابعیت کشور تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا درصورتیدولت نمی
 ."دیگری در آید
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دلیل عدم رعایت اصل تناسب قابل ایراد هزینه یا هر چیز دیگری توجیه کرد، این توجیه به
این است که ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی به  شودیاست. استدالل دیگر که به ذهن متبادر م
سلب تابعیت ایرانی  روازاینو شود میتلقی  اشیرانیمعنای عدم تعلق معنوی او به تابعیت ا

امری طبیعی خواهد بود. اما اگر نیت قانونگذار این باشد، پس چرا در تمام موارد ازدواج زن 
صادق نیست و تنها در مواردی که قانون دولت متبوع مرد  یاایرانی با مرد خارجی چنین اماره

دهد. ، زن ایرانی تابعیت خود را از دست میکندتابعیت مرد خارجی را بر زن ایرانی تحمیل می
ممکن است استدالل شود تنها در مواردی که زن ایرانی با یکی از اتباع کشورهایی ازدواج 

، باید نتیجه گرفت که زن ایرانی با کنندیکند که تابعیت خود را بر زنان خارجی تحمیل ممی
انی خود را داشته است. این استدالل نیز فرض علم به این ماده، قصد قطع ارتباط با تابعیت ایر

، زیرا این خود قانونگذار نیستمتضمن هیچ ارتباط منطقی میان ازدواج و از دست رفتن تابعیت 
آنجا که از  ایرانی بوده است که برای قانون خارجی چنین اثری قائل شده است. این استدالل از

س هنگام ازدواج تابعیت مرد بر زن تحمیل نظر قانونگذار ایرانی ریاست خانواده با مرد است پ
کند و زیرا اوالً صدر ماده از چنین استداللی حمایت نمی ؛رسدنظر مینیز نادرست به شودیم

ریاست خانواده که از جنس حقوق خصوصی است، با تابعیت که از جنس حقوق عمومی  اًیثان
تواند نمی ،ف این ماده هرچه باشداست، ارتباطی ندارد. به هر حال با توجه به اصل تناسب، هد

ن بید. اساساً ارتباط منطقی و تناسبی کنازدواج را توجیه  ۀاز دست رفتن تابعیت ایرانی در نتیج
نحوی که ازدواج بتواند به تغییر تابعیت منجر شود و اگر بتوان ازدواج و تابعیت وجود ندارد به

این ارتباط چرا و چگونه فقط نسبت به سؤال این است که  ،بین این دو ارتباط منطقی یافت
 .ابدییزنان مصداق م

 

قواعد تابعیتی ایران در مورد زنان با حقوق ملی سایر کشورها و حقوق  ۀرابط
 الملل بین

الملل به دو موضوع در این گفتار تحت دو عنوان حقوق ملی سایر کشورها و حقوق بین
از حقوق خارجی یا حقوق ملی سایر کشورها و تابعیت زنان  زمینۀحقوق ایران در  یریرپذیتأث

الملل نیز میزان مقبولیت یا عدم مقبولیت قوانین تابعیتی ایران در مورد زنان در نظام حقوق بین
 خواهیم پرداخت.

 

 حقوق ملی سایر کشورها 
آثار یکی از "بلکه از حاکمیت برابر با یکدیگر نیز برخوردارند.  ،نداکشورها نه تنها دارای حاکمیت

و در میان آنها  ندها از لحاظ قانونی با هم مساویمترتب بر حاکمیت این است که دولت
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(. جمعیت و سرزمین عناصری 121 :1931)اصالنی و پروین، "خاصی وجود ندارد یبنددرجه
میزان آن از کشوری به کشور دیگر متفاوت خواهد بود، اما حاکمیت جزء  روازاینو  اندکمی

کشورها از وصفی برابر برخوردار است. یک فرد یا دارای  ۀکشور بوده و در هم ۀکیفی سازند
با فرد دیگر دارای این  ،ست یا نیست و اگر واجد چنین شخصیتی باشداشخصیت مستقل 

توان گفت یا عبارت دیگر حاکمیت فاقد میزان و درجه است، فقط میشخصیت، برابر است. به
حسب کشورهای مختلف برای آن مقادیر متفاوت  توان برنمی وجود دارد یا وجود ندارد و دیگر

این است که کشورهای  هاتیالملل مقصود از برابری حاکمدر نظر گرفت. در عرصۀ حقوق بین
الملل از حقوق و تکالیف مشابهی برخوردارند. المللی و در برابر حقوق بینبین ۀمستقل در جامع

یت و تساوی شخصیت دو مفهوم الینفک از یکدیگر باشند رسد استقالل شخصنظر میبه روازاین
(. در بسیاری از اسناد 19و  10 :1973زاده انصاری، )تقی استقالل است ۀو برابری، نتیج

 1.تأکید شده است هاتیالمللی از جمله منشور سازمان ملل متحد بر اصل برابری حاکمبین
 "هادوستانه میان دولت یهایوابط و همکارالملل راجع به راصول حقوق بین" ۀهمچنین اعالمی

ها از دولت ۀهم" :دیگویبه تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده م 1375که در سال 
رغم ها دارای حقوق و تکالیف برابرند و بهبرابری مبتنی بر حاکمیت برخوردارند. دولت

. شوندیالمللی شناخته مبین ۀاقتصادی، اجتماعی، سیاسی و غیره، اعضای برابر جامع یهاتفاوت
 خصوص از عوامل زیر تشکیل یافته است:برابری مبتنی بر حاکمیت به

 ؛ها از نظر حقوقی با یکدیگر برابرندالف( دولت
 ؛ها از حقوق ذاتی حاکمیت برخوردارنددولت ۀب( کلی

  ؛ناپذیر استها تعرضج( تمامت ارضی و استقالل سیاسی دولت
تا آزادانه نظام سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خود را انتخاب  د( هر دولت حق دارد

  2".و توسعه دهد ندک
کند که همیشه قواعد ذاتاً سیاسی است و حاکمیت دولت ایجاب می ایتابعیت مسئله

اجرای قواعد تابعیت دولت دیگر بر خالف اصل  روازایناالجرا باشد و تابعیت همان کشور الزم
باید گفت که  هاتی(. از منظر برابری حاکم91 :1915)الماسی،  شودیها تلقی محاکمیت دولت

ویژه قواعد امری خود را بر عهده دارد. این امر اصوالً هر کشوری خود هدایت تدوین قوانین به
حکمی قائل است و  ۀناشی از این واقعیت است که هر کشور تنها برای قوانین مصوب خود جنب

قانون مدنی خالف این  317موضوعی دارند. مادۀ  ۀایر کشورها برایش جنبقواعد و مقررات س
عبارت دیگر به موجب این ماده قاضی ایرانی در مواجهه با موضوع دهد. بهروند را نشان می

                                                           
سازمان بر مبنای اصل تساوی حاکمیت کلیۀۀ اعضۀای آن قۀرار    "گوید: منشور سازمان ملل متحد می 2( 1مادۀ ) .1

 ."دارد

3. G.A., Res. 2625 (XXV) (1970) 
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د کنتابعیت ایرانی زن ایرانی که با مرد خارجی ازدواج کرده است، باید به قانون خارجی مراجعه 
بودن یا از دست رفتن تابعیت ایرانی او را از قوانین آن کشور خارجی  تا حکم بقا بر ایرانی

یم که مسائل کنکه به این امر توجه  شودیدست آورد. اهمیت این قضیه وقتی آشکارتر مبه
 ۀمربوط به تابعیت دولت متبوع قاضی، از امور حاکمیتی و نظم عمومی بوده و نه تنها مداخل

نیز انکار  یاپذیرفته نیست، بلکه رضایت به چنین مداخله هوجچیهسایر کشورها در آن به
 حاکمیت ملی است. 

 

 الملل حقوق بین
طور کلی پذیرفته شده است که در فقدان قواعد قراردادی، مسائل مربوط به اعطای تابعیت به به

 الملل شرایطی را که به موجبهاست و حقوق بینبیگانگان اصوالً در صالحیت انحصاری دولت
 ,Nottebohm Case) ها واگذار کرده استبه خود دولت ،توانند تابعیت اعطا کنندها میآن دولت

Klaestad, 1955: 28المللی ملزم نیست تا خود را به اظهارات (. به هر حال یک دادگاه بین
را  هاتیتواند واقعمیرو ازایند و کنمحدود  اشیمقامات داخلی در مورد اعمال حقوق داخل

المللی باید حقوق داخلی را با توجه به اعمال تفاوت از منظر محاکم ملی ببیند. یک دادگاه بینم
دیوان نیست تا  ۀالملل در نظر بگیرد. این وظیفیک صالحیت اعطاشده به او توسط حقوق بین

اعتبار ملی حقوق داخلی کشورها که با اختیارات یک دادگاه استیناف نسبت به حقوق  ۀدربار
المللی تنها باید با حقوق داخلی و از کند. یک دادگاه بین یریگمیی ارتباط دارد، تصمداخل

 قابلیت پذیرش یک دعوای مطروحه عمل کند ۀکنندعنوان یک واقعیت تعیینجمله تابعیت، به
(Nottebohm Case, Guggenheim, 1955: 51 در واقع حقوق داخلی کشورها در خارج از .)

 موضوعی، و نه حکمی دارد. ۀالمللی جنببین ۀبرای یک محکم قلمرو خود از جمله
توان موارد بسیاری را می دیگویالمللی مبین ۀالمللی دادگستری با استناد به رویدیوان بین

طور خودکار متضمن آثار یافت که عمل یک دولت در اعمال صالحیت داخلی خود، ضرورتاً و به
مثال  رایآور باشد. بممکن است برای سایر کشورها الزام شرایطی درالمللی نیست و تنها بین

 حکم صادره از یک دادگاه صالحیتدار داخلی اصوالً در کشور دیگر قابل استناد نیست
(Nottebohm Case,1955: 21 .) 

 ۀتحدید مناطق دریایی همیشه واجد یک جنب دیگویماهیگیری م ۀدیوان در قضی
بستگی ندارد. اگرچه این  اشیدولت ساحلی و حقوق داخل ۀالمللی است و صرفاً به ارادبین

زیرا تنها دولت ساحلی صالحیت  ،واقعیتی است که عمل تحدید ضرورتاً یک عمل یکجانبه است
الملل بستگی دارد. انجام آن را دارد، اما اعتبار تحدید نسبت به سایر کشورها به حقوق بین

عنوان یک زیرا مبانی تابعیت به ،توجهی دارند شایانحاضر اهمیت  ۀدر قضی مذکورعبارات 
 (.Brownlie, 1998:387) یند تحدید مناطق استاوضعیت، بسیار مشابه فر
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المللی نیز واجد آثار آن صحبت شد، در عرصۀ بین ۀشرط واقعی بودن تابعیت که قبالً دربار
یا چند تابعیت از المللی در موارد اختالف مربوط به تعارض میان دو عملی است. محاکم بین

تابعیت مؤثر و  ،کندجمله در موارد تابعیت مضاعف که با حمایت دیپلماتیک ارتباط پیدا می
المللی دادگستری حقوق ملی کشورها نیز با درج . از نظر دیوان بیندهندیواقعی را ترجیح م

ند. اثر و واقعیارتباط واقعی فرد با دولت باشد، متمایل به پذیرش تابعیت مؤ ۀشرایطی که نشان
ای که برای مدت بسیاری از کشورها حاکی از این است که از حمایت دیپلماتیک از تبعه ۀروی

. این مطلب کنندیطوالنی جالی وطن کرده و ارتباط خود را با آن دولت قطع کرده، امتناع م
متضمن تواند موجب حمایت دیپلماتیک شود که دهد که از نظر کشورها تابعیتی مینشان می

ها، آرای دولت ۀکند که بنابر روینوته بام سپس اضافه می ۀارتباط واقعی باشد. دیوان در قضی
حقوقی است که  ۀالمللی و عقاید علمای حقوق تابعیت یک پیوند و علقداوری و قضایی بین

واقعی و عملی در زندگی و احساسات قلبی  یهایاجتماعی و همبستگ یهابنیان آن بر ارتباط
ین فرد با یک کشور و نیز حقوق و تکالیف متقابل بین آنها استوار است. فردی که به موجب ب

طور مستقیم تابعیت یک کشور را دارد یا به موجب تصمیم رسمی یک دولت این قانون به
تابعیت به او داده شده، در عمل بیشتر از هر کشور دیگری با مردم کشوری که تابعیت آن را 

از  دیگوی(. دیوان در این قضیه مNottebohm Case,1955: 22-23) ابسته استدست آورده وبه
تابعیت وجود داشته باشد، دیوان الزم است تا  ۀآنجا که باید میان فرد و دولت حامی رابط

واقعی وجود داشته یا خیر و تابعیت  ۀن نوته بام و لیختن اشتاین رابطبید که آیا کنمشخص 
توان المللی باشد نمیاقعی است یا خیر. برای اینکه تابعیت دارای اثر بیناعطاشده به او مؤثر و و

بود. ویژگی اساسی یک  توجهیب است، شده نسبت به اوضاع و احوالی که در آن تابعیت اعطا
 دیگوی(. دیوان سپس مNottebohm Case,1955: 24) تابعیت، مؤثر و واقعی بودن آن است

علقه و پیوند واقعی و عملی وجود ندارد.  گونهچیلیختن اشتاین ه شواهد بین نوته بام وبراساس 
نامبرده نه مدت طوالنی در لیختن اشتاین اقامت داشته و نه نیت واقعی او این بوده که حتی 

طور دائمی اقامت کند. احراز تابعیت جدید نوته بام فاقد پس از کسب تابعیت جدید در آنجا به
سند تابعیت باید دارا باشد، نیت واقعی نوته بام نه ایجاد علق صداقت و اصالتی است که یک 

جدید با لیختن اشتاین، بلکه خروج از تابعیت یک دولت دشمن و کسب تابعیت یک دولت 
در چنین شرایطی  دیگویم تینهادر در جنگ برای حفظ منافعش بوده است. دیوان  طرفیب

ه و لیختن اشتاین نیز حق حمایت دیپلماتیک از گواتماال اجباری به شناسایی این تابعیت نداشت
قانونگذار ایرانی  نی(. بنابراNottebohm Case,1955: 25) نوته بام در برابر دولت گواتماال را ندارد

د که اعمال اقتدارات حقوق داخلی مطلق نیست و در تدوین کنباید به این واقعیت توجه 
المللی و در جریان یک دعوای شود. در عرصۀ بینالملل نیز مراعات مقررات آن باید حقوق بین

چنانچه این تابعیت  ،تواند به تابعیت خواهان اعتراض کندحمایت دیپلماتیک کشور خوانده می
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طرح مواد حمایت دیپلماتیک  1شده باشد. به موجب مادۀ  الملل به او اعطاخالف حقوق بین بر
ن را مطابق قوانین آن کشور به موجب (، دولت متبوع دولتی است که شخص تابعیت آ2559)

 لیالملل نباشد، تحصها یا هر طریق دیگر که مغایر حقوق بینتولد، کسب، جانشینی دولت
 3(1مثال اعطای تابعیت نباید با مفاد مادۀ ) رایباشد. در تفسیر این ماده آمده است که ب کرده

بر این اساس جایی که یک فرد مغایر باشد.  1اشکال تبعیض علیه زنان ۀکنوانسیون رفع هم
زنی که تابعیت شوهرش را برای مثال کند، الملل تحصیل میتابعیتی را در مغایرت با حقوق بین

، این شخص باید در اصل اجازه داشته باشد تا آوردیدست مخود بهطور خودبهدر اثر ازدواج و به
طرح  1هر حال در تفسیر مادۀ  مورد حمایت دیپلماتیک دولت متبوع قبلی خود قرار گیرد. به

حمایت دیپلماتیک آمده است که اگر کسب تابعیت در چنین اوضاع و احوالی به از دست رفتن 
کند دولت متبوع جدید محق به حمایت تابعیت قبلی فرد منجر شود، انصاف اقتضا می

با همان دیپلماتیک باشد. این دیدگاه یعنی قبول اثر حقوقی برای یک اقدام باطل، مطابق 
 ۀدر خصوص عواقب حقوقی ادام 1371 یالمللی دادگستری در رأاست که دیوان بین یاقاعده

 Yearbook of theحضور آفریقای جنوبی در آفریقای جنوب غربی )نامیبیا( اتخاذ کرد )

international law commission, 2006: 34-35طور کلی عدم به دیگویم ی(. دیوان در آن رأ
آفریقای جنوبی در نامیبیا نباید به محرومیت مردم نامیبیا از هر امتیازی که  ۀادارشناسایی 

د. اگرچه اصوالً اقدامات رسمی آفریقای جنوبی از شوالمللی است، منجر ناشی از همکاری بین
 یاعتباری، اما این باعتبارندیو ب یرقانونیغ تیمومیق ۀجانب یا در ارتباط با نامیبیا پس از خاتم

آن متضرر شدن ساکنان  ۀها که نتیجها و ازدواجها، فوتثبت والدت مانندتواند به اقداماتی مین
 Legal Consequences for States of the Continued) این سرزمین است، تسری یابد

Presence of South Africa in Namibia,1971, pa.125آنجا که محاکم  (. به هر حال از
الملل و نیز با توجه به اینکه حقوق بین ندیستبه رعایت حقوق داخلی کشورها ن المللی ملزمبین

الملل خصوصی ، چنانچه حقوق بینرودیمیان ازدواج و تابعیت پیش م ۀبه سمت حذف رابط
الملل تعدیل دنبال ازدواج در جهت قواعد حقوق بینکشورها در خصوص تغییر تابعیت زنان به

همراه آثار ناخوشایندی را برای کشورها به مکن استالمللی مکام بینحاصل از اح ۀنشود، نتیج
 آورد. 
 

                                                           
. دول عضو به زنان حقوق مساوی با مردان در مورد کسب، تغییر یا حفظ 1"این کنوانسیون:  3. براساس مادۀ  1

کنند که با ازدواج با فرد خارجی و تغییر تابعیت ویژه تضمین میتابعیت آنان اعطا خواهند کرد، دول عضو به
تابعیتی و یا تحمیل اجباری تابعیت اعث تغییر تابعیت زن، بیخود بطور خودبههمسر در طی دوران ازدواج به

 .". دول عضو در مورد تابعیت کودکان به زنان حقوق مساوی با مردان اعطا خواهند کرد2گردد. شوهر نمی
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  هاشنهادیو پ هانظر
کلی در اصول کلی حقوقی اوالً ناظر بر این واقعیت است که این اصول در بسیاری از  ۀواژ .1

یت کلی به این واقع ۀواژ اًی؛ ثانشوندیطور ذاتی اعمال مقانونی و قضایی به یهایابیارز
ملی و نیز حقوق  یهاکه این اصل حقوقی مقبولیت جهانی داشته و در دیگر نظام گرددیبرم
الملل حضور دارد. این اصول به میزانی که در تدوین قواعد حقوقی مشارکت داشته باشند، بین

عنوان یک امری عقالنی مورد . اصل تناسب بهبخشندیبه آن قواعد مشروعیت هرچه بیشتر م
میان منافع عمومی و منافع خصوصی را  یهااصلی که تعارض ؛دان عمومی استحمایت وج
کند. اصل تناسب متضمن سه معیار مقتضی بودن )تناسب به مفهوم عام(، ضروری مدیریت می

میان وسیله و نتیجه  ۀبودن و تناسب به مفهوم خاص است. معیار مقتضی بودن ناظر بر رابط
ست یا خیر. اه برای نیل به هدف مورد نظر مقتضی و مناسب است و اینکه آیا تدبیر اتخاذشد

مورد استفاده برای نیل به هدف مورد نظر  ۀمعیار ضرورت داللت بر این دارد که آیا وسیل
دیگری برای رسیدن به هدف مورد نظر که  ۀعبارت دیگر هیچ وسیلبه ،ضرورت داشته یا خیر

تناسب به مفهوم اخص به این معناست که شامل محدودیت کمتری باشد، وجود نداشته است. 
یک اقدام اگرچه ممکن است مقتضی و ضروری هم باشد، چنانچه باری اضافی بر فرد تحمیل 

رسد در تدوین قواعد نظر می(. بهHarbo, 2010: 159-165) نامناسب تلقی خواهد شد ،کند
 باید( است، 1919پیش ) مربوط به تابعیت زنان در حقوق ایران که البته مربوط به هشتاد سال

 در تدوین مجدد آن به اصول کلی حقوقی از جمله اصل تناسب توجه بیشتری مبذول شود.
حقوق خصوصی و تابعیت  ۀافراد با یکدیگر در حوز ۀعنوان رابطبا توجه به اینکه ازدواج به .2

دو باید به حداقل  ، ارتباط اینردیگیحقوق عمومی قرار م ۀافراد با دولت در حوز ۀعنوان رابطبه
عنوان مبنایی برای تغییر وضعیت ویژه اینکه یک اقدام حقوق خصوصی نباید بهممکن برسد و به

 379(9بیش از ضرورت اصالح مادۀ ) 317عمومی فرد در نظر گرفته شود. ضرورت اصالح مادۀ 
در این  379(9در مقایسه با مادۀ ) 317در خصوص قطع این ارتباط است. ایراد اضافی مادۀ 

است که در اولی فردی به حکم قانون خارجی از اتباع ایران کاسته و در دومی فردی به حکم 
 . شودیقانون ایران به اتباع ایرانی اضافه م

قانون اساسی که در تاریخی پس از تصویب قانون مدنی به تصویب ملت ایران  11اصل  .9
مسلم هر فرد ایرانی است و دولت  تابعیت کشور ایران حق"که  دکنیرسیده است مقرر م

به تابعیت  کهیتواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا درصورتنمی
رسد که ثبات تابعیت زن در اثر ازدواج نظر نمیآنجا که از یک سو به . از "دیکشور دیگری درآ

رسد که عدم ثبات تابعیت زن ظر مینمغایرتی با موازین شرعی داشته باشد و از سوی دیگر به
مغایرت داشته باشد، باید مقررات مربوط به تابعیت زنان با روح  مذکورازدواج با اصل  ۀدر نتیج
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و محتوای قانون اساسی جمهوری اسالمی سازگار شود. شاید مواد موجود قانون مدنی با قانون 
حقوق ملت پرداخته بود، چندان طور مختصر به اساسی گذشته که تنها در چند اصل آن هم به

اما با تصویب قانون اساسی جدید که پس از تصویب قانون مدنی بوده و در بیش  ،ناسازگار نباشد
افراد اعم از زن و مرد در برابر قانون و  ۀاصل به حقوق افراد ملت و از جمله برابری هم 21از 

پرداخته، بازنگری در مواد ( 25برخورداری مساوی از حقوق سیاسی و غیره )از جمله اصل 
آن با مردان که مرتبط با حقوق سیاسی است، امری  یسازمربوط به تابعیت زنان و همسان

 ناپذیر است. اجتناب
 به شرح زیر تغییر یابند: 317و  379مواد  شودیپیشنهاد م .1

ن کسانی که در ایران از پدر و ]مادری[ که یکی از آنها در ایرا" 379(1الف( مادۀ )
 ."وجود آمده ]باشند[متولدشده به

. 1خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند]، مشروط بر اینکه  ۀهر زن تبع" 379(9ب( مادۀ )
محکوم نشده  یاسیرسیدر هیچ کشوری به جرایم غ .2تقاضای ورود به تابعیت ایران را نماید، 

 ."باشد[
 حذف شود. 317ج( مادۀ 

نیز  319، مقررات مرتبط با آنها در سایر مواد نظیر مادۀ رمذکود( بدیهی است با تغییر مواد 
 مستلزم تغییراتی خواهد بود.

 

  نتیجه

تابعیت در بطن خود مفهومی سیاسی و حاکمیتی است که قواعد آن با نظم عمومی یک کشور 
ارتباط مستقیم دارد. نظر به آثار مترتب بر تابعیت، طبیعی است که کشورها در قوانین مربوط 

عمل آورند. نهاد تابعیت از یک سو با حقوق و اعطا یا از دست رفتن آن نهایت دقت را بهبه 
تکالیف افراد و از سوی دیگر با اعمال حاکمیت ملی کشورها سروکار دارد. با توجه به مفهوم 

سیاسی و معنوی میان فرد و دولت است، کشورها در تدوین قواعد  ۀتابعیت که عبارت از رابط
هدف تحقق واقعی بودن آن خواه در تحصیل یا از دست رفتن آن باید با حساسیت مربوط با 

عنوان یک موضوع حقوق تمام عمل کنند. در این تحقیق نشان داده شد که صرف ازدواج به
تواند مبنایی مناسب و واقعی برای الملل خصوصی، نمیخصوصی یا یک موضوع حقوق بین
عنوان جی یا پس گرفتن تابعیت ایرانی از یک زن ایرانی بهاعطای تابعیت ایرانی به یک زن خار

دست دهد. از سوی دیگر الملل عمومی بهیک موضوع حقوق عمومی یا در شرایطی حقوق بین
المللی تابعیت قضایی بین ۀالملل عرفی و قراردادی و نیز به تأکید رویاگرچه براساس حقوق بین

 ۀدر عین حال باید توجه داشت که با ظهور جامع ،در قلمرو صالحیت ملی کشورها قرار دارد
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های مشترک کشورها در اعمال حاکمیت خود در روابط خارجی یا حتی گاه المللی با ارزشبین
داخلی خود آزادی مطلق نداشته و حاکمیت مطلقی که در گذشته، کشورها از آن  ۀدر محدود

ست. بنابراین با توجه به واقعیت برتری اکنون به حاکمیت نسبی تغییر یافته ا ،برخوردار بودند
الملل الملل بر حقوق داخلی، حاکمیت کشورها مطلق نبوده و تابع قواعد حقوق بینحقوق بین

المللی یا داخلی ینبتصمیمات اتخاذشده توسط یک کشور خواه در عرصۀ رو ، ازایناست
المللی قابل استناد است که بینجمله در برابر یک مرجع  المللی است و ازینبهنگامی واجد آثار 
الملل بر خالف که پایبندی یک کشور به حقوق بینالملل باشد. درحالیمطابق حقوق بین

 ۀاز شائب ناًیقی، منوط کردن قوانین تابعیت به یک قانون خارجی شودیحاکمیتش تلقی نم
، 317دات مادۀ خدشه به استقالل و حاکمیت ملی مصون نیست. در این مقاله ضمن بررسی ایرا

از جمله به این مطلب اشاره شد که قانونگذار ایرانی در خصوص تعیین اتباع ایرانی که اصوالً در 
بلکه به موجب حقوق  ،المللخود است، نه براساس حقوق بین یریگمیقلمرو صالحیت تصم

ی بر را برای خود پذیرفته است. قیدی که نه مصلحتی سیاس ییهاتیملی سایر کشورها محدود
آن قابل تصور است و نه با معیارهای مربوط به تابعیت سازگاری دارد، بلکه تنها موجبات خدشه 
به حاکمیت خود را فراهم آورده است. به هر حال ایراد قانونگذاری در خصوص تابعیت زنان در 

ن موضوع عنوان ازدواج )بهبیجو کرد که ونظام حقوقی ایران را باید در این نگاه قانونگذار جست
عنوان موضوع حقوق عمومی( ارتباطی قوی برقرار کرده است، حقوق خصوصی( و تابعیت )به

 نیز مشهود است. 379(9نگاهی که در تدوین مادۀ )
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