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Abstract
State right to exert diplomatic protection of its nationals, who have been harmed in
other countries, is an incontestable subject matter, provided that they prove their
nationality, exhaustion of local remedies, and commit internationally wrongful acts.
However, the possibility of diplomatic protection of those with dual nationality in
other subject country and resort to human rights of the protected individual is among
issues that have been well-established in international practice. Detention, trial, and
condemnation of Mrs. Nazanin Zaghari, an Iranian-British Subject, in Iran and UK
diplomatic protection of her, and the probability of UK litigation in ICJ once again
raised the question of dominant nationality of protected individual and resort to
human rights as a basis for diplomatic protection. In this survey, conducted by a
descriptive-analytical method, Britain justifications for diplomatic protection of Mrs.
Zaghari on the basis of dominant nationality and human rights have been
investigated and it has been criticized based on national regulations of Iran in the
context of nationality and the principle of prohibition of abuse of rights and
estoppel. Additionally, political negotiations with Britain to solve the dispute or Iran
withdrawal from the protocol on compulsory admission of ICJ jurisdiction annexed
to Vienna Convention on Consular Relations before filing a lawsuit before ICJ can
be considered as possible solutions.
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چکیده
حق دولتها در حمایت دیپلماتیک از اتباع خود که در دیگر کشورها آسیب دیدهاند ،بهه رهر
احراز تابعیت و طی طریق مراجع داخلی و ارتکاب فعل متخلفانة بینالمللی ،مسلم است .لهیکن،
امکان حمایت دیپلماتیک از دارندگان تابعیت مضاعف در کشور متبوع دیگر رخص و استناد بهه
نقض حقوق بشر رخص حمایترهده از مسهاللی اسهت کهه در رویهههای بینالمللهی در مسهیر
تثبیت قرار دارد .بازدارت و محکومیت خانم نازنین زاغری تبعهة ایرانهی -انگلیسهی در ایهران و
اعمال حمایت دیپلماتیک بریتانیا از وی و احتمال اقامة دعوا در دیوان بینالمللهی دادگسهتری،
دوباره موضوع قاعدۀ تابعیت غالب رخص حمایترده و استناد به حقوق بشر را ،بهعنوان مبنای
حمایت دیپلماتیک ،مطرح کرده است .در این پهووه ،،کهه بهه روو تویهیفی تحلیلهی انجها
گرفته ،ادلة توجیهی دولت بریتانیا در اعمال حمایت دیپلماتیک از خانم زاغری بر مبنای تابعیت
غالب و حقوق بشر بررسی رده و به استناد مقررات داخلی تابعیت و منع سوءاستفاده از حهق و
استاپل مورد نقد قرار گرفته است .همچنین ،مذاکرات سیاسی با بریتانیا بهمنظور حل موضوع یا
خروج ایران از پروتکهل پهذیرو اجبهاری یه حیت دیهوان بینالمللهی دادگسهتری منضهم بهه
کنوانسیون روابط کنسولی پی ،از طرح دعوا در دیوان بینالمللی دادگستری ،پیشنهاد میرود.
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مقدمه
خانم نازنین زاغری-راتکلیف تبعة ایرانی-بریتانیایی است که از سال  2007به بریتانیها رفتهه ،در
سال  2009با آقای را تکلیف ،از اتباع بریتانیا ،ازدواج کرده و در سال  2013تابعیهت بریتانیها را
بهدست آورده است .خانم زاغری ،که معموالً هرساله با گذرنامة ایرانی برای دیدار با اقوا خوی،
به ایران سفر میکرده است ،در  15فروردین  1395هنگا خروج از ایران به مقصهد بریتانیها در
فرودگاه اما خمینی بازدارت رد ) .(Dugard & Macdonald, 2017: 2وی ،که سابقة همکاری
با بنیاد خیریة تامسهون رویتهرز و رسهانة بیبیسهی را در کارنامهة کهاری خهود دارد ،بهه اتهها
جاسوسی و مشارکت در براندازی نر جمهوری اس می از طریق همکاری با مؤسسهات خهارجی
محاکمه و به پنج سال زندان محکو رده است (تسنیم .)1395 ،بازدارهت و محکومیهت خهانم
زاغری ،که همزمان دو تابعیت ایرانی و بریتانیایی دارد ،بهسرعت بهه مسهئلة حقهوقی و سیاسهی
تبدیل رد .دولت بریتانیا از ابتدای بازدارت وی مسئله را دنبال کرده و حتی وزیر امور خارجهة
بریتانیا رخصاً برای پیگیری وضعیت خانم زاغری به تههران سهفر کهرد .دولهت بریتانیها از سهال
 2017دریدد فراهم کردن مقدمات حقوقی اعمال حمایت دیپلماتیک از خانم زاغری بوده و به
همین سبب نظریههای حقوقی در خصوص امکان اعمال حمایت دیپلماتیک و استناد بهه نقهض
حقوق بشر ،بهعنوان مبنای این حمایت ،را تدارک دیده است ).(Dugard & Macdonald, 2017
بریتانیا مدعی است خانم زاغری هرچند با گذرنامة ایرانی به ایهران سهفر کهرده ،لهیکن تابعیهت
غالب وی تابعیت بریتانیهایی اسهت و دالیهل متعهددی را در ایهن خصهوص دکهر کهرده اسهت
) (Dugard, 2017: 7-8همچنین ،بریتانیا ادعا دارد با آنکه ایوالً ی ح نمیبیند تا از اتباع دارای
تابعیت مضاعفی که دولت پذیرنده ،دیگر دولت متبوع رخص است حمایت دیپلماتیهک بههعمل
آورد ،لیکن در موارد خاص به جهات حقهوق بشهری از اتبهاع مضهاعف کهه تابعیهت غالهب آنهها
بریتانیایی است ،حمایت دیپلماتیک خواهد کرد ) (GOV.UK, 2019bدر همهین زمینهه ،در 14
اسفند ،وزارت امور خارجة بریتانیا رسماً حمایت دیپلماتیک خود را از خانم نازنین زاغری اعه
کرد ).(Guardian, 2019
حمایت دیپلماتیک اع رده مبتنی بر دو مدعای حقوقی مهم اسهت یکهی آنکهه در مهورد
تابعیت مضاعف رخص ،تابعیت غالب لحاظ میرود و خانم زاغری تابعیت غالب بریتانیها را دارد،
ازاین رو لقوانین داخلی ایران که تابعیت مضاعف اتباع خهود را بهه رسهمیت نمیرناسهند ،فاقهد
اعتبار حقوقی است) ( Dugard, 2017:10دو آنکه تحوالت رویة قضایی بینالمللهی در جهتهی
حرکت کرده است که فقدان دادرسی منصفانه و نقض حقوق بشر یک متهم خهارجی در فراینهد
دادرسی میتواند مبنایی برای اعمال حمایت دیپلماتیک بارد (Dugard & Macdonald, 2017:
) .22تن ،حقوقی و سیاسی ناری از بازدارت و محکومیت خانم زاغری و حمایت دیپلماتیک از
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وی این احتمال قوی را بهدنبال دارد که بریتانیا در دیوان بینالمللی دادگستری دعوا اقامه کنهد
و چون دو دولت ایران و بریتانیا پروتکل پذیرو ی حیت اجباری دیوان بینالمللی دادگسهتری
منضم به کنوانسیون روابط کنسولی  1963وین را تصویب کردهاند) ،(UNTC, 2019در یهورت
احراز تابعیت غالب بریتانیایی خانم زاغری ،دیوان اعه یه حیت کهرده و بهه مسهالل مهاهوی
مربو به نقض حقوق بشر و فقدان دادرسی منصفانه خواهد پرداخت.
این پووه ،دریدد است تا با روری توییفی -تحلیلی مفهو حمایت دیپلماتیک و تفهاوت
آن با معاضدت کنسولی و مسئلة حمایت دیپلماتیک از دارندگان تابعیت مضاعف را بررسی کنهد
و پس از بیان دالیل توجیهی بریتانیا برای اعمال حمایهت دیپلماتیهک از خهانم نهازنین زاغهری،
ارکاالت وارد بر حمایت دیپلماتیک بریتانیا را در این قضیه بیان کرده و جایگهاه حقهوق بشهر را
در حمایت دیپلماتیک در رویة قضهایی بینالمللهی و در قضهیة خهانم زاغهری مطالعهه کنهد .در
نهایت ،با تحلیل حقوقی و بیطرفانه راهکارهای حقوقی و ی حدیدی خوی ،را اراله کند.

مفهوم و ابزار حمایت دیپلماتیک
ایل عد قابلیت طهرح دعهوای بینالمللهی از سهوی ارهخاص حقیقهی یها حقهوقی در مراجهع
بینالمللی قضایی و داوری با دو استثنا مواجه است :نخسهت ،حمایهت دیپلماتیهک و دو  ،حهق
افراد براساس کنوانسیونهای حقوق بشر (نیاورانی و دبیحیرهری.)4 :2015 ،
حمایت دیپلماتیک مکانیسمی است که به موجب آن دولت میتواند جبران زیان اتباع ،را
در خارج از کشور تضمین کند .مهادۀ  1پی،نهویس کمیسهیون حقهوق بینالملهل در خصهوص
حمایت دیپلماتیک مقرر میدارد ...« :حمایت دیپلماتیک ،متضمن استناد بهه مسهئولیت دولهت
دیگر از طریق اقدا دیپلماتیک یا دیگر رووهای حلوفصل مسالمتآمیز بابهت یهدمه و زیهان
واردرده به اتبهاع آن دولهت ،اعهم از ارهخاص حقیقهی یها حقهوقی ،در نتیجهة فعهل متخلفانهة
بینالمللی دولت دیگر و بهمنظور اجهرای آن مسهئولیت اسهت») .(DADP, 2006همانگونهکهه
دیوان دالمی دادگستری بینالمللی در قضیة ماوروماتیس بیان کرده است ،حمایهت دیپلماتیهک
بر مبنای این ایل توجیه میرود که یدمه بهه تبعهه بهمنزلهة ورود خسهارت بهه دولهت اسهت
) .(PCIJ, 1924: Series A, No. 2آنگونه کهه در پی،نهویس کمیسهیون حقهوق بینالملهل در
خصوص حمایت دیپلماتیک آمده است ،در واقع ،دولت نهتنها مدعی حق خود است ،بلکهه حهق
تبعة زیاندیدهاو را ادعا میکند ) .(DADP, 2006کمیسیون حقوق بینالملهل اظههار مهیدارد
که حمایت دیپلماتیک اتخادرده توسط یک دولت در سطح بین دولتها طریق جبرانی مهمهی
را برای حمایت از ارخایی که حقوق بشرران در خهارج نقهض رهده اسهت ،ته مین میسهازد.
حمایت دیپلماتیک فرایندی جبرانی همانند مسئولیت بینالمللی است و در قلمرو قواعد ثانویهة
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حقوق بینالملل قرار دارد ) (Crawford, 2013: 585و محهدود بهه خسهارتی اسهت کهه بههنحو
غیرمستقیم و از باب تسبیب وارد میرود که در ایط ح به آن زیان بازتابی اط ق میرود ،بهه
این معنا که دولت متبوع زیاندیده مستقیماً قربانی نقض قواعهد نیسهت ،بلکهه در واقهع دولهت
به سبب نقض حق تبعة خود دچار خسارت رده و حمایت دولت بهه لحهاظ آن اسهت کهه تبعهه
نمیتواند به مراجع قضایی بینالمللی دسترسی دارته بارد ).(Vermeer-Kunzli, 2007: 44

شرایط اعمال حمایت دیپلماتیک
مطابق با مقررات حقوق بینالملل ،دولتها میتوانند با رعایت پارهای ررایط ،از رهروندان خهود
که در سرزمین دولت دیگر متحمل خسارات مادی یا معنوی ردهاند ،حمایهت حقهوقی بههعمل
آورند .حمایت دیپلماتیک بهررطی قابل اعطا و اعمهال اسهت کهه بهین دولهت حمایتکننهده و
رخص حقیقی یا حقوقی مورد حمایت ،رابطة حقوقی و سیاسی بهه نها تابعیهت وجهود دارهته
بارد و زیاندیده برای احقاق حق خود روند دادرسی محاکم داخلی دولت پذیرنده را طی کهرده
بارد .حمایت دیپلماتیک حق دولت برای تضمین رعایت احتهرا حقهوق ارهخاص متبهوع یهک
کشور اسهت کهه در چهارچوب قواعهد حقهوق بینالملهل در دیگهر کشهورها بهدسهت آوردهانهد
) .(Crawford, 2013: 566در آرا و نظریههای سهابق ،پاکدسهتی زیاندیهده یها مهدعی حمایهت
دیپلماتیک رر سو اعمال حمایت دیپلماتیک بود (میرمحمدی ،)94-95 :2014 ،اما امهروزه،
با توجه به گست رو حقوق بشر و توسعة حمایت دیپلماتیک به مواردی کهه حقهوق بشهر نقهض
میرود ،رر مذکور جای خود را به رر تحقق عمهل متخلفانهة بینالمللهی از سهوی دولهت
پذیرنههده داده اسههت) .(Shapovalov, 2004: 831در واقههع ،میتههوان گفههت مفهههو پاکدسههتی
زیاندیده تغییر یافته و معنای مضیقی از آن اراله میرود ،با این توضیح که پاکدستی زیاندیده
به معنای عد ارتکاب جر یا تخلف نیست ،بلکه ممکن است زیاندیدۀ مورد حمایهت بها وجهود
ارتکاب تخلف یا جر  ،از حیث روند دادرسی عادالنه و قانونی یدمه دیده بارد .در ایهن یهورت
یرف عد رعایت موازین بشردوستانه و مقررات قانونی ،دولت متبوع وی را مستحق میسازد در
مقا اعمال حمایت دیپلماتیک بارد .اگر این تحلیل ،یعنی تغییهر مفههو پاکدسهتی زیاندیهده
پذیرفته نشود ،باید گفت امهروزه رهر پاکدسهتی زیاندیهده از زمهرۀ رهرو اعمهال حمایهت
دیپلماتیک حذف رده و جای خهود را بهه ارتکهاب فعهل متخلفانهة بینالمللهی از سهوی دولهت
پذیرنده داده است که در هر دو فرض نتیجة آن یکسان است.
بهعنوان قاعدۀ کلی ،این دولت متبوع رخص اسهت کهه بهرای اعمهال حمایهت دیپلماتیهک
استحقاق دارد .به موجب مادۀ  4پی،نویس کمیسیون حقهوق بینالملهل در خصهوص حمایهت
دیپلماتیک ،دولت متبوع «کشوری است که یک رهخص براسهاس قهوانین آن دولهت ،از طریهق
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تولد ،خون ،کسب تابعیت ،جانشینی دولت یا هر روو دیگری کهه مغهایر بها حقهوق بینالملهل
نبارد ،تابعیت آن کشور را کسب کرده بارد» ).(DADP, 2006
حمایت دیپلماتیک دامنة وسیعی از اقدامات را در برمیگیرد .این اقهدامات رهامل مهذاکره،
میانجیگری ،رسهیدگیهای قضهایی و داوری ،اقهدا متقابهل و قطهع روابهط دیپلماتیهک اسهت
) .(Crawford, 2013: 568بهع وه ،اقدا دیپلماتیک تمامی ریوههای قهانونی را در بهردارد کهه
یک دولت ،دیگری را از نظرها و نگرانیهای ،از جمله اعتراض ،تقاضا برای تحقیق یا مهذاکره بها
مدنظر قرار دادن حلوفصل اخت فات آگاه سازد و ضروری است از طرق قانونی و یلحآمیز انجا
گیههرد ) .(DADP, 2006دولههت اجراکننههدۀ حمایههت دیپلماتیههک نسههبت بههه انتخههاب یکههی از
راهکارهای اقامة دعوا در مراجع بینالمللی یا رجوع به دادگاههای داخلی بهرای مطالبهة جبهران
خسارت )با رعایت مصونیت دیپلماتیک( و انعقاد موافقتنامة مقطوع یه حدید دارد و میتوانهد
ترتیبههاتی را بههرای توزیههع غرامههات دریافترههده از دولههت مسههئول اتخههاد کنههد (Kadelbach,
) .Rensmann & Rieter, 2019:105طرح دعوا در دیوان بینالمللی دادگستری مهمترین فرایند
قضایی برای اعمال حمایت دیپلماتیک اقامة دعوا در دیوان بینالمللی دادگستری است هرچنهد
طرح دعوا در محاکم بینالمللی منو به رضایت دولتها رده است .در پرونهدۀ نهازنین زاغهری
چون ایران و انگلستان هر دو پروتکل پذیرو ی حیت اجباری دیهوان بینالمللهی دادگسهتری
منضم به کنوانسیون روابط کنسولی  1963وین را پذیرفتهاند ،امکان رجهوع بریتانیها بهه دیهوان
بینالمللی دادگستری وجود دارد.

معاضدت کنسولی و حمایت دیپلماتیک
مرز میان معاضدت کنسولی و حمایت دیپلماتیک هنوز کام ً رورهن نیسهت .بررسهی پرونهدههای
الگراند و اونا و نیز دیالو نشان میدهد که ابتدا موضوع عبارت از معاضدت کنسولی و نقض مقررات
بند «ب» مادۀ  36کنوانسیون روابط کنسولی بهوده کهه بهه حمایهت دیپلماتیهک دولهت متبهوع از
زیاندیدگان ،بهسبب نقض مقررات ناظر بر معاضدت کنسولی و حقوق بشری ،منتهی رهده اسهت.
با وجود این ،میان معاضدت کنسولی و حمایت دیپلماتیک تفاوتهای اساسی وجود دارد و حهداقل
از سه جنبه این دو باید متمایز روند :یکی اینکه محدودۀ فعالیتهای کنسولی مقرررهده بهوسهیلة
کنوانسیون روابط کنسهولی بها حمایهت دیپلماتیهک متفاوتانهد دو  ،در سهطح نماینهدگی میهان
معاضدت کنسولی و حمایت دیپلماتیک تفهاوت وجهود دارد و سهو  ،معاضهدت کنسهولی ماهیهت
پیشگیرانه و حمایت دیپلماتیک ماهیت جبرانی دارد).(Vermeer-Künzli, 2007: 79
به موجب بند «الف» مادۀ  5کنوانسیون روابط کنسولی ،یکی از وظایف کنسولها حمایت از
منافع اتباع در دولت پذیرنهده مطهابق بها قواعهد حقهوق بینالملهل اسهت امها ،طبهق مهادۀ 55
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کنوانسیون ،این حمایت نباید بهگونهای بارد که در امور داخلی دولت پذیرنده دخالهت کننهد و
کنسول عم ً اختیار دخالت در روند قضایی را ندارد و نمیتواند اعمال عدالت در دادرسی دولهت
پذیرنده را انکار کند ) . (VCCL, 1963کنسولها نق ،خایهی در کمهک بهه اتبهاع در رهرایط
سخت مانند یافتن وکیل ،بازدید از زندان و تماس بها مقامهات محلهی دارنهد ،امها نمیتواننهد در
جریان دادرسی قضایی و امور داخلی دولت پذیرنده و دادن مشاورۀ حقوقی به دادگاه یا تحقیهق
در مورد جر دخالهت کننهد ) .(Vermeer-Künzli, 2007: 80کنوانسهیون در مهورد مفهاد ایهن
حمایت ،بهجز در مورد ررایط عمومی رعایت حقوق بینالملل ،ساکت است .ایل عد مداخلهه،
قلمرو معاضدت کنسولی را محدود میکنهد ،لهیکن در حمایهت دیپلماتیهک ایهن ایهل مطهرح
نمیرود .هرچند نمایندگان دیپلماتیک در امور داخلی دولت پذیرنده دخالت نمیکنند (بنهد 1
مادۀ  41طرح پی،نویس حمایت دیپلماتیک) ،اما در خصوص حمایت دیپلماتیک نیز حتی اگهر
این حمایت مطابق با مقررات حقوق بینالملل اجرا رود ،بهمنزلة دخالت در امور داخلهی دولهت
پذیرنده نیست زیرا دولت فرستنده حمایت دیپلماتیک را بهعنوان حق خهود اعمهال میکنهد و
بعد از طی رسیدگی در مراجع داخلی ،دیگر سهخن از اخهت ف رهخص و دولهت نیسهت ،بلکهه
اخت ف میان دو دولت مطرح است .بدینترتیب ،دیگر موضوع امر داخلی نیست ،بلکهه اخهت ف
دارای ماهیت بینالمللی خواهد بود ).(Vermeer-Künzli, 2007: 80
تفاوت دیگر میان حمایت دیپلماتیک با معاضدت کنسولی در ایهن اسهت کهه اگهر کنسهول
کشوری اقداماتی مانند م قات با رخص بازدارتی یا معاضدت حقوقی را فراهم سهازد ،بههعنوان
معاضدت کنسولی تلقی میرود درحالیکه دخالت سفیر یا وزیر امور خارجه یا مقامهات بهاالتر،
که با حاکمیت دولتها نیز ارتبا پیدا میکنند و منافع دولت و نه رخص تبعه را مدنظر دارند،
در سطح حمایت دیپلماتیک مطرح است ).(Vermeer-Künzli, 2007: 81-82
تفاوت سو بین حمایت دیپلماتیک با معاضدت کنسولی در این است که معاضدت کنسولی
ماهیت پیشگیرانه دارد ،اما ماهیت حمایت دیپلماتیک جبرانهی اسهت .توضهیح آنکهه معاضهدت
کنسولی قبل از طی تما مراحل داخلی و پی ،از نقض حقوق بینالملل اتفهاق میافتهد و ایهن
امر به مساعدت کنسولی این امکان را میدهد که از یک سو کمتر رسمی بارد و از سوی دیگهر
توسط دولت میزبان بیشتر قابلیت پذیرو دارته بارد .معاضدت کنسولی اغلهب بهه حمایهت از
حقوق تبعه مربو است و مقید به رضایت رخص است .همانگونهکهه در کنوانسهیون ویهن در
مورد روابط کنسولی گفته رده است ،معاضدت کنسولی یرفاً زمانی فراهم میرود کهه رهخص
مورد حمایت آن را تقاضا کند .امها حمایهت دیپلماتیهک دریهدد اسهت موضهوع بینالمللهی یها
بیندولتی را مطرح سازد یعنی سطحی که در نهایت قادر رود دعوای بینالمللی را ایجاد کند و
رخص مورد حمایت نمیتواند دولت متبهوع ،را از اقامهة دعهوا یها ادامهة دادرسهی منهع کنهد
).(Vermeer-Künzli, 2007: 84
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دیوان بینالمللی دادگستری در قضیة الگراند ،در تفسیر بند  1مادۀ  36کنوانسهیون روابهط
کنسولی ،بر این نظر است که این ماده حقوق رخصهی را مطهرح میکنهد کهه میتوانهد توسهط
دولت متبوع رخص تحت بازدارت مورد استناد قرار گیرد و «وضوح این مقررات در سیاق آنهها
جای هیچ تردیدی را در این زمینه باقی نمیگهذارد» ) .(ICJ Reports, 2001: 482-483دیهوان
بینالمللی دادگستری در قضیة اونا نیز اظهار دارت «نقضهای حقوق ارخاص به موجهب مهادۀ
 36ممکن است نقض حقوق دولت فرستنده را در پی دارته بارد .متقاب ً ،نقهض حقهوق دولهت
اخیر نیز میتواند به نقض حقوق رخص منتهی رود .در این رهرایط خهاص و بسهتگی متقابهل
حقوق دولت و حقوق رخص ،مکزیک میتواند با طرح دعوایی به نا خود ،از دیهوان درخواسهت
کند تا در مورد نقض حقوقی تصمیم بگیرد که ادعا میکند مسهتقیماً و از طریهق نقهض حقهوق
رخصی ،که به موجب قسمت «ب» بند  1مادۀ  36به اتباع مکزیک اعطا رده ،بههوقوع پیوسهته
است .تکلیف به طی طریق جبران داخلی بر چنهین درخواسهتی اعمهال نمیرهود .بههع وه ،بهه
دالیل مذکور ،دیوان ضروری نمیبیند که به ادعاهای مکزیک مبنی بر نقهض حقهوق بینالملهل
تحت عنوان جداگانة حمایت دیپلماتیک بپردازد» ) .(ICJ Reports, 2004: 33این گفتهه بهر آن
داللت میکند که چنانچه مکزیک ،مدعی حقوق خوی ،نمیرد ،زیاندیدگان ملز بودند کهه از
قاعدۀ طی طریق داخلی پیروی کنند و این بهنوبة خود حاکی از آن است که با وجود اظههارنظر
نهایی دیوان ،این وضعیت از وضهعیتهای حمایهت دیپلماتیهک اسهت و نهه وضهعیت مسهاعدت
کنسولی ).(Vermeer-Künzli, 2007: 85-86
قضیة خانم زاغری مسئلهای حمایهت دیپلماتیهک اسهت نهه معاضهدت کنسهولی و هرچنهد
حمایت دیپلماتیک رسماً از اسفند  1397توسط وزارت امور خارجه بریتانیا اعه رهده اسهت،
اما ،در واقع ،پی ،از آن ،به سبب ورود وزیر امور خارجة بریتانیا به موضوع ،که رخصاً بهه ایهران
سفر کرده و مسئلة خانم زاغری را پیگیری کرده بود ،مسئله از معاضدت کنسولی فراتهر رفتهه و
به حمایت دیپلماتیک ارتقا یافته بود ،زیرا معاضدت کنسولی ماهیهت پیشهگیرانه دارد و قبهل از
وقوع فعل متخلفانة بینالمللی و پی ،از آنکه طرق جبهران محلهی طهی رهود ،تحقهق مییابهد.
همچنین ،معاضدت کنسولی در سطح محلی اعمال میرود و بهدنبال ت مین برخورد منصهفانه و
قانونی با اتباع در سطح محلی است .اما وقتی به ادعهای دولهت حمایتکننهده ،عمهل متخلفانهة
بینالمللی تحقق یافت و طرق جبران محلی طی رد ،موضوع به سطح بیندولتی ارتقا مییابد و
نمایندگیها در این سهطح دارای ماهیهت دیپلماتیهک اسهت نهه کنسهولی مهاهیتی کهه عمهل
دیپلماتیک را ،آنگونه که در مادۀ  1پی،نویس کمیسیون حقوق بینالملل در خصوص حمایت
دیپلماتیک آمده است ،رکل میدهد.
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حمایت دیپلماتیک و کنسولی از دارندگان تابعیت مضاعف
زمانیکه رخص تابعیت مضاعف دارته بارد ،قاعهدۀ مجهری در حقهوق بینالملهل بهرای طهرح
دعاوی این بود که هریک از دولتهای متبوع نمیتواند علیه دولهت دیگهری کهه فهرد همزمهان
تابعیت وی را نیز داراست ،دعوای حمایت دیپلماتیک اقامه کند ) ،(CCQRCNL, 1930اما ایهن
قاعده تغییر پیدا کرده و جای خود را به این ایل داده است که چنانچه تابعیت دولهت خواههان
نسبت به تابعیت دولهت خوانهده غالهب بارهد ،ایهن ادعها رد نخواههد رهد .مهادۀ  7پی،نهویس
کمیسیون حقوق بینالملل در زمینة حمایت دیپلماتیک مقرر میدارد« :دولت متبوع نمیتوانهد
حمایت دیپلماتیک را نسبت به یک رخص در برابر دولتی که آن رهخص تبعهه آن کشهور نیهز
هست اعمال کند ،مگهر تابعیهت دولهت سهابق در زمهان ورود زیهان و در زمهان تقهدیم رسهمی
دادخواست غالب بارد» ) .(DADP, 2006حمایهت دیپلماتیهک و اولویهت اینکهه تابعیهت کهدا
دولت متبوع مؤثر است ،با سنجیدن قهوت هریهک از روابهط در پرتهو عوامهل مختلفهی ارزیهابی
میرود و در ررایط مختلف ،متفاوت است .برای توییف عوامل مؤثر در تعیهین تابعیهت غالهب
اقدا ویوهای یورت نگرفته است ،اما نویسندگان برخی عوامل را خاطرنشهان سهاختهاند ،ماننهد
اقامت دالم ،مدت زمان گذراندهرده در هریک از دو کشور متبوع ،تاریخ گهواهی تابعیهت (طهول
دورۀ گذراندهرده بهعنوان یک تبعه نزد دولت حامی پهی ،از آنکهه دعهوا اقامهه رهود) ،مکهان،
برنامهها و زبان آموزو ،کار و منافع مالی ،مکان زندگی خانوادگی و پیوندهای خانوادگی در ههر
کشور ،مشارکت در زندگی اجتماعی و عمومی ،استفاده از زبهان ،پرداخهت مالیهات ،حسهابهای
بانکی ،بیمة ت مین اجتماعی ،دیدار با دیگر اتباع دولت ،دارتن و استفاده از گذرنامة دولت دیگهر
و خدمت نظا وظیفه .هیچکدا از این عوامل قاطع نیست و وزنة هریک از این عوامل بها توجهه
به اوضاع و احوال هر پرونده متفاوت است ).(DADP, 2006
سیاق مادۀ  7پی،نویس مواد حمایهت دیپلماتیهک بهگونههای اسهت کهه در مهورد تابعیهت
مضاعف ،تابعیت غالب بهعنوان مستثنا بیان رده است ،زیرا این ماده میگویهد« :دولهت متبهوع
نمیتواند حمایت دیپلماتیک را اعمال کند ...مگهر تهابعیت ،غالهب بارهد» .ایهن عبهارت نشهان
میدهد که اوضاع و احوال موردنظر مادۀ  7باید استثنا تلقی رود و نیز رورن میسهازد کهه بهار
اثبات آن بر عهدۀ دولت مدعی است که ثابت کند تابعیت وی غالب است.
قسمت «الف» و «ب» مادۀ  36کنوانسیون روابط کنسولی مقهرر مهیدارد« :الهف) مه موران
کنسولی آزاد خواهند بود که با اتباع دولت فرستنده ارتبها برقهرار کننهد و بهه آنهها دسترسهی
دارته بارند .اتباع دولت فرستنده نیز در مورد برقراری ارتبا با م موران کنسولی دولت متبوع
خود و دسترسی دارتن به آنها از همان آزادی برخوردار خواهند بود ب) دریورتیکه در حهوزۀ
کنسولی ،یکی از اتباع دولت فرستنده توقیف یا زندانی یا در انتظار محاکمه ،بازدارت یا بهه ههر
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یورت دیگر توقیف رده بارد ،مقامات ی حیتدار دولت پذیرنده ،بنا به تقاضای دینفع ،بدون
ت خیر مراتب را به پست کنسولی دولت فرستنده اط ع خواهند داد .مراس ت و مکاتبات رخص
توقیف یا زندانی یا بازدارترده خطاب به پست کنسولی بدون ته خیر توسهط مقامهات مهذکور
ارسال خواهد رد .مقامات مذکور حقوقی را که رخص دینفع به موجب این بنهد داراسهت ،بهه
اط ع خواهند رسهانید» ) .(VCCL, 1963حهال سهؤال ایهن اسهت کهه آیها کنوانسهیون روابهط
کنسولی ،اتباع با تابعیت مضاعف را هم رامل میرود یا خیر؟ بهعبارت دیگر ،هنگامیکهه تبعهه
در یکی از کشورهایی که تابعیت آن را دارد بازدارت یا زندانی بارهد ،آیها دولهت متبهوع دیگهر
میتواند ادعای حقوق مذکور در مادۀ  36را دارته بارد؟ این مسئله در قضیة اونا و سهایر اتبهاع
مکزیکی مطرح رد که در آن قضیه آمریکا مدعی رد مکزیک از ارخایی که تابعیهت مضهاعف
آمریکایی-مکزیکی دارند ،حمایت دیپلماتیک بهعمل آورده و مرتکب قصور رده است از جملهه
آمریکا مدارکی اراله کرد که آقای زامبرانو ،یکی از محکومان موضوع اخت ف ،تبعة آمریکاسهت و
مکزیک ،با این استدالل که ارخاص دوتابعیتی براساس مادۀ  36کنوانسهیون حهق دسترسهی و
اط ع از مساعدت کنسولی را ندارند ،ادعای خود را در مورد آن رخص استرداد کرد .این اقهدا
مکزیک مورد انتقاد قاضی پارا آرنجورن قرار گرفت ،زیرا بهه نظهر وی مهادۀ  6طهرح کمیسهیون،
مکزیک را محق میساخت که از طرف زامبرانو نیز اع حمایهت دیپلماتیهک کنهد و براسهاس
مدارک ،تابعیت غالب و مؤثر وی را ثابت کند و ایشان عمهل مکزیهک را بهرخ ف دسهتاوردهای
کمیسیون حقوق بینالملل تلقی کرد ،زیهرا بهه موجهب مهادۀ  6طهرح کمیسهیون دریهورتیکه
تابعیت دولت حمایتکننده  ،در زمان ورود خسارت و در زمان ارالهة دادخواسهت و طهرح دعهوا،
تابعیت غالب و مؤثر بارد ،میتواند حمایت دیپلماتیک را اعمال کند (سهلطانیآدر.)58 :2015 ،
نظر قاضی دیوان را باید ت یید کرد ،زیرا معاضدت کنسولی و حمایت دیپلماتیک ارتبا نزدیهک
و هدف واحدی دارند و دریهورتیکه در حمایهت دیپلماتیهک نظریهة تابعیهت غالهب و مهؤثر را
بپذیریم ،در معاضدت کنسولی نیز این نظریه اعمال میرود.

دالیل توجیهی بریتانیا مبنی بر اعمال حمایت دیپلماتیک از نازنین زاغری
بریتانیا ادعا دارد که خانم نازنین زاغهری در ایهران بههنحو خودسهرانه بازدارهت رهده و حقهوق
اساسی وی نسبت به اعمال دادرسی عادالنه بهردت نقض رده اسهت ،ازایهنرو مسهئلة وی بهه
موضوع حقوق بشری و انسهانی بهدل رهده اسهت ) .(Dugard & Macdonald, 2017:1بریتانیها
معتقد است که برای جبران خسارات ادعایی واردرده به خانم زاغری ،که دارای تابعیت ایرانهی-
بریتانیایی است ،میتواند حمایت دیپلماتیهک را اعمهال کنهد و رسهماً در  5مهارس  2019ایهن
حمایت را اع کرد ) .(Guardian, 2019دالیل توجیهی بریتانیا برای اعمال حمایت دیپلماتیک
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که مبتنی بر نظر مشورتی مؤسسة ردرس از پروفسور جان دوگارد اسهت ) ،(Dugard, 2017بهه
ررح دیل بارد:
الف) خانم زاغری با گذرنامة ایرانی به این کشور سفر میکرده است .لیکن ،دلیهل دارهتن و
استفاده از گذرنامة دولت ایران آن است که این کشور ضرورت میداند اتباع ایرانی برای سفر به
ایران یا از ایران گذرنامة ایرانی را استفاده کنند .مطابق با توییة مسافرتی ادارۀ امهور خارجهه و
مشترکالمنافع بریتانیا ،در ایران حفظ دو تابعیت غیرقانونی است .در این اوضاع و احهوال قابهل
درک است که از حیث حقوقی و بهعنوان دلیل تابعیت غالب ،استفاده از گذرنامهة ایرانهی بهرای
سفر به ایران یا از ایران توسط رهروند دوتابعیتی بیارزو بارد.
ب) از سال  2007زندگی رخصی و رغلی خانم نازنین زاغهری در بریتانیها بهوده اسهت نهه
ایران .او در تعطی ت برای دیدار خانوادهاو به ایران میرفته اسهت و نهه بهرای زنهدگی در ایهن
کشور .در دیدارهای خانم زاغری از ایران وی با گذرنامة ایرانیاو سفر کرده است ،زیهرا قهوانین
ایران چنین چیزی را ضرورت میدانهد ،ایهن در حهالی اسهت کهه از سهال  2013وی در سهایر
مسافرتهای خود به کشورهای دیگر با گذرنامة بریتانیایی مسافرت کرده است.
ج) خانم زاغری ارتباطات خانوادگی ،رغلی و مالی قوی بها بریتانیها دارد .رهوهر و دختهرو
رهروند بریتانیا هستند زبانی که در خانه یحبت میکنند ،انگلیسهی اسهت .منزلهی کهه در آن
زندگی میکنند مالکیت مشترک با روهرو دارد .او در بریتانیا مالیات پرداخهت میکنهد و رأی
میدهد دارای سها در ررکتهای بریتانیایی است و در سه بانک بریتانیا حساب بهانکی دارد و
از سال  2008که مدرک کاررناسی اررد خود را اخذ کرده اسهت ،در یهک رهرکت بریتانیهایی
استخدا رده و تا زمان بازدارت در آن کار میکرده است.
د) در این نظر مشورتی آمده است که وقتی تابعیهت غالهب تابعیهت بریتانیها بارهد ،در
حقوق بین الملل هیچ منعی مبنی بر حمایت دیپلماتیک بریتانیا از ارهخاص دوتهابعیتی در
برابر کشور متبوع دیگر وجود ندارد .استحقاق دولت به موجب حقوق بین الملل نمی تواند با
موضع اتخادرده توسط دولت دیگر به موجب مقررات داخلهی او تحهت ته ثیر قهرار گیهرد
).(Dugard, 2017: 7-8
بدین ترتیب ،از نظر بریتانیا سه رر حمایت دیپلماتیک فراهم رده اسهت .1 :ارتکهاب
عمل متخلفانة بین المللی توسط ایران که از مصادیق نقض جدی حقوق بشر اسهت یعنهی
بازدارت غیرقانون ی و فقدان فرایند دادرسی عادالنه  . 2طی طریق مراجهع داخلهی توسهط
خانم زاغری یعنی پایان یافتن طرق دادرسی تا قطعیت رأی یادررده و  . 3اثبات تابعیت
غالب بریتانیا.
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ایرادات وارد بر اعمال حمایت دیپلماتیک بریتانیا از خانم زاغری
دالیل بریتانیا برای اعمال حمایت دیپلماتیک از خانم زاغری میتوانهد از سهه منظهر پاسهخ داده
رود :یکی از نظر انکار تابعیت خارجی و غالب وی دو با استناد به قاعهدۀ منهع سوءاسهتفاده از
حق و پاسخ سو مبتنی بر ایراد هشدار و قاعدۀ استاپل است که به ررح دیهل در سهه قسهمت
بررسی میرود.

 .1ایرادات مربوط به تابعیت خارجی و غالب نازنین زاغری
مطابق با بند  2مادۀ  976قانون مدنی ایران ،کسانی که پدر آنها ایرانی است ،تبعة ایهران محسهوب
میروند و به موجب مادۀ  987قانون مدنی زن ایرانهی کهه بها تبعهة خهارجی ازدواج میکنهد ،بهه
تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند ،مگر اینکه مطابق قانون مملکت زوج تابعیت رهوهر بهواسهطة
وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل رود .براساس تبصرۀ  1مادۀ  987هرگاه قانون تابعیهت مملکهت
زوج ،زن را به حفظ تابعیت ایلی و تابعیت زوج مخیّر بگذارد ،در این مورد زن ایرانی کهه بخواههد
تابعیت مملکت زوج را دارا رود و علل موجهی ههم بهرای تقاضهای خهود در دسهت دارهته بارهد،
بهرر تقدیم تقاضانامة کتبی به وزارت خارجه ممکن است با تقاضای او موافقت رود .بنابراین ،از
یک طرف ،تابعیت ایرانی خانم نازنین زاغری مسلم است و از طرف دیگر ،چون قهانون ایهران ایهل
وحدت تابعیت را پذیرفته است و تابعیت مضاعف را قبول ندارد ،ازدواج زن ایرانی بها تبعهة خارجهه
ایوالً موجب سلب تابعیت ایرانی زوجه نخواهد رد و زوجه تابعیت ایرانهی خهود را حفهظ خواههد
کرد .مادۀ  987یرفاً دو استثنا را مقرر کرده است :اول ،جایی که قانون دولت متبهوع زوج تابعیهت
روهر را بهواسطة ازدواج بر زوجه تحمیل کند که در این یورت زوجه قهراً تابعیت ایرانهی خهود را
از دست میدهد و تابعیت روهر را بهدست میآورد دو  ،وقتی قانون دولت متبوع زوج ،زن را بین
دو امر بقا بر تابعیت ایرانی یا پذیرو تابعیت زوج مخیر میگذارد در این یهورت ،اگهر زن ایرانهی
بخواهد به تابعیت ایرانی خود باقی بماند ،سخنی نیست .اما اگهر بخواههد در مقها اعمهال تخییهر،
تابعیت روهر خود را بپذیرد ،باید درخواست کتبی دهد و اگر دولت با تقاضای او موافقت کنهد ،زن
تابعیت ایرانی خود را از دست میدهد و تابعیهت رهوهر را بهدسهت مهیآورد .بهدینترتیب ،طبهق
مقررات ایران فرض تابعیت مضاعف در نتیجة ازدواج متصور نیست و اگهر یکهی از ایهن دو اسهتثنا
تحقق نیافته بارد ،مطابق قاعدۀ مذکور در یدر مادۀ  987قانون مدنی زن ایرانی بعهد از ازدواج بها
تبعة بیگانه فقط تابعیت ایرانی خواهد دارت .بهدینترتیب ،در پرونهدۀ خهانم زاغهری کهه در سهال
 2009با تبعة انگلیسی ازدواج کرده و در سال  2013با درخواست تابعیت بریتانیهایی وی موافقهت
رده است ،چون هیچیک از این دو استثنا تحقق نیافته و قانون انگلستان نه تابعیت روهر را بر زن
تحمیل میکند و نه زن را بین حفظ تابعیت ایلی و تابعیت زوج مخیر میگذارد ،در عمل تابعیهت
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مضاعف محقق میرود .در نتیجه ،خانم زاغری طبق قاعده از نظر مقررات ایران فقط تبعهة ایرانهی
است ،ولی از نظر مقررات انگلستان رخص دوتابعیتی است که در عین حال طبق ادعای انگلسهتان
تابعیت انگلیسی وی تابعیهت غالهب اسهت .البتهه ممکهن اسهت در یهورت اقامهة دعهوا در دیهوان
بینالمللی دادگستری ،بریتانیا ادعا کند کهه مطهابق مهادۀ  27کنوانسهیون حقهوق معاههدات ویهن
 1969یک طرف معاهده نمیتواند به حقوق داخلی خود بههعنوان تهوجیهی بهرای قصهور خهود در
اجرای معاهده استناد کند ) ،(VCLT, 1969هرچند قوانین داخلهی ایهران تابعیهت مضهاعف را بهه
رسمیت نمیرناسد ،اما قاعدۀ بینالمللی پذیرفتهرده در حقوق بینالملهل تابعیهت غالهب و مهؤثر
است .بند «ب» مادۀ  36کنوانسیون روابط کنسولی نیز از یک سری حقوق برای اتباع بیگانه و نیهز
خود دولت سخن میگوید .ایران با استناد به قوانین داخلی خود که تابعیت مضاعف را به رسهمیت
نمیرناسد ،در مورد اتباع دوتابعیتی یرفاً تابعیت ایرانی آنها را معتبهر میدانهد و حقهوق نهاظر بهر
اتباع بیگانه را در مورد این افراد رعایت نمیکنهد .مهادۀ  31کنوانسهیون ویهن در خصهوص حقهوق
معاهدات ،مقرر میدارد« :یک معاهده با حسن نیت و منطبهق بها معنهای معمهولی آنکهه بایهد بهه
ایط حات آن در سیاق عبارت و در پرتو موضهوع و ههدف معاههده داده رهود تفسهیر میرهود»،
«سیاق عبارت است از  ...هر قاعدۀ مرتبط با حقوق بینالملل که در روابط بین طرفههای معاههده
قابل اجراست» ) .(VCLT, 1969بنابراین ،چهون کنوانسهیون ویهن در خصهوص حقهوق معاههدات
متضمن قواعد عرفی است که توسط کشورها از جمله ایران مورد عمل و استناد قرار گرفته است و
قاعدۀ حاکمیت تابعیت غالب در مورد ارخاص دوتابعیتی بههعنوان یهک قاعهدۀ مهرتبط بها حقهوق
بینالملل پذیرو رده است و از جمله در دعاوی ایران و آمریکا قاعهدۀ تابعیهت غالهب اجهرا رهده
است ،بدینترتیب ،بیتردید تابعیت غالب و مؤثر نیز بر روابط کنسولی حاکم خواهد بود.
استناد بریتانیا به تابعیت غالب خانم نازنین زاغری نیز میتواند با ایرادات دیل مواجهه رهود:
از یک سو چون خانم زاغهری دارای تابعیهت مضهاعف بهوده و یکهی از دو تابعیهت وی (تابعیهت
نخستین وی) ،که ناری از تولد او بوده ،تابعیهت ایهران بهوده اسهت و نیهز در زمهان بازدارهت و
محاکمة او ،تابعیت انگلیسیاو هنوز به موجب هیچ حکم قطعهی ادعها و اعه نشهده بهود و از
سوی دیگر چون خود متهم با استناد به تابعیت ایرانی خود وارد ایران رده و بهدان اقهرار کهرده
است ،جمهوری اس می ایران نمیتوانسته است بر مبنای مادۀ  36کنوانسیون روابهط کنسهولی،
به دولت بریتانیا برای معاضدت کنسولی اط عرسانی کند ،زیرا اوالً طبهق قهانون اساسهی ایهران
دولت نمیتواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند و پذیرو معاضدت کنسولی وی بهطور ضهمنی
بهمنزل ة سلب تابعیت ایرانی از خانم زاغری بوده است ثانیاً چون خهانم زاغهری هنگها ورود بهه
ایران به تابعیت ایرانی خود استناد کرده ،اقدا احتمالی ایران در موافقت با معاضهدت کنسهولی
برخ ف ارادۀ اولیة متهم بوده است ثالثاً برخ ف مقررات حقوق بشری است که ایهران بخواههد
تابعیت ،را از یکی از اتباع خود سلب کند ،هرچند بهعلت تابعیت مضاعف ایهن احتمهال وجهود
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دارته بارد که تابعیت غالب وی تابعیت کشور دیگر بارد رابعاً مادۀ  2کنوانسیون ملیهت زنهان
مت هل ،که انگلستان نیز به آن پیوسته است ،مقرر میدارد« :هر دولت متعاهد موافقهت میکنهد
که نه اکتساب ارادی تابعیت دولت دیگر و نه انصراف از تابعیت توسهط یکهی از اتبهاع ،،نبایهد
مانع از ابقای تابعیت توسط همسر چنهین تبعههای رهود» ) .(CNMW, 1957بنهابراین ،مقهررۀ
مذکور در مادۀ  2ضمن آنکه به زن اجازه میدهد تابعیت نخسهتین خهود را بها وجهود اکتسهاب
تابعیت روهر حفظ کند ،دولتهای عضو را نیز مکلف کرده که زنی را کهه تابعیهت آن کشهور را
در نتیجة ازدواج بهدست آورده است ،از حق باقی ماندن بر تابعیت سابق خود محهرو نکنهد .در
پروندۀ حاضر نیز خانم زاغری تابعیت انگلستان را از راه ازدواج با آقهای رتکلیهف بهدسهت آورده
است و بریتانیا وظیفه دارد به موجب کنوانسیون حاضر حق خانم زاغری برای استناد به تابعیهت
پیشین خود را رعایت کند و خانم زاغری نیز با ورود به ایهران بها گذرنامهة ایرانهی حهق خهود را
مبنی بر باقی ماندن بر تابعیت ایران اعمال کرده است.
برخی نویسندگان ،با استناد به مادۀ  4پی،نویس حمایت دیپلماتیک سال  2006که مقهرر
میکند «بهمنظور حمایت دیپلماتیک ،رخص حقیقی رخصی است که تابعیهت خهود را طبهق
قوانین دولت متبوع از طریق تولد ،نواد ،اکتساب تابعیت ،جانشینی یا هر روو دیگری که مغهایر
با حقوق بینالملل نبارد بهدست آورده بارد» ،معتقدند تابعیت براساس مقررات حقوق داخلهی
تعیین میرود و اعطای تابعیت نباید خارج از چارچوب حقوق بینالملل و رووههای آن بارهد.
بنابراین ،هرگاه رخصی بهیورت غیرارادی طی روری مغایر با حقوق بینالملل تابعیتی را کسب
کند ،مانند زمانیکه زوجه تابعیت زوج را بهطور خودکار با ازدواج کسب میکند ،در ایل باید به
این فرد اجازه داده رود که توسط دولت متبوع پیشین مهورد حمایهت دیپلماتیهک قهرار گیهرد
(مادۀ  2کنوانسیون ملیت زنان مت هل) (نیاورانی و دبیحیرهری.)44 :2015 ،
این نظر ،از این حیث که کسهب تابعیهت از راه ازدواج را بههعنوان رورهی مغهایر بها حقهوق
بینالملل تلقی کرده است ،قابل قبول نیست ،زیرا چه در قوانین داخلی ایران (مادۀ  987قهانون
مدنی) و چه در مقررات بینالمللی کسب تابعیهت از راه ازدواج رورهی معمهول و قهانونی اسهت.
همچنین ،این نتیجه که زوجه بتواند توسط دولت متبوع پیشین خود مورد حمایت دیپلماتیهک
قرار گیرد ،همیشه یادق نیست ،زیرا با توجه به پذیرو تابعیت غالب و مؤثر در فهرض تابعیهت
مضاعف ،ممکن است تابعیت دولت متبوع ثانوی رخص بهعنوان تابعیهت غالهب پذیرفتهه رهود.
افزونبر اینکه از مادۀ 2کنوانسیون ملیت زنان مت هل چنین تفسیری برنمیآید.

 .2استناد به قاعدة منع سوءاستفاده از حق
ایل منع سوءاستفاده از حق یکی از قواعد مورد قبول تما نظا های حقوقی است کهه در ایهل
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 40قانون اساسی ایران نیز بدان تصریح رده است .در پروندۀ خانم زاغری میتوان از دو نظر بهه
این ایل استناد کرد :یکی آنکه خانم زاغری دریورتیکه میخواست از حقوق نارهی از تابعیهت
بریتانیاییاو استفاده کند و بدان استناد جوید ،الز بود بعد از تحصهیل تابعیهت بریتانیهایی در
سال  2013و مستند به تبصرۀ  1مادۀ  987قانون مدنی ایران ،تقاضای ترک تابعیت ایران را بهه
وزارت امور خارجه تقدیم کند و پس از آن با تابعیت بریتانیایی خوی ،به ایهران سهفر میکهرد.
لیکن ،خانم زاغری با وجود کسب تابعیت بریتانیایی در سال  2013در سفرهای مکهرر و سهاالنة
خود به ایران ،با گذرنامة ایرانی خود وارد کشور رده و بعد از متهم ردن به جاسوسی بههمنظور
ارتبا با برخی مؤسسات انگلیسی ادعا کرده است کهه تبعهة انگلسهتان اسهت .بههنظر میرسهد
نامبرده از ظرفیت قوانین ایران مبنی بر ابقا بر تابعیت ایرانی خود سوءاستفاده کرده و در ررایط
متفاوت برحسب اوضاع و احوال به یکی از دو تابعیت خوی ،استناد کرده است.
استدالل بریتانیا نیز ،مبنی بر اینکه چهون مقهررات ایهران تابعیهت مضهاعف را بهه رسهمیت
نمیرناسد و خانم زاغری ناچار بوده با گذرنامة ایرانی خود به ایران سفر کند (Dugard, 2017:
) ،7قابل قبول نیست ،زیرا تبصرۀ  2مادۀ  987قانون مدنی ایران امکان درخواست ترک تابعیهت
ایران و پذیرو تابعیت انگلیسی روهرو را بهرای وی فهراهم سهاخته و از سهال  2013چنهین
فریتی برای وی وجود دارته است.
دو  ،هرچند کشورها در اعطای تابعیت مطابق مقررات داخلی خهود از آزادی برخوردارنهد و
تابعیت اعطارده نیز از نظر مقررات و دادگاههای داخلی معتبر خواهد بهود ،امها چنهین تهابعیتی
وقتی اعتبار بینالمللی دارد و میتواند از سوی سایر کشورها و مراجع قضایی بینالمللی پذیرفته
رود که ررایطی احراز رود .یک دولت حق ندارد با سوءاستفاده ،تقلب و یرفاً بهمنظور حمایت
از یک رخص یا اعمال انگیزههای سیاسی تابعیت یک رخص را تقبل کند (آقاحسهینی:1985 ،
 .)67در پروندۀ خانم زاغری ،بهنظر میرسد سوابق کهاری نهامبرده در رسهانة بیبیسهی و بنیهاد
خیریة تامسون رویترز و فعالیتها ی خاص وی در ایران ،که تحهت عنهوان آمهوزو خبرنگهاری
انجا میگرفته و به ت یید بوریس جانسون وزیر امهور خارجهة پیشهین بریتانیها نیهز رسهیده ،در
حمایت سیاسهی و تبلیغهاتی و اعمهال حمایهت دیپلماتیهک ،مهؤثر بهوده اسهت و بیهانگر وجهود
انگیزههای سیاسی در ادعای تابعیت غالب بریتانیایی وی است.

 .3ایراد هشدار و قاعدة استاپل
بریتانیا در خصوص مادۀ  7طرح کمیسیون حقوق بینالملهل در خصهوص حمایهت دیپلماتیهک
(حمایت دیپلماتیک از افراد چندتابعیتی) اینگونهه اظههارنظر کهرده اسهت (A/CN.4/561 and
) Add. 1–2 2006که این ماده ،یک قاعدۀ کلی حقوق بینالملل را تدوین کرده که براساس آن،
یک دولت متبوع از ادعای فرد دوتابعیتی علیه دیگر دولت متبوع آن فرد پشتیبانی نخواهد کهرد
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و ازاینرو ،دولت بریتانیا طبیعتاً ادعای یک تبعه را هنگامیکه دولت خوانده ،دولهت متبهوع دو
اوست ،نخواهد پذیرفت .البته تنها در مواردی که دولت متبهوع واردکننهدۀ خسهارت ،آن فهرد را
تبعة بریتانیا قلمداد کند ،چنین حمایتی امکانپذیر است .همچنین دولت بریتانیها در گذرنامهةه
اتباع بریتانیایی یاددارتی درج کرده است مبنی بر اینکه تبعة بریتانیهایی کهه تابعیهت مضهاعف
دارد و «در کشههور دیگههری بارههد کههه تابعیههت آن را دارد نمیتوانهد از دولههت بریتانیهها حمایههت
دیپلماتیک بگیرد .رخصی که تابعیت مضاعف دارد ممکن اسهت مشهمول قهوانین کشهور دیگهر
رود .پیامدهای اینکه چه مسئولیتهایی ممکن است با کشور دیگر دارهته بارهید بها خودتهان
است» ) .(GOV.UK, 2019aبریتانیا ،بهرغم چنین رویهای کهه در حقهوق داخلهی خهود دنبهال
میکند ،در  5مارس  2019به خانم نازنین زاغری رتکلیف حمایت دیپلماتیک اعطا کرده اسهت.
برگة راهنمای حمایت از اتباع بریتانیایی در خارج نیز رورن میسازد که این حمایت نمیتوانهد
بهطور معمول به یک تبعة مضاعف در کشور دیگری کهه تابعیهت آن را نیهز دارد داده رهود .در
یههههفحة تارنمههههای دولههههت انگلسههههتان (https://www.gov.uk/help-if-you-are-arrested-
 )abroad/y/iranنیز بعد از اینکه دکر رهده اسهت کهه کنسهولگری بریتانیها میتوانهد بهه اتبهاع
بریتانیایی دوتابعیتی با یک گذرنامة معتبر که در کشور دیگری غیر از کشوری که تابعیت دیگهر
آن را دارند کمک کند ،قید رده است ،ولی این کمک رهامل کشهوری کهه گذرنامهة آن را دارد
نمیرود ،مگر اینکه به دالیل بشردوستانة خایی بارد.
ایاالت متحدۀ آمریکا اعمال حمایت دیپلماتیک از سوی مکزیهک را رد کهرد .اسهتدالل آمریکها
این بود که مکزیک از ارخایی حمایت دیپلماتیک بهعمل آورده که تابعیت مضهاعف آمریکهایی –
مکزیکی دارند و مرتکب قصور رده است .پس از آن مکزیک ادعای خود را در مورد ارخاص دارای
تابعیت مضاعف استرداد کرد و دیوان به بحث اتباع دوتابعیتی نپرداخت .در قضیة خانم زاغری نیهز
دولت بریتانیا ،از پی ،،امکان حمایت دیپلماتیک از دارندگان تابعیت مضهاعف را در کشهور دولهت
متبوع رخص دارای تابعیت مضاعف رد کرده است .بنابراین ،بهنظر میرسهد کهه ایهاالت متحهده و
بریتانیا اعتقادی به امکان قانونی معاضهدت کنسهولی و حمایهت دیپلماتیهک از دارنهدگان تابعیهت
مضاعف در دیگر دولت متبوع رخص ندارند .اکنون بریتانیا نمیتواند برخ ف بهاور و اعتقهادی کهه
آن را مکتوب اع کرده است ،مدعی حمایت دیپلماتیک رود .مفاد قاعهدۀ اسهتاپل 1،کهه از قواعهد
پذیرفتهرده در کامنال و حقوق بینالملل است ،مؤید چنین استنباطی است.
 .1مطابق تعریف فرهنگ حقوقی بلک استاپل عبارت است از «اینکه یک طرف در نتیجه افعال خود از مطالبة حقی به
ضرر دیگری که به آن افعال اعتماد کرده و مطابق آن اقدا کرده منع میرود .استاپل در فرضی است که رخص
قانوناً از سخن گفتن برخ ف سند یا عمل خود منع رود ،زیرا وضعیت یا رفتار متعارضی را که موجب زیان دیگری
رود نمیتوان پذیرفت .استاپل مانعی است که ادعا یا انکار واقع معین یا وضعیتهایی را به جهت ادعا یا انکار یا عمل
یا پذیرو یا قضاوت نهایی ،در یک دادگاه حقوقی ممنوع میسازد» ).(Brayan A. Garner, 2004: 285-286
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جایگاه حقوق بشر در حمایت دیپلماتیک
در خصوص نقض تعهدات حقوق بشری ،پی،نهویس مهواد حمایهت دیپلماتیهک ،قواعهد حقهوق
بینالملل عرفی حاکمِ بر حمایت دیپلماتیک و قواعد مربو به حمایت از حقوق بشهر را مکمهل
یکدیگر میداند و در مطالبة جبران خسارت ناری از فعل متخلفانة بینالمللی امکان توسهل بهه
هر اقدامی ،ع وهبر حمایت دیپلماتیک ،وجود دارد بدانمعنا کهه ایهن دو نظها حقهوقی ههر دو
میتوانند در عرض یکدیگر اعمال روند و اعمال یکی مهانع از وجهود و اعمهال دیگهری نیسهت.
دیوان بینالمللی دادگستری در قضیة دیالو ت یید کرد که در دهههای اخیر حقوق بینالملهل در
زمینة حقوق اعطارده به ارخاص توسعة ماهوی دارته و قلمرو ماهوی حمایت دیپلماتیک ،کهه
در آغاز به ادعاهای نقض حداقل استانداردهای رفتار با بیگانگان محدود بهود ،اکنهون بهگونههای
گسترو یافته است که حقوق بشر تضمینرده بینالمللی را نیز در برمیگیرد .این امر مؤید آن
است که حمایت دیپلماتیک میتواند فراتر از استانداردهای حداقلی سهنتی رفتهار بها بیگانگهان،
بهعنوان ابزاری برای تضمین حقوق بشر بهکار رود (عبداللهی و حسنخانی.)42 :2014 ،
برخی نویسندگان ،با پذیرو این مسئله که در پروندۀ بارسهلونا تراکشهن دیهوان بینالمللهی
دادگستری ،به تبعیت از عرف مسلم حقهوق بینالملهل ،حمایهت دیپلماتیهک را یکهی از اعمهال
حاکمیتی و در انحصار دولت میداند ،معتقدند یرفاً ایهن حهق دولهت اسهت کهه از تبعهة خهود
حمایت دیپلماتیک بهعمل آورد .اما این نویسندگان ،با توجه به آرا یهادره از دیهوان بینالمللهی
دادگستری در پروندههای الگراند و اونا ،ادعا دارند که حمایت دیپلماتیک به جایگاه حق بشهری
ارتقا یافته و دولت وظیفه دارد از تبعة زیاندیده حمایت دیپلماتیهک بههعمل آورد (نیهاورانی و
دبیحیرهری .)20 :2015 ،در واقع ،همگا با ارتقای جایگاه فهرد در روابهط بینالملهل و خهارج
ردن مسئلة حقوق بشر از ی حیت انحصاری حاکمیت دولتها ،دیوان ،بهعنوان رکهن قضهایی
جامعة بینالمللی ،نق ،سازندهای در راستای تحول مفهو حمایت دیپلماتیهک در جههت ارتقها
جایگاه حقوق بشر دارته است .امروزه ،حمایت دیپلماتیک از یک راهکار قضهایی یهرف کهه در
موارد معینی قابل اجراست ،خارج رده و قابلیت آن را دارد که بهه سهازوکاری بهرای حمایهت از
حقوق بشر تبدیل رود (نیاورانی و دبیحیرهری.)51 :2015 ،
در قضیة الگراند آلمان ادعا کرد که دولت آمریکا با نقض مادۀ  36کنوانسهیون ویهن ،1963
هم حقوق دولت آلمان را نقض کرده و هم حقهوق فهردی بهرادران الگرانهد نقهض رهده اسهت.
بهع وه ،حق مطلع ردن از حقوق مذکور در بند «ب» مادۀ  36کنوانسیون وین از جمله حقوق
فردی است که به مرتبة حقوق بشر بیگانگان ارتقا یافته است .دیوان بینالمللی دادگستری ایهن
ادعاها را پذیرفت و اظهار دارت که مادۀ  36کنوانسیون وین حقوقی را برای فهرد بازدارترهده
و دولت متبوع وی درنظر گرفته است (سلطانیآدر.)54 :2015 ،

ابعاد حقوقی حمایت دیپلماتیک بریتانیا از نازنین زاغری 1729

در پروندۀ الگراند ،آمریکا مدعی بود که برادران الگراند بهموقع و بهه رهیوۀ مناسهب مسهئلة
نقض حقوق خود طبق بند «ب» مادۀ  36را مطرح نکردند ،ازاینرو نه از لحهاظ آیهین دادرسهی
داخلی امکان طرح مجدد آن در محاکم داخلی وجهود دارد و نهه میتهوان چنهین ادعهایی را در
محاکم بینالملل ی مطرح کرد .دیوان این ادعا را رد کرد ،زیرا برادران الگراند در زمان مناسهب از
حقوق خود مطلع نشده بودند تا حقوق خود را بیان و از آن استفاده کنند و آمریکا نمیتواند بهر
این مبنا عد پذیرو ادعای آلمان را تقاضا کند ،زیرا این مسئله ناری از کوتهاهی آمریکها بهرای
انجا وظایف ،براساس کنوانسیون وین جههت مطلهع سهاختن بههموقع بهراداران الگرانهد بهود
(سلطانیآدر.)55 :2015 ،
در قضیة خانم زاغری ،هرچند بریتانیا اعتقاد دارد و اعتقاد وی در توییههای مسافرتی ادارۀ
امور خارجه و مشترکالمنافع و گذرنامة اتباع بریتانیایی بیان رده اسهت کهه دولهت بریتانیها از
ارخاص دارای تابعیت مضاعف که در کشور دیگری تابعیت دارند ،معاضدت کنسهولی و حمایهت
دیپلماتیک بهعمل نمیآورد ،لیکن استثنایی را مقرر کرده است که هرگاه دالیل حقهوق بشهری
حمایت دیپلماتیک را توجیه کند ،بریتانیا از دارندگان تابعیت مضاعف نیز در برابر دولت متبهوع
دیگههر رههخص حمایههت دیپلماتیههک بهههعمل مههیآورد .در راهنمههای ادارۀ امههور خارجههه و
مشترکالمنافع بریتانیا در سال  2011نیز تصریح رده است که « ...ما استثنایی بر ایهن قاعهده
داریم :اگر اوضاع و احوال قضیه بهگونهای نگریسهته رهود کهه رهما بههطور خهاص آسهیبپذیر
هستید» ،حمایت دیپلماتیک بهعمل خواهد آمد .همچنین مقرر رده است که «کمهک بریتانیها
تابع اوضاع و احوال و کشوری است که رخص تابعیت آن دولت را دارد» ).(GOV.UK, 2011
همچنین پروفسور دوگهارد ،ع وهبهر اعه نظهر حقهوقی مبنهی بهر اعه امکهان حمایهت
دیپلماتیک بریتانیا از نازنین زاغری ،در نظریة حقوقی دو خود امکان استناد بهه نقهض حقهوق
بشر را نیز در این پرونده مطرح کرده است .این حقوقدان بینالمللی در نظریة خود اع دارته
است هرچند بریتانیا تعهدی به اعمال حمایت دیپلماتیک نسبت بهه اتبهاع دو تهابعیتی در برابهر
کشور متبوع دیگر ندارد و حمایت دیپلماتیک یک موضوع ی حدیدی است ،امها همانگونهکهه
مادۀ  19طرح حمایت دیپلماتیک توییه میکند ،دولتهای مستحق اجرای حمایت دیپلماتیک
مطابق با مفاد پی،نویس حاضر باید «الف) توجه کافی بهه امکهان اجهرای حمایهت دیپلماتیهک
بهویوه هنگامیکه زیان جدی وارد رده است دارته بارند ب) تا حد ممکن نظرههای ارهخاص
زیاندیههده در خصههوص توسههل بههه حمایههت دیپلماتیههک و پیگیههری غرامههت را مههدنظر قههرار
دهند») .(DADP, 2006این توییه باید انجا گیرد ،چون حمایت دیپلماتیهک ابهزار مهمهی در
حمایت از حقوق بشر است ) .(Dugard & Macdonald, 2017در همین زمینهه ،ایشهان مهدعی
است که براساس مبانی دیل ،حقوق بشر خانم زاغری برای دارتن دادرسی منصفانه نقض رهده
است و امکان حمایت دیپلماتیک بریتانیا وجهود دارد ،چراکهه نخسهت ،ههیچ مبنهای قهانونی در
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حقوق داخلی و حقوق بینالملل برای بازدارت وی وجود ندارد دو  ،ررایط بازدارت وی خیلی
پایینتر از استانداردهای بینالمللی بوده است سو  ،خانم زاغهری از بیشهتر تضهمینات اساسهی
الز برای دادرسی منصفانه طبق حقوق بینالملل محرو بوده است و چهار  ،دالیل قوی وجود
دارد که سپاه پاسداران بهدلیل تابعیت دوگانه و رههروندی بریتانیها بها او بههنحو تبعیضآمیهزی
برخورد کرده است ).(Dugard & Macdonald, 2017
بهنظر میرسد دریورتیکه بریتانیا در این پرونده به دیوان بینالمللی دادگستری رجوع کند
و دیوان مذکور ،با احراز تابعیت غالب بریتانیایی خانم زاغری ،ی حیت بریتانیها را بهرای اعمهال
حمایت دیپلماتیک بپذیرد ،موضوع حقهوق بشهر بههعنوان مبنهای حمایهت دیپلماتیهک مطهرح
میرود و راهی که در قضیة الگراند ،اونا و بهویوه دیالو در استناد به حقوق بشر بهعنوان مبنهای
حمایت دیپلماتیک باز رده بود ،در قضیة نازنین زاغری بههنحو پررنهگتری مهورد اسهتناد قهرار
گرفته و راید به تثبیت یک رویة بینالمللی منجهر رهود .بنهابراین ،ضهرورت دارد از هماکنهون
وزارت امور خارجه با کمک وزارت دادگستری و قوۀ قضالیه مستندات مربو به رعایهت حقهوق
متهم را ،در چارچوب مقررات داخلی از جمله قانون آیین دادرسی کیفری و مقررات بینالمللی،
تهیه و بههنگا ضرورت اراله و اثبهات کنهد .دو پیشهنهاد انجها مهذاکرات سیاسهی بها بریتانیها
بهمنظور حل موضوع و پرهیز از تبعات حقوقی ناخواسته و پی،بینیناپهذیر یها خهروج ایهران از
پروتکل پذیرو اجباری ی حیت دیوان بینالمللهی دادگسهتری منضهم بهه کنوانسهیون روابهط
کنسولی  1963وین ،با رعایت مهلت مندرج در بنهد  2مهادۀ  56کنوانسهیون حقهوق معاههدات
وین ،پی ،از طرح دعوای بریتانیا در دیوان بینالمللی دادگستری ،و با هدف پیشگیری از اتخهاد
اقدامات مشابه توسط دیگهر کشهورها در مهوارد تابعیهت مضهاعف ،بها لحهاظ مصهالح سیاسهی و
بینالمللی کشور ،نیز ،قابل بررسی است.

نتیجهگیری
تحوالت رویة قضایی بینالمللی نشان میدهد که از یک سهو ،حمایهت دیپلماتیهک از دارنهدگان
تابعیت مضاعف ،بهرر آنکه تابعیت کشور حمایتکننده تابعیهت غالهب بارهد ،پذیرفتهه رهده
است از سوی دیگر ،با ارتقای رعایت حقوق بشر و توجه بیشهتر بهه حقهوق فهردی ارهخاص در
روابط بینالملل ،حقوق بشر بهعنوان یکی از مبانی ایلی اعمال حمایت دیپلماتیک قهرار گرفتهه
است .دولت بریتانیا دقیقاً در همین زمینه مسهئلة اعمهال حمایهت دیپلماتیهک از خهانم نهازنین
زاغری را مطرح کرده و ادلة توجیهی خود مبنی بر اثبات تابعیت غالب وی و ادعای عد رعایهت
دادرسی منصفانه را فراهم کرده است .بررسهی رویهههای بینالمللهی و توجهه بهه قواعهد عها و
جنبههای خاص قضیة خانم زاغری نشان میدهد که دولت ایران میتوانهد بها رد تابعیهت غالهب
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خانم زاغری به استناد مقررات داخلی ایران و قاعدۀ منع سوءاسهتفاده از حهق و قاعهدۀ اسهتاپل،
مانع از ی حیت بریتانیا برای اعمهال حمایهت دیپلماتیهک و اقامهة دعهوا در دیهوان بینالمللهی
دادگستری رود و در یورت عد توفیق در این راه ،مستندات مربو به رعایت حقوق متهم را،
در چارچوب مقررات داخلی از جمله قانون آیین دادرسی کیفری و مقررات بینالمللهی ،تهیهه و
بههنگا ضرورت اراله رود و اثبات کند.
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