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 ماهیت تابعیت مضاعف در حقوق مدنی ایران و بین الملل 
 

 شهرام روشندل 

 املی  اهلل ایت  ازاد  دانشگاه شناسی،  جرم  و جزا حقوق تخصصی دكتری دانشجوی 

 

 چکیده 

كتابخانه ای انجام ،  پژوهش حاضر با هدف بررسی ماهیت تابعیت مضاعف در حقوق مدنی ایران و بین الملل به روش توصیفی

هیچ فردی نباید بیش از یک تابعیت داشته باشد. كسی كه دارای ،  ها نشان داده است طبق اصل تابعیت واحدافته  است یشده  

استفاده از  ،  بیش از یک تابعیت باشد در صحنه ی بین المللی دچار اشکال شده و وضع غیر عادی خواهد داشت. از طرف دیگر

م تکلیف در برابر دو دولت مشکل است. چطور ممکن است از یک نفر  انجا  دیگر  مزایای اتباع دو كشور عادالنه نیست و از طرف

انتظار داشت به دو دولت مالیات پرداخت كند یا خدمت وظیفه را در دو كشور انجام دهد؟ حتی گاهی مشکل از این باالتر هم  

از  بسیاری به همراه دارد. شکالتارد ممی رود. وضعیت انجام خدمت نظام برای تبعه ای كه تابعیت دو كشور در حال جنگ را د

آنجائیکه پدیده ای دو تابعیتی یک استثناء بر اصل دوم تابعیت و وضعیت نامناسبی است لذا باید از طریق پیشگیری و درمان با  

از پدیده دو تابعیتی باید بدواً موجبات بروز پدیده ی دو تابعیتی از جمله تاثیر   دو ج در  ازدواآن مقابله نمود. برای پیشگیری 

اتباع دولتهای مختلف ازدواج  از  به نحوی كه بعد  را معمول داشت  ازدواج  تابعیت در  استقالل  برد و نظریه  از بین  را  ،  تابعیت 

رویه ای به وجود آید كه كلیه دولتها در امر اعطای  ،  تابعیت،  تابعیت زن و شوهر به یکدیگر ترسی پیدا ننموده و در صورت ترس

و تابعیت مضاعف ممکن  نظر ساحدی  تابعیت سیستم  نمایند.بنابراین هر چند مسئله  اعمال  را  یا سیستم خون  یستم خاک و 

مثالً در مورد اخذ ویزا و پاسپورت )  است جذاب باشد و به افراد حق بهره مندی از حقوق و مزایای دو یا چند دولت اعطا نماید

و... اما واقعیت این است كه مسئله تابعیت مضاعف باعث  اخلی  نین دبرای كسب رفتار بهتر یا كسب امتیاز ناشی از تعارض قوا

 .ایجاد مشکالت در سطح بین المللی می گردد

 

 حقوق مدنی ایران و بین الملل، تابعیت مضاعف، ماهیت ، تابعیتهاي كلیدي:  واژه
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 مقدمه 

( این اشخاص در  177:  1389،  كجبافال  )  تابعیت مضاعف به معنای جمع شدن دو یا چند تابعیت در یک شخص می باشد 

تابعیت بدون  داند همانگونه كه شخص  تابع خود می  را  آنها  نیز  تابع دولتی هستند دولت دیگر  در  )  همان حال كه  آپاتراید( 

تابعیت منشأ  ،  دارای وضعیت غیر عادی می باشد زیرا،  شخصی كه بیش از یک تابعیت دارد نیز،  وضعیت غیر عادی قرار دارد

برخورداری از حقوق و مزایای همزمان از دو دولت می تواند به  ،  از یک طرف  .ابر كشور متبوع استرد در برتکالیف فحقوق و  

بسیار دشوار است كه شخص بتواند تمام تکالیف خود را نسبت به ،  مصالح ملی دولتهای متبوع خدشه وارد نماید؛ از طرف دیگر

بتواند موقعیت شغلی مهم كشوری و لشکری را در هر دو كشور ،  ف باشداگر فردی كه دارای تابعیت مضاع   .دو دولت ایفا نماید

یک سری مشکالتی ایجاد خواهد شد تابعیت مضاعف به این دلیل به وجود می آید كه دولتها حق دارند شرایطی كه ،  احراز كند

نده باشد چرا كه به افراد  یت مضاعف شاید در نگاه اول فریب تابع  .مشخص كنند،  به موجب آن یک فرد جزء اتباع آن می شود

می دهد تا برای بدست آوردن روادید و گذرنامه از میان چند كشور دست به انتخاب بزنند اما واقعیت كامالً متفاوت است   امکان

 ( 96: 1386،  ودیجعفری لنگر) تکالیفی و تعهداتی را نیز بار می كند.، چون تابعیت در عین داشتن حقوق و مزایا

ضابطه های شناخته شده ومعمول در جامعه بین المللی را كه می  ،  عیین شرایط تابعیت خودآزاد بودن در ت  دولت ها با وجود

توان آنها را دلیل تعلق شخص به یک كشور دانست مراعات می نمایند.مانند انکه در تعیین تابعیت های اصلی كسانی را از اتباع 

میت انها متولد شده باشند این دو ضابطه  عیت انها ویا در سرزمین تحت حاكورند كه یا از پدرومادر تحت تابخود به شمار می ا

را میتوان معیار خون یا خویشاوندی ومعیار سرزمین یا خاک نامید. سیستم های اعطای تابعیت در هر كشور متفاوت می باشد  

 ت تركیب جمعیت در ان سرزمین است یار خاک می باشند واین به مناسبچنانکه قاعده های تابعیت دولت امریکا بیش تر بر مع

ودر مقابل قاعده های تابعیت دولت فرانسه بیشتر بر معیار خون میباشد واین به مناسبت غلیه احساسات ملی در ان سرزمین 

این دو معیار استفاده گردیده    وانطباق بیش تر تابعیت وملیت اتباع ان كشور با یکدیگر است در ساخت اسلوب تابعیت ایران از

  باشد.لی در ان غلبه با معیار خون می و

سیستم یا اصل خون: مطابق این اصل تابعیت از راه نسب به طفل تحمیل میشود وبه همین علت بعضی از حقوق بین الملل  -1

 ارا می شود.خصوصی ان را تابعیت نسبی هم گفته اند وطفل به محض تولد قهرا تابعیت پدرومادر خود را د

به تنهائی تامین تابعیت را برای تمام كسانی كه متولد می شوند به    نمی تواند  تنهائی  ک: سیستم خون بهسیستم یا اصل خا -2

عهده بگیرد وگاهی اتفاق می افتد به كار بردن اصل سیستم خون برای تعیین تابعیت به طفل غیر ممکن می شوداز جمله اگر  

تابعیت هیچ دولتی را نداشته باشند   كه والدین طفل در موقع تولد او  پدر ومادرش معلوم نباشد یا این  طفلی به دنیا بیاید ولی

مطابق این اصل تابعیت هرشخص تابعیت  .در این گونه موارد برای حل این مشکل از اصل دیگر به نام اصل خاک استفاده میشود

لتی است وچنانچه در كشتی یا  یشود وان هم اجبارا جزءقلمرو دوكشور تولد اوست زیرا هر شخصی به ناچار در محلی متولد م

پیما هم متولد شود تابع كشوری است كه پرچم انرا برافراشته است وباز هم اعطای تابعیت با اشکال مواجه نمی گردد. امروزه  هوا

  سیستم خاک وخون را تواما اعمال   برای جلوگیری از موارد اپاتریدی وتامین تابعیت ملی در مقابل اختالط نژادی كشورها اكثرا

 ( 102: 1386، جعفری لنگرودی) می كنند.

سیستم نژادی یا اصل نژاد:در این سیستم در بعضی از مواقع قانون خاصی در یک كشور تصویب میشود كه موجب اعطای -3

ت یک یهودی به ان كشور  تابعیت برای عده ای به لحاض یک نژاد خاص می شود مثل قانون تابعیت اسرائیلکه به محض مهاجر

 به ندرت در كشورها تصویب می شوند. سرائیل كسب میشود وچنین سیستمی تابعیت ا
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بنابراین هر چند مسئله تابعیت مضاعف ممکن است جذاب باشد و به افراد حق بهره مندی از حقوق و مزایای دو یا چند دولت  

نماید برای كسب)  اعطا  پاسپورت  و  ویزا  اخذ  مورد  در  ناشی  مثالً  امتیاز  یا كسب  بهتر  ام   رفتار  و...  داخلی  قوانین  تعارض  ا  از 

 .واقعیت این است كه مسئله تابعیت مضاعف باعث ایجاد مشکالت در سطح بین المللی می گردد

مطرح شود. در چنین موردی قاضی وظیفه دارد    این مشکالت هنگامی پدیدار می گردند كه موضوع در یک دعوای بین المللی

براساس یک تابعیت هدایت با این وضع پیدایش تقلب نسبت به    جریان دعوا را  كرده و اظهار نظر نماید. چرا كه عدم مقابله 

از قوانین كشورها را فراهم می آوردقان ث  ( به نظر می رسد مبح102ص  ،  1391،  آل كجبافت)  ون امکان سوء استفاده تبعه 

است ولی سابقه توجه   بوجود آمده  تابعیت مطرح شده  از زمانی كه بحث  این زمینه چندان  تابعیت مضاعف  قانونگذاری در  و 

اعالم گردیده به نفع عموم جامعه بین المللی است كه هر فردی دارای یک   1930طوالنی نیست. مثالً در مقدمه قرارداد الهه  

 .ته باشدتابعیت باشد جز آن تابعیت دیگری نداش

 

 

 ماهیت تابعیت و اقامتگاه اشخاص حقیقى

 پیشینه تاریخى -  

اسال كه  بهنگامى  و  كرد  ظهور  اكرمم  پیامبر  هجرت  مدینه)  ا  به  وآله(  علیه  اهلل  گردید،  صلى  تأسیس  اسالمى  دولت  ،  اولین 

نیز تغییر یافت. با آمدن اسالم و تأسیس دولت اسالمى عضو جامعه اسالمى بودن    معیارهاى تابعیت و اقامت در جامعه اسالمى

 منوط به دو معیار بود. 

 ن پیمان توسط غیر مسلمانان. پذیرفت  ;ثانیاً، مسلمان بودن ;اوالً

پیامبر اسالم    هم قبیله اى و هم زبانى بود. ولى ،  هم قومى ،  هم نژادى،  مالک عضویت در جامعه،  قبل از تأسیس دولت اسالمى 

ن را كه  .. نمودند و پیروان سایر ادیا.قومى و قبیله اى و ،  معیار دینى را جایگزین معیارهاى جاهلیت نژادى،  در میان پیروان خود

به عضویت جامعه سیاسى خود مى پذیرفتند. بنابر این اصوالً اشخاصى كه به  ، به شرط انعقاد پیمان،  دند در مدینه زندگى مى كر

لت اسالمى پذیرفته مى شدند باید محل اقامت خود را نیز قلمرو دولت اسالمى قرار مى دادند. بیگانگان نمى توانستند تابعیت دو

مرو دولت اسالمى داراى اقامتگاه باشند و فقط افراد كه به آنها تأمین داده شده بود در حدود تأمین شان حق به اراده خود در قل

این حق را ،  مایند. این افراد در قبال پرداخت مبلغى تحت عنوان »جزیه« به دولت اسالمىقامت نداشتند در سرزمین اسالمى ا

لى تأمین داشته وده و عضو جامعه اسالمى به حساب آیند و از نظر جانى و مابه دست مى آوردند كه در قلمرو اسالمى اقامت نم

از لحاظ حقوقى در ردیف مسلمانان قراردادند و زمینه را براى   صلى اهلل علیه وآله( بر این اساس یهودیان را)  باشند. پیامبر اكرم

 پیرو اسالم شوند.، آنها هموار كرده كه اگر بخواهند

،  توسط مسلمانان فتح گردیدو بعداً كه مردم ساكنین سرزمینهاى دیگر به اسالم گرویدند م و بعدها كه مکه  از ابتداى ظهور اسال

مى گردید. حتى پس از رحلت پیامبر ،  یروان اهل كتاب كه پیمان منعقد نموده بودنددولت اسالمى شامل مسلمانان و سایر پ 

ا)  اكرم قلمرو  در  وآله( كه جمعیت ساكن  علیه  اهلل  بودصلى  یافته  افزایش  در  ،  سالمى  اقامت  و  تابعیت  معیار  و  باز هم مالک 

بود.   پذیرى«  »پیمان  یا  پذیرى«  »اسالم  دو شرط  از  یکى  اسالمى  سیاسى  ماهیت  جامعه  و  مفهوم  نوزدهم  قرن  از  پس  تنها 

هر كشورى تالش نمود  »تابعیت« و »اقامتگاه« از مالحظات دینى جدا شد و به محدوده حقوق بین الملل خصوصى راه یافت و  

و   قانونى  مواد  با  همراه  موضوعات  این  نتیجه  در  كه  نماید  اعمال  موارد  این  در  را  خود  خاص  قضایى  رویه  بیش  و  كم  تا 
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دهاى بین المللى اصول و مبانى حقوق بین الملل خصوصى را تشکیل مى دهند. بنابر این مى توان گفت: امروزه قوانین و  قراردا

 متگاه بر اساس معیارهاى زادگاه و والدت شکل گرفته است. ماهیت تابعیت و اقا 

 

 اوصاف تابیعیت: -

از قدرت و حاكمیت    ;تابعیت یک رابط سیاسى است  ;اوالً   به همین  ،  دولتى است كه فرد را تبعه خودش مى داندزیرا ناشى 

د كه این خود به خصلت سیاسى  علت است كه در بعضى كشورها مقرراتى راجع به تابعیت را در قوانین اساسى ذكر مى كنن

این حق صالحیت را دارد كه بر    »هر دولتى  1930رخ  بودن تابعیت قدرت مى بخشد. به موجب ماده یک كنوانسیون الهه مو

اساس قوانین خود تعیین كند چه كسانى اتباع او محسوب مى شوند«. بنابر این تابعیت ناشى از اقتدار و اراده دولتى مى باشد و  

ص نقش قابل مالحظه ندارد و از آنجایى كه این رابط بین تبعه و دولت سیاسى است نه قراردادى تنها عامل و اعطا  اراده شخ

 كننده تابعیت دولتها است.

زیرا داراى اثرات حقوقى در بعد بین الملل و در بعد داخلى مى باشد. بعضى دانشمندان   ;تابعیت یک رابطه حقوقى است  ;ثانیاً  

بی افراد بین  این دو بعد  عامل تقسیم  یا  المللى وسیله  تابعیت در بعد بین  اند:  بیان نموده  را چنین  تابعیت  و داخلى  الملل  ن 

 ولتهاى مختلف است و در بعد داخلى انتساب كامل حقوقى شخص به دولت معینى است. د

دارد. بلکه اتباع یک كشور از نظر زیرا مربوط به مکانى نیست كه شخص در آنجا سکونت    ؛ثالثاً تابعیت یک رابطه معنوى است

صى تبعه كشورى محسوب شود و به هر كشور  رسوم مشتركى كه دارند با یکدیگر پیوند مى خورند. هرگاه شخ  هدفها و عادات و

اقامتگاه در رابطه معنوى او با كشور متبوعش خللى ایجاد   دیگرى برود باز تبعه همان كشور اول است و نفس تغییر مکان یا 

 ند. نمى ك

 روشهاى تعیین تابعیت اصلى -

ت برابر  تولد به شخص تحمیل مى شود. و در  تابعیتى است كه در زمان  اصلى  تابعیت  تابعیت  به كار مى رود.  اكتسابى  ابعیت 

اكتسابى تابعیتى است كه از طریق ازدواج و یا پذیرش تابعیت كشور دیگر به دست مى آید. بنابر این به مجرد آنکه كودكى به  

ن آن ناگزیر تابعیت كشورى به او تحمیل مى شود. این یک قانون اجتماعى است و امروزه تقریباً همه كشورهاى جها،  آمد  دنیا

 را پذیرفته اند. 

 

 روش یا سیستم خون  -

از این رو حتى در زمانى كه ارزش سرزمین به ، این سیستم داراى قدمت تاریخى است، سیستم خون را تابعیتى نسبى مى نامند

عناصر تشکیل دهنده كشور هنوز شناخعن از  یکى  بودوان  نشده  ها،  ته  و خانواده  اقوام  به  پیوند شخص  معیار  ى  این سیستم 

تشکیل دهنده یک ملت بود و مى توانست بیانگر رابطه تابعیت او با یک ملت باشد. به موجب این سیستم تابعیت از طریق نسب  

د را خواهد داشت. حال اگر تابعیت پدر و مادر یکى  دت تابعیت والدین خویعنى طفل به محض وال ،  به طفل تحمیل مى شود

تابعیت پدر نیز به او منتقل مى  ،  همانگونه كه نام خانوادگى پدر را كسب مى كندنباشد به موجب قوانین اغلب كشورها طفل  

 شود.
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 روش یا سیستم خاك   -

ا از روى زادگاه شخص معلوم مى نمایند. یعنى هر شخص  سیستم خاک عبارت از طریقه اى است كه به موجب آن تابعیت ر

زادگاهش را دارد و از آنجا كه هر كس ناچار در محلى متولد مى شود و آن محل نیز جزء قلمرو دولتى محسوب   ت كشورتابعی

این سیستم را بپذیرند،  است یچ فردى  ى هیعن،  ( پیدا نمى شودApatride)  دیگر آپاتریدى،  اگر چنانچه همه كشورها متفقاً 

 بدون تابعیت پیدا نمى شود. 

ولى به دلیل    ;: جا دارد یادآورى شود كه هر دو سیستم طرفدارانى دارد و هر كدام هم دالئلى براى اثبات نظر خود دارندتذكر

 اختصار از بیان دالئل هر دو سیستم خوددارى مى كنیم. 

 

 تركیب دو سیستم خون و خاك   -

زیرا   ;بلکه یکى را مکمل دیگرى باید دانست،  دقابل هم قرارداخون و خاک را نمى توان در م  حقوقدانان معتقدند كه دو روش

اقتصادى و  ،  هر یک از این دو روش به تنهایى خود داراى مزایا و معایبى است و هر كشورى بنا به اوضاع و احوال جغرافیایى

( كه به  مانند سوئیس)  الً كشورهاى كوچک ولى پرجمعیتسیاسى خویش مقرراتى را در رابطه با تابعیت وضع مى نماید و معمو

چون از این طریق اتباع آن در هر    ;روش خون را براى تابعیت برمى گزینند،  اندازه كافى كار و مسکن براى اتباع خود ندارند

وش خون براى این كشورى كه باشند و اطفال آنها در هر كشورى والدت یابند داراى تابعیت سوئیس خواهند بود. بنابر این ر

،  مناسب است در حالى كه كشورهاى پهناور و بالنسبه كم جمعیت مانند كانادا و یا استرالیا،  دكشورها كه مهاجر فرست هستن

یعنى كشورهاى مهاجر پذیر كه مى توانند براى اتباع سایر دولتها نیز شغل و مسکن تأمین نمایند روش سیستم خاک را مى  

 پذیرند. 

تركیبى است از این دو سیستم خون و خاک. مثالً ایاالت متحده  رها قاعده تعیین تابعیت اصلى  ى در اكثر كشودر دوران كنون

،  بلژیک ،  هلند،  ولى آن را با اصل خون تعدیل نموده اند و یا كشورهایى چون ایتالیا،  آمریکا و انگلستان اصل خاک را پذیرفته اند

ن. در كشور ایران نیز از هر دو سیستم  اما با برترى اصل خو،  و خاک را پذیرفته اندلهستان و یونان هر دو سیستم خون  ،  فرانسه

 استفاده شده ولى غلبه با معیار خون است.

 

 اقامتگاه -

اقامتگاه تعاریف متعدد و مختلفى صورت گرفته است از این رو در زیر به نقل   ولى تعریف واحدى،  در مورد  ارائه نشده است. 

 بین الملل خصوصى برآورده نماید.  كه نظر ما را از جنبه بررسى ماهیت تابعیت و اقامتگاه در حقوق  تعاریف پرداخته ایم

لت  ـ برخى از حقوق دانان اقامتگاه را »رابطه مادى و حقوقى كه شخص را بدون توجه به تابعیت به قسمتى از خاک یک دو  1

 پیوند مى دهد« مى دانند. 

از خصایص سیاسى كه بین اشخاص و حوزه معینى    ه »رابطه اى است حقوقى داراى بعضى ـ بعضى دیگر معتقدند كه اقامتگا  2

بدون آن كه واجد وصف تبعه باشند از گروه ساكنین و متعلقین به آن  ،  از قلمرو دولتى برقرار مى شود و بدین وسیله اشخاص

 ى شوند«.حوزه تشخیص م

،  محلى كه در آن زندگى مى كند،  تباط هر شخص با محیط اطراف خودـ برخى دیگر در مورد تعریف اقامتگاه مى گویند: »ار  3

 تحت عنوان اقامتگاه مورد بررسى قرار مى گیرد«.، یا به كسب و كارى اشتغال دارد
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»اقامتگاه« علم حقوق  آید در  به دست مى  الذكر  فوق  تعاریف  از  در    چنانچه  معناى جایگاه حقوقى شخص در یک كشور  به 

هم از مسائل حقوق داخلى و هم از ر حقوق بین الملل خصوصى عنوان دارد. به عبارت دیگر این موضوع  حقوق داخلى و نیز د

  مسائل حقوق بین الملل است. گسترش مباحث و نقش »اقامتگاه« در حقوق داخلى با حقوق بین المللى یکسان نیست و غالباً 

»اقامتگاه« را مطالعه و  ،  بخواهیم بدون توجه به پدیده مرز  اگر   ;تعاریفى كه از آن در این دو نوع حقوق مى شود متفاوت است

 بررسى كنیم در این صورت اقامتگاه مانند یک موضوع حقوق داخلى ماهیت مدنى دارد.

ر اینجا هر دو نفر تابع رژیم حقوقى یکسان مى  مثالً فالن شخص اقامتگاهش كابل است و آن دیگرى اقامتگاهش هرات است. د

افغانستان. به قول بعضى دانشمندان »اقامتگاه« در مباشند یعنى تابع   فهوم داخلى مکمل هویت شخص است و رژیم حقوقى 

ه( به این  اقامتگا ،  شغل،  نام پدر،  نام فامیل ،  نام )  هرجا كه عوامل هویتى شخص را ردیف مى كنند »اقامتگاه« را هم مى افزایند. 

تگاه«  مواقع لزوم آثار حقوقى بر آن مترتب مى گردد. اما چنانچه »اقامترتیب هویت و مشخصات فرد دقیقاً معلوم مى شود و در  

دیگرى  آن  و  است  افغانستان  »اقامتگاهش«  شخص  فالن  شود  گفته  اگر  و  كنیم  مالحظه  المللى  بین  حقوق  نظر  از  را 

حقوقى بین شخص و   « عبارت خواهد بود از مکان معین در یک كشور كه یک رابط مادى و»اقامتگاه، »اقامتگاهش« كانادا است

د بر خالف »تابعیت« كه یک رابط معنوى بین دولت و فرد است و تعلق شخص آن كشور ایجاد مى نماید و همانگونه كه ذكر ش

الملل خصوصى به اقامتگاه در حقوق بین  این  ارتباط شخص با دولتى است كه به    به كشور معینى را مى رساند. بنابر  مفهوم 

و هر كشورى با مشخص نمودن افراد مقیم در قلمرو خود یک نفع  ،  ود را از سایر اشخاص جدا مى سازدوسیله آن افراد قلمرو خ

تبعه  لو  و  است  گرفته  قرار  افغانستان  حاكمیت  لواى  تحت  كه  كسى  یعنى  افغانستان  مقیم  شخص  دارد  نظر  مد  را  سیاسى 

 ستان نباشد. افغان

 

 تفکیك بین تابعیت و اقامتگاه  -

مى توان گفت: از قرن نوزدهم به بعد دنیا به سرزمینهاى كوچک و ،  بعیت و اقامتگاه ذكر شدفى كه در مورد تابا توجه به تعاری

را مستقل مى   پهناورى تقسیم شده و هر كدام از این قطعات جغرافیایى كشور دولت نامیده مى شود كه با داشتن مرزهایى خود

 زمینهاى مستقل تقسیم شده اند. ى بین این سرشرایط و جهات، مردم جهان نیز بنابر اوضاع، دانند

تابعیت نخستین عامل تقسیم جغرافیایى افراد بر روى كره زمین است. اما تقسیم جغرافیایى محدود به همین یک عامل نمى  

تمام یا  از لحاظ تابعیت به یک كشور تعلق دارند لیکن بنا به جهات و دالیلى    زیرا افراد زیادى هستند كه على رغم آنکه  ;شود

س دیگر  سرزمینهاى  یا  سرزمین  در  را  خود  عمر  از  اى  عمده  تقسیم  قسمت  در  دیگر  عامل  ترتیب  بدین  نمایند.  مى  پرى 

ارد و آن اینکه هر دو مفهوم به  جغرافیایى اشخاص اقامتگاه آنهاست. با این حال هنوز وجه مشتركى بین این دو مفهوم وجود د

اه این ارتباط  نى مى باشند. در تابعیت این ارتباط یک نوع پیوند سیاسى و در اقامتگلحاظى مبیّن ارتباط شخص با كشور معی

  بر اثر تابعیت و اقامتگاه موجب شده این دو مفهوم، یک نوع پیوند مدنى است. وجود این دو نوع ارتباط با دولت و كشورى معین

ارتباط سیاسى و    به عنوان دو عامل تقسیم جغرافیایى اشخاص میان دولتها در جامعه بین المللى شناخته شوند. این دو نوع 

مثالً در تعدادى از كشورها یکى از این دو ،  قش تابعیت و اقامتگاه در جامعه حالتهایى یکسان داشته باشدمدنى سبب شده كه ن

( 1370)  ى ایرانقانون مدن  7قانون حاكم بر احوال شخصیه شناخته شده است. مطابق ماده  عامل به عنوان عامل تعیین كننده  

»اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در 

 حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.«
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ای تعیین كننده استبنابر  به عنوان عامل  تابعیت  عامل  آنکه عامل    شخصى اگر  ،  ن در كشورهایى كه  یا  تابعیت باشد و  بدون 

نباشد نقش  ایفاى  به  قادر  مانند مهاجرت  به جهتى  او  به  ،  تابعیت  و  نقش مى شود  دار  عهده  اقامتگاه  عامل  در چنین حالتى 

 اقامتگاه را بدل تابعیت دانسته اند. ، صوصىهمین خاطر است كه برخى از حقوقدانان بین الملل خ

این همه تفاوته،  با  عمده میاوجود  این دو مفهوماى  باعث شده كه  اقامتگاه  تابعیت و  از هم  ،  ن  متفاوت  ماهیت حقوقى كامالً 

ر و یعنى كه در تابعیت رابطه اى فرد با كشورى یک رابطه حقوقى معنوى و داراى ماهیت سیاسى است و حضو،  داشته باشند

بقا و یا قطع تابعیت را قانونگذار تعیین  ،  شرایط استقرار  عدم حضور شخص در كشور متبوع در تابعیت وى تأثیر ندارد و اصوالً

مى كند و نقش شخص در تابعیت در حدى است كه قانون اجازه مى دهد. اما در اقامتگاه رابطه شخصى با كشورى محلى و  

پیوند م رابطه یک  این  ناپایدار استقلمروى است و  اقام،  ادى داراى ماهیت حقوقى و  یا تغییر در  اراده فرد  استقرار و  به  تگاه 

 رد و اگر این تغییر صورت بگیرد این ارتباط هم قطع مى شود.بستگى دا

 

 مالكهاى تفکیك تابعیت و اقامتگاه -

در حالى كه اقامتگاه به رابطه مادى و  ،  وجود دارد  حقوقى و معنوى بین شخص و دولت معینى،  ـ در تابعیت رابطه سیاسى  1

 مدنى اشاره شده است. 

در حالى كه در اقامتگاه رابطه شخص را به نقطه معینى از قلمرو دولتى  ،  ن شخص و دولت معینى استیت رابطه بیـ در تابع  2

 مشخص مى سازد. 

استقرار ،  ولى در اقامتگاه،  است كه قانون اجازه مى دهد   ـ در تابعیت اراده شخص تأثیر ندارد و نقش شخص محدود به حدى  3

اما  ،  چنانچه امروزه افراد زیادى در غیر كشور متبوع خود اقامت و پناهندگى دارند،  ستگى داردو یا تغییر در آن به اراده فرد ب

 الملل مشروعیت ندارد.هیچ گونه دلیل به اخراج اجبارى آنها از كشور محل اقامتشان از نظر نزاكت و اصول حقوق بین 

 

  تابعیت مضاعف در قوانین ایران-

 :تابعیت مضاعفنظر قانون گذار ایران در مورد    -

براساس قوانین جمهوری اسالمی ایران تابعیت مضاعف پذیرفته نیست! یعنی هیچ شهروند ایرانی حق ندارد به جز تابعیت ایرانی  

تابعیت جدید تابعیت ایرانی او خود به خود ملغی می شود اما در عمل    تابعیت كشور دیگری را داشته باشد و در صورت كسب

شاید نقص    !ستر از شهروندان ایرانی تابعیت مضاعف دارند و البته تاكنون تابعیت ایرانی آنها لغو نشده اچنین نیست! هزاران نف

در  )  بازدارنده و نبود دستگاه مسئول در این زمینه باعث شده تا هزاران مورد تابعیت مضاعف  در قوانین موجود و عدم قوانین

م غیر قانونی  ل به یک امر شایع و رایج شود! جالب آنجاست كه علیرغ خصوص شهروندان ایرانی(شکل بگیرد و این تخلف تبدی

حتی  بودن و  نبوده  روند  این  مانع  دستگاهی  یا  نهاد  هیچ  مضاعف  تابعیت   تابعیت  دارای  ایرانی  شهروندان  از  انتظامی  نیروی 

 (85: 1391، خواجه سروی) !مضاعف درخواست كرده تا با هویت ایرانی خود به ایران سفر كنند

 

 رویه عملی ایران در مورد تابعیت مضاعف   -

آورد.   می  فراهم  را  امنیتی  معضالت  از  بسیاری  گیری  شکل  جهت  الزم  بستر  و  زمینه  مضاعف  كاظمی  تابعیت  زهرا  پرونده 

ه غیر  .. نمونه هایی از ابعاد امنیتی پدید.مدیر عامل فراری بانک ملی( و)  ماجرای خاوری،  شهروند ایرانی دارای تابعیت كانادایی

تابعیت مضاعف رایج  اما  تا سرویس های جاسوسی دشمنان   قانونی  باعث شده  قانونی  غیر  پدیده  این  آیند! رواج  به شمار می 
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بهره جمهوری اسال امنیتی خود  برنامه های ضد  آنها در ماموریت ها و  از  تابعیت مضاعف  ایرانی دارای  با شکار شهروندان  می 

اگر قانون لغو تابعیت ایرانی افراد   .عیت ایرانی این افراد حداكثر سوء استفاده را به عمل بیاورندگیری كند و در مواقع لزوم از تاب

نگاه تابعیت ایرانی خاوری و امثال او به مجرد پذیرش تابعیت دوم لغو می گردید و از همان  آ، دارای تابعیت مضاعف اجرا می شد 

سئولیت آن هم در حساس ترین موقعیت های مالی نظام جمهوری  لحظه افرادی بیگانه محسوب شده و طبعا امکان كسب م

صوص تعیین تکلیف ایرانیان دارای تابعیت های  الزم است وزارت اطالعات با تنظیم الیحه ای در خ  !اسالمی را پیدا نمی كردند 

ساس تابعیت جمهوری مضاعف و چندگانه این رخنه گاه امنیتی را برای همیشه مسدود كرده و شفافیت را در مقوله بسیار ح

 (89: 1384، سازمند) !اسالمی حاكم گرداند

در هیچ جای این قانون یافت نمی شود و قانون  مروری بر قانون مدنی ایران مشخص می كند كه مفهومی به نام تابعیت مضاعف 

ن اساسی تابعیت  نوقا 41براساس اصل    .گذار در باره آن ساكت است. این سکوت به منزله عدم پذیرفتن چنین مفهومی است

دارد كه اخذ    قانون مدنی ایران تصریح  989ایرانی هر فرد تبعه ایران كه تابعیت كشور دیگری را بپذیرد سلب خواهد شد.ماده  

تابعیت كشور دیگر از سوی اتباع ایران كه بر خالف مقررات صورت بگیرد پذیرفته نیست و آن فرد همچنان تبعه ایران محسوب  

مورد خاوری مدیر عامل سابق بانک  )  الکیت اموال منقول و استخدام در دولت ایران از او سلب خواهد شد می شود اما حق م

قانون مدنی    988دیگر برای اتباع ایران منوط به رعایت مقررات قانونی است و این مقررات در ماده  اخذ تابعیت كشورهای  )  ملی

انون گذار تابعیت اتباع ایرانی به لغو یا ترک تابعیت ایرانی است( اگر قدر حقیقت اخذ و كسب تابعیت بیگانه منوط  )  آمده است.

مانند افاغنه( در می آیند ملزم به ترک ایران نخواهند بود! حال آن )  بیگانه   را پذیرفته باشد آنگاه زنان ایرانی كه به عقد مردان

 ( 87: 1391، خواجه سروی) .بیگانه ا با اتباعازدواج آنه كه این افراد ملزم به ترک ایران هستند مگر در صورت لغو عقد

 

 قانون مدنی ایران   976تحلیل حقوقی ماده    -

ت دولت ایران متضمن نکاتی است كه قابل مطالعه و بررسی است. این ماده قانونی مقرر قانون مدنی در موضوع تابعی  976ماده  

 :می دارد

 :اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می شوند

ایرا اشخكلیه ساكنین  استثنای  به  باشدن  آنها مسلم  تابعیت خارجی  تبعیت خارجی كسانی مسلم است كه مدارک  ،  اصی كه 

 .ایران نباشدتابعیت آنها مورد اعتراض دولت 

 .اعم از اینکه در ایران یا خارجه متولد شده باشند، كسانی كه پدر آنها ایرانی است

 ( 36ص ، 1384، شیخ االسالمی)   .ر معلوم باشندكسانی كه در ایران متولد شده و پدر و مادر آنها غی

 .ود آمده اندكسانی كه در ایران از پدر و مادر خارجی كه یکی از آنها در ایران متولد شده بوج

كسانی كه در ایران از پدری كه تبعه خارجه است بوجود آمده و بالفاصله پس از رسیدن به سن هجده سال تمام الاقل یک  

قامت كرده باشند و اال قبول شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود كه مطابق قانون برای سال دیگر در ایران ا

 .قرر استتحصیل تابعیت ایران م

 .هر زن تبعه خارجی كه شوهر ایرانی اختیار كند

 (78. 1390،.رحمانی) .هر تبعه خارجی كه تابعیت ایران را تحصیل كرده باشد

 .نخواهند بود  5و4خارجه مشمول فقره ، اسی و قنسولید از نمایندگان سیتبصره: اطفال متول
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 :تابعیت به شرح ذیل پذیرفته شده استاصوال در حقوق بین الملل خصوصی ایران انواع 

ماده    1براساس بند  )  تابعیت ارضی كه بر كلیه سکنه ایران به جز اشخاصی كه تابعیت خارجی آنان مسلم باشد اطالق می شود

براساس  (976 یا  اصلی  ایران  تابعیت  الملل خصوصی  بین  پذیرش سیستم خون در حقوق  بر  مبتنی  به   تولد كه  تنها  و  است 

( تابعیت اصلی یا براساس تولد  976ماده    2بر طبق بند  )  می شود  اطفالی كه پدر آنان ایرانی است تابعیت دولت ایران تفویض

ل خصوصی ایران است و به اطفال متولد در خاک ایران از پدر و مادر  كه مبتنی بر پذیرش سیستم خاک در حقوق بین المل

شامل اطفال  ،  (؛ همچنین976ماده    4بند  )   ایران متولد شده باشند تابعیت دولت ایران داده می شود  خارجی كه یکی از آنان در

از   از پدر و مادر خارجی می شود كه پس  ایران  اقامت داشته   سالگی به مدت حداقل یک   19متولد در قلمرو  ایران  سال در 

تبصره  )  كشورهای بیگانه نمی شود،  مایندگان سیاسی و كنسولیشامل اطفال متولد در ایران از ن،  (؛ ولی976ماده    5بند  )  باشند

ایران پیدا گردند تابعیت دولت   ( 976ماده   یا در قلمرو  ایران متولد شده  الوالدین كه به اطفالی كه در  تابعیت اطفال مجهول 

با مردان ایرانی موجب ایرانی    تابعیت براساس ازدواج كه براساس آن ازدواج زنان بیگانه (976ماده    3بند  )  ران داده می شود ای

تابعیت اكتسابی كه براساس مقررات عمومی تحصیل تابعیت دولت   (976ماده    6بند  )  شدن زنان بیگانه پس از ازدواج می شود.

داش،  ایران با  توانند  می  مواد  بیگانگان  در  مصرح  شرایط  را   983و    979تن  ایران  تابعیت  ایران  دولت  موافقت  با  مدنی  قانون 

 (87: 1384، رایت) .نمایند تحصیل

، تابعیت اصلی مبتنی بر سیستم خون،  انواع مختلف تابعیت اعم از تابعیت ارضی،  در حقوق بین الملل خصوصی ایران،  بنابراین

شده    تابعیت اكتسابی و تابعیت اطفال مجهول الوالدین پذیرفته،  تابعیت براساس ازدواج،  تابعیت اصلی مبتنی بر سیستم خاک

نخستین آثار پذیرش انواع تابعیت در حقوق ایران افزایش جمعیت است. امروزه تالش تمامی كشورهای جهان در جهت   .است

م با  و منطبق  قانونگذاری صحیح  با  مهم  این  و  است؛  میزان جمعیت  كنترل  و  اجتماعی كاهش  و سیاسی  ،  قتضیات  اقتصادی 

انجام می شود انواع    .دولت ها  از  اكتسابی پذیرش برخی  تابعیت  از جمله  ارضی در  ،  تابعیت  تابعیت  ازدواج و  براساس  تابعیت 

حقوق بین الملل خصوصی اجتناب ناپذیر است. بدین مفهوم كه پذیرش این گونه اقسام تابعیت از یک سو دارای آثار و نتایج  

 ( 96: 1380، دوست محمدی)  .از سوی دیگر الزامی و گریزناپذیر می باشد، ت استمثب

 

 ق بر تابعیت در پرتو ماهیت حقوق بشر و اسناد بین المللی ح-

تابعیت ،  اعالمیه جهانی حقوق بشر بیانگر حقی است كه از نقطه نظر ماهیت حقوق بشر بحث انگیز می باشد. این ماده   15ماده  

ح یک  عنوان  به  استرا  گرفته  نظر  در  بشری  از  ق  را  احدی  توان  نمی  و  دارد  را  آن  شدن  دارا  حق  بشر  نحو  ؛  به  حق  این 

خودسرانه محروم كرد. تابعیت از جمله تاسیسات سیاسی با آثار حقوقی است كه داخل در قلمرو حقوق بین الملل خصوصی و  

،  خورداری از حقوق شهروندی است لیکن بنا بر تعریفحتی حقوق بین الملل عمومی می باشد. اگرچه داشتن تابعیت الزمه بر

این امر با داعیه )  كمیتیاعطاء یا ترک تابعیت عملی حا از دولت ها قرار دارد كه  سیاسی( بوده و در صالحیت خاص هر یک 

اعالمیه  فارغ از دیدگاههای كمیته تدوین  ،  همخوانی ندارد. نوشتار حاضر،  جهانشمولی حقوق بشر و همچنین ویژگی های حق

اهیت حقوقی تابعیت و ایجاد رابطه ای بین لزوم درج در پی تبیین م،  تناد به برخی اسناد بین المللیجهانی حقوق بشر و با اس

با واقعیت های بین المللی    15حق تابعیت در اعالمیه و ماهیت حقوق بشر می باشد. برآمد این نوشتار ناظر بر عدم تطابق ماده  

كمیت دولت ها ارائه د بین المللی بوده و ماده پیشنهادی را منطبق با مقتضیات روابط بین الملل و حامعاصر و همچنین اسنا

 می نماید. 
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 تابعیت مضاعف در حقوق بین الملل-

 رویه عملی دولتها در خصوص تابعیت مضاعف: -

آمریکا از كشورها چون  و  ،  ارمنستان،  سوئیس،  انگلستان،  سوئد،  كانادا،  معدودی  به   .نیوزلنداسترالیا  را  مضاعف  تابعیت  اجازه 

هند و چین قوانین بازدارنده برای تعدد تابعیت وضع كرده اند دولت  ،  اما اغلب كشورها مانند ایران،  شهروندان خود می دهند

های عضو شورای اروپا با مالحظه این كه هدف شورای اروپا نیل به وحدت بیشتر میان اعضای آن است در تاریخ ششم نوامبر 

پیوستندكنو  1997 بدان  هم  دیگر  های  دولت  بعدا  كه  كردند  تصویب  را  تابعیت  اروپایی  این    .انسیون  شانزدهم  ماده  طبق 

حفظ تابعیت قبلی دولت عضو نباید ترک یا از دست دادن تابعیت دولت دیگر را شرط تحصیل یا حفظ تابعیت خود   :كنوانسیون

 (1388، سرمست. )قرار دهد

 

 تابعیت مضاعف كشورهاي پذیرنده  -

 آمریکا -

كشور مهاجر پذیر آمریکا ضمن استفاده از اهرم مهاجر پذیری در راستای قدرت ملی و اعطای تابعیت در چهارچوب شرایط آن 

تابعیت مضاعف را برای اتباع خود شناسایی كرده است ولی از نظر سیاست گذاری به علت نتایج اعطای تابعیت دوم آن  ،  كشور

ممکن است در  ،  یه نمی كند چرا كه اقامه دعوی توسط سایر كشورها علیه اتباع آمریکایی دارای تابعیت دو گانهرا تقویت و توص

این   اتباع  برای حفظ منافع  آمریکا در مساعدت  و تالش دیپلماتیک و كنسولی دولت  بوده  این كشور  قوانین جاریه  با  تناقض 

ال اشاره ای به مخالفت دولت آمریکا با خواست اتباع این كشور برای  كشور در خارج از مرزهایش را محدود نماید در عین ح

افراد دارای تابعیت مضاعف باید برای ورود و  ،  مطابق مقررات كشور آمریکا  .حفظ دو تابعیت آمریکایی و خارجی آنان نشده است

گذرنامه غیر آمریکایی نیز هیچ گونه مشکلی  خروج آمریکا از گذرنامه های آمریکایی استفاده نمایند با توجه به اینکه استفاده از  

برای تابعیت آمریکایی افراد ایجاد نمی كند این نکته جدا از این نظر مهم است كه مقامات آمریکایی در تسهیل شرایط اعطای 

آمریکایی    تابعیت اعالم كرده اند دارندگان روادید موقت كه شش ماه در ارتش این كشور خدمت كنند نیز می توانند به تابعیت 

،  سلیمانی. )البته در ایاالت متحده خدمت نظامی در یک كشور باعث از بین رفتن تعهدات نظامی در جاهای دیگر نیست .درآیند

1393: 50) 

كه   كسی  هر  متحده  ایالت  قانون  اساس  بر  باشد  متحده  ایالت  شهروندان  برای  تهدیدی  تواند  می  متناقض  نظامی  تعهدات 

باشد و در زمان جنگ در خدمت دشمن به كار گرفته شده باشد تابعیت ایاالت متحده را از دست می    شهروندان ایاالت متحده 

دهد برای دسترسی به اطالعات طبقه بندی شده در ایاالت متحده تابعیت دو گانه ممکن است در یک مساله امنیتی بروز كند 

در حالی كه داشتن تابعیت ایاالت متحده برای دسترسی  و اطالعات طبقه بندی شده همیشه مرتبط با منافع امنیت ملی است  

ایاالت متحده به این معنی نیست كه دسترسی به اطالعات طبقه  ،  به اطالعات طبقه بندی شده نیاز است داشتن شهروندان 

كه كشور  بندی شده به طور خودكار اعطا می شود بلکه توسط وزارت امور خارجه باید از تقسیم وفاداری اطمینان حاصل شود  

 (56 :1389، سیَد نژاد. )دیگر برای شهروند ایاالت متحده اولویت ندارد
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 ارمنستان   -

به تصویب رساند بر    2007فوریه سال    22پارلمان كشور ارمنستان صراحتا قانون تابعیت دو گانه را در روز پنج شنبه مورخ   

ا قانون اساسی این كشور آشنا باشد و نیز آنها كه ارمنی االصل  سال كه زبان ارمنی بداند و ب   18اساس این قانون هر فرد باالی  

اند داشته  ارمنی  همسر  یا  اند  ارمنی ،  بوده  مسئوالن  دستگیری  پی  در  اخیرا  شوند  بهره  دوگانه  تابعیت  مزایای  از  توانند  می 

ین دولتی كه مستقیما در  موضوع تابعیت دوگانه ارمنی تباران گرجستان و مسائل ب ،  سازمان های اجتماعی جاواخک گرجستان

 ( 410، بی تا ، شیرودی)  ارتباط با روسیه و ارمنستان است با انتشار بیانیه و اعالمیه های متعدد به شدت دنبال می شود.

 

 آلمان و كانادا   -

اخیرا در كشورهایی مانند آلمان و كانادا بحث های فراوانی راجع به لغو پذیرش تابعیت مضاعف دنبال می شود به طوری كه  

مه وزارت  سخنگوی  یک  اما  كند  لغو  را  مضاعف  تابعیت  دارد  قصد  نکرده  اعالم  صریحا  اینکه  رغم  به  كانادا  و دولت  اجرت 

تابعیت دو گانه توسط دولت كانادا در دست بررسی است دستور بازنگری پس از  شهروندی كانادا اعالم كرد موضوع عدم پذیرش 

هزار لبنانی تبار ساكن   15میلیون دالر صرف كرد تا    85رگیری اخیر لبنان با اسرائیل  آن داده شد كه دولت كانادا در زمان د

 (85: 1385، سیمبر. )انادایی بودند از آن كشور خارج سازدكانادا كه دارای پاسپورت ك

ه گزینش  بحث بر سر تابعیت مضاعف در آلمان در حال گسترش است در حال حاضر هزاران جوان ترک تبار در آلمان مجبور ب

شوند بر اساس قوانین  سالگی می    23تابعیت یکی از دو كشور آلمان و تركیه هستند برای جوانان ترک تباری كه امسال وارد  

امتیازیات ویژه ای برخوردا از  تعیین می باشد اما شهروندان ترک تباری كه در آلمان زندگی می  آلمان  ر هستند امسال سال 

د  تساوی  برقراری  خواستار  دیگر  كنند  اتباع  از  بسیاری  آلمان  در  كه  باورند  این  بر  تبار  ترک  جوانان  هستند  خصوص  این  ر 

ای قوانین  موجب  به  برخوركشورها  مضاعف  تابعیت  از  برخورداری  صالحیت  از  كشور  از  ن  زمینه  همین  در  آنها  هستند  دار 

وز تردید بسیاری از جوانان در  یک سو موجب براین مساله از  ،  سیاستمداران می خواهند كه راه حلی برای این مساله پیدا كنند 

از    .گزینش تابعیت خود گردیده و از سوی دیگر موجب نگرانی و تشویش خانواده ها شده است این در حالی است كه برخی 

پذیسیاست بر  تباران وعده هایی مبنی  آرا ترک  استفاده  به منظور  این كشور  پارلمانی  انتخابات  راستای  آلمانی در  رش  مداران 

 (140: 1383، غفوری)  تابعیت مضاعف به آنها می دهند

 

 سوئیس  -

پذیرنده تابعیت مضاعف  جناح راست كمتر قوانین سخت گیرانه دارد در سوئیس طرحی از سوی  ،  سویس در بین كشورهای 

روند قب ارائه شد كه موجب آن  پارلمان  به  این كشور است  پارلمان  ترین حزب در  ول تقاضای حزب مردم سوئیس كه بزرگ 

حق تجدید  ، با رای گیری مخفی برگزار شده و در صورت رد درخواست متقاضی، داوطلبان تغییر تابعیت و احراز تابعیت سوئیس

تصمیم نهایی درباره این تابعیت سوئیس به خارجیان بر عهده شهروندان  ،  عقیده این حزب  به،  نظر در رای از او گرفته می شد 

دگان سوئیسی با طرحی كه به موجب آن كسب تابعیت سوئیس برای خارجیان دشوارتر می شود  این كشور است اما رای دهن

صورت راست گریان این حزب بود كه    در حقیقت سیلی محکمی به،  درصد رای دهندگان با این نظر  64ند مخالفت  مخالت كرد

خالفین طرح مورد بحث این است كه قوانین  مبارزه گسترده ای را در مخالفت مهاجرت به سوئیس به راه انداخته بودند نظر م
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،  ترده به این كشور می شود بسیاری از مخالفینتابعیت سوئیس هم اكنون نیز بسیار انعطاف ناپذیر است و مانع مهاجرت گس

 (857: 1384گراهام ،  فولر. )ن محروم كردن متقاضیان تغییر تابعیت از حق تجدید نظر را منصفانه نمی دانستندهمچنی

،  تعداد زیادی از آنها دو ملیتی هستند  .عداد زیادی از استرالیایی ها به طور فزاینده ای به خارج از كشور سفر می كنندره تهموا

یا به بخش های دیگری از دنیا سفر می كنند در این پژوهش اطالعاتی در مورد سفر و  این افراد یا به كشور ملیت دیگر خود  

وقتی یک استرالیایی به خارج از كشور خود   . سفر برای مسافران استرالیایی فراهم شده استملت های دوگانه و نکات زیركانه  

ت درمانی و طبی آن كشور را رها می كند در  خدمات اضطراری و تسهیال،  سفر می كند در واقع سیستم های حمایتی استرالیا

اما در  ، ارج از كشورشان به سر می برند كمک كنداین موقع دولت استرالیا می كوشد تا به حل مشکالت مسافران خود كه در خ 

گرایانه    در این موقع مسافر باید پیش بینی های واقع   . این مورد محدودیتهای قانونی و عملی برای كمک به مسافران وجود دارد

 (89: 1391، پورموسوی،  قالیباف. )داشته و قبل از رفتن منشور خدمات كنسولگری را مطالعه نماید

 

 1  یعنی چه  دوملیتی-

این بدان معنی است كه آنها دو    .بسیاری از استرالیایی ها مهاجر یا فرزندان مهاجر بوده یا در خارج از كشور متولد شده اند 

ورهای دیگر آنها را با عنوان افرادی كه دارای تابعیت مضاعف هستند می شناسند حتی ممکن است یک  ملیتی بوده یا اینکه كش

از   دو  ،  اگر استرالیایی دو ملیتی به كشور دیگر ملیت خود سفر كند  .دو ملیتی بودن خود اطالع نداشته باشد فرد استرالیایی 

 : عنوان مثالبه ،  ملیتی بودن وی مفاهیم زیادی را در بر می گیرد

 ممکن است فرد مشمول خدمات سربازی شود  •

قرار • قانونی  تعقیب  تحت  كشور  آن  قوانین  شکنی  قانون  صورت  در  است  كشور ،  گیرد  ممکن  آن  از  خارج  در  اگر  حتی 

 مرتکب شود 

د می  توانایی كنسول گری استرالیا در كمک كردن به او محدو،  اگر دولت كشور مذبور متوجه دو ملیتی بودن وی نشود •

   .گردد

 

 چگونه افراد دو ملیتی می شوند ؟   

 : شرایز زیر باعث دو ملیتی بودن افراد می شود 

 تولد  •

 وند كشور دیگری هستند  نیاكان خود كه شهر  وراثت از والدین یا •

 ازدواج با شهروندی از كشور دیگر   •

 قبول تابعیت   •

 گرفتن تابعیت   •

 ابزار وراثت كه در زمان حق حاكمیت روی می دهد   •

اینکه یک فرد دو ملیتی است یا نه به قوانین كشوری كه در آن گرفتار شده است بستگی دارد آن كشور می تواند فرد را به  

ار از طریق تابعیت به طور خودك،  در برخی كشورها  .وان فرد یک ملیتی بپذیرد حتی اگر فرد تابعیت آن كشور را قبول نکندعن

 
1 www.smartraveller 
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را در هر شرایطی رها    . ازدواج فراهم می آید تابعیت خود  آنها  مانع می شود شهروندان  از كشورها قوانینی دارند كه  بسیاری 

ها تابعیت خود را در هر شرایطی رها كنند مگر در صورت ند كه مانع می شود شهروندان آنتعدادی از كشورها قوانینی دار  .كنند

 (.58: 1382، مشیرزاده)  كناره گیریانجام مراحل قانونی 

 

 استرالیایی هایی كه داراي دو تابعیت هستند 

 مانند بریتانیایی و استرالیایی  :مزایاي دو تابعیتی بودن

 دوبرابر شدن مقدار حقوق بازنشستگی(. ) دو كشور دریافت حقوق بازنشستگی درهر •

 .برخورداری از مزایای بهترین سرمایه گذاریانتقال آسان سرمایه از یک كشور به كشور دیگر و  •

 . تابعیت بریتانیا دسترسی آسان به فرصت های كاری در كشورهای اروپایی را فراهم می آورد •

دولت بریتانیا را كامل كرده است این فرد به عنوان   E101زاد بوده و فرم  اگر تصور شود كه فرد در بریتانیا دارای شغل آ •

از این رو در    . های عضو اتحادیه اروپا شناخته شده و تسهیالت مالی بدون كسر به وی پرداخت می گرددخود ارباب در دولت  

 فرد عایدی خود را اعالم می كند  ، زمان پرداخت مالیات سالیانه بر بریتانیا

فردی در ایاالت  وقتی    .فرد از خدمات بهداشتی و پزشکی در سایر ایاالت اروپا برخوردار می گردد  E111  ردن فرمبا پر ك •

پر كند را  این فرم  باید  یا كار كردن است  اروپا در حال تحصیل  اتحادیه  را    .عضو  باید هزینه های درمانی  این صورت  در غیر 

 ( 89: 1386تیشه یار ، كوالیی . )ئه دهدپرداخت كرده یا بیمه درمانی خصوصی خود را ارا

فرد   • اگر  عکس  فرم،  باشد  Ozz/pomyبر  كردن  پر  به  تسهیالت   E111  نیازی  از  برخورداری  بریتانیا    برای  در  درمانی 

   .در این صورت پاسپورت بریتانیایی فرد برای درمان كافی است .وجود ندارد

در این صورت دسترسی به تسهیالت درمانی و  ،  ایی داشته باشدبه طور مشابه اگر فرد كارت مراقبت های پزشکی استرالی •

   .دپرداخت هزینه های آن آسان می گرد

بهتر است فرد مالیات را پرداخت ،  اگر فرد در بریتانیا مشغول كاركردن است پرداخت مالیات شامل حال وی نیز می شود •

   .است Ozzyكند چون مالیات بریتانیا كمتر از مالیات 

ورت پرداخت مالیات در این ص،  دارای شغل آزاد بوده و استطاعت استخدام یک حسابدار خوب را داشته باشدبریتانیا    اگر فرد در

   .یا حتی كمتر می شود %10به دریافتی های وی بستگی داشته و مقدار آن 

رشید برای زمانی كه اروپا بسیار  وخ،  اروپا و استرالیا  :دو قاره برای انتخاب  .شهروندی دو تابعیتی پدیده خوشایندی است  :خالصه

 ( 1382، متقی و كاظمی) ایمن نگه می داردسرد است پاسپورت بریتانیای فرد را در كشورهای شرقی 

 

 اقدامات سازمانهاي بین المللی براي كاهش   -

 موارد تابعیت مضاعف -

 :الهه  1930كنفرانس    -

الملل خصوصی بین  تدوین حقوق  منظور  به  این كنفرانس كه  به مسائل    ،در  راجع  قرارداد  عقد  به  و منجر  بود  یافته  تشکیل 

ه تابعیت شد. راه حل عمومی و واحدی برای رفع مشکل تابعیت مضاعف به دست نیامد و فقط  مربوط به تعارض قوانین نسبت ب

ی از اتباعش را در این قرارداد هیچ دولتی نمی تواند حمایت سیاسی از یک  4از جمله طبق ماده   .به ذكر كلیاتی اكتفا گردید

اشخاصی كه بیش از    این قرارداد در مورد  5چنین ماده  هم  .ا هم داردمقابل دولتی به عهده بگیرد كه شخص مزبور تابعیت آن ر
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یک تابعیت دارند هر دولتی مختار است تابعیت كشوری را كه شخص به طور معمول در آنجا اقامت دارد و یا كشوری را كه 

 (89: 1382، مشیرزاده)  .ارتباط است در نظر بگیردشخص بیشتر با آن در 

 

 :1955سازمان ملل متحد   مجموعه قوانین تابعیت-

این مجموعه تهیه گردید تا از طریق جمع آوری قوانین مختلف    1955مجموعه قوانین مربوط به تابعیت سازمان ملل متحد  

كه باعث به وجود آمدن تابعیت مضاعف و بی  ،  قوانین خودمربوط به تابعیت تا حدودی كشورها را متوجه اختالفات موجود بین  

 ( 56: 1388، مشیرزاده) .بنماید، تابعیتی می گردد

 

 :1963كنوانسیون اروپایی محدود كردن تابعیت مضاعف-

تصویب   به  كه  كنوانسیون  تابعیت    16این  از  جلوگیری  در  متعاهد  های  دولت  از سعی  ای  نشانه  است  رسیده  اروپایی  كشور 

  می باشد. البته بایدگفت كه قوانین تابعیت اروپایی  شمال و غرب اروپا و همکاری بیشتر دول اروپایی به خصوص ممالک  مضاعف

انعطافی خاص با مسئله تابعیت  ) در مواردی با به كار بردن  اند اما قهراً  ایران( به طور كلی تابعیت مضاعف را نپذیرفته  مانند 

در باره آن دسته از اتباع خود كه دارای تابعیت دولت دیگر نیز می باشند نمی    ولت ها گفت د  باید  .مضاعف مواجه گشته اند

توانند نظر مساعد داشته باشند و هر دولت از دید قاعده های بین المللی مجاز است تابعیت خارجی اینگونه اتباع خود را نادیده  

نین اتباعی نمی توانند از حمایت سیاسی دولت های  ت كه چاعد اسنتیجه همین گونه قو،  بگیرد و آنها را فقط تبعه خود بداند

 (103ص   1392مبینی مقدس ) .متبوع خود در برابر یکدیگر بهره مند باشند

ولو  ،  المللی است. قاعده سنتی تابعیت آرای داوریهای تجاری بینترین مسائل داوریترین و كلیدیتابعیت رأی داوری از مهم

ادعا تمامی  ردار است كه حتی میی برخون قدرتاز چنا،  المللیبین این  اجماع كرد. شاهد  ادعای وجود  این خصوص  توان در 

 المللی است.اسناد و منابع ملی و بین

المللی صادر آرای داوری بین ،  های خویشكشورها با وضع قانون و اعمال آن از طریق دادگاه،  سواز یک ،  درخصوص آرای داوری

ب یا  و  خود  كشور  قانوموجه  در  كردهب  قلمداد  داخلی  را  خویش  اعمال  ،  ن  آن  مورد  در  را  داخلی  داوری  رأی  آثار  و  احکام 

بین  ،  از بعضی جهات،  المللی نیز توجه كردههای بینبه وضعیت خاص داوری،  كنند. البته بسیاری از كشورها در این خصوصمی

توان  شوند كه در این خصوص میتمایز قائل می،  ین وصففاقد اهای داخلی  المللی و داوری های داخلی واجد وصف بینداوری 

ها  ای بین این نوع داوری برای مثال از كشورهای تابع قانون نمونه و فرانسه نام برد. اما برخی كشورها نیز تفکیک و تمایز عمده

داوری از جمله مهمبا سایر  نیستند كه  قائل  داخلی  آن های  نظام حترین  تابع  ایاالت متحده  ،  الامنقوقی ك ها كشورهای  نظیر 

 هستند. ، امریکا و انگلستان

دیگر آن،  از سوی  فردی  رفتار  با  نیز هماهنگ  كشورها  در سطح  ،  هااراده جمعی  سنتی  قاعده  این  انکارناپذیر  وجود  از  نشان 

بینبین معاهدات  قالب  در  كه  دارد  میالمللی  خودنمایی  نیز  كنوانسیون  المللی  تا  1927كند.  رژنو  داوبعیت  به  أی  نسبت  ری 

نیویورکكشور مقر را مورد حمایت قرار می امروزه مقررات مختلف كنوانسیون  همچون ،  جانبهعنوان یک معاهده همهبه،  داد. 

الملل است. تأكید بر این قاعده توسط كنوانسیون نیویورک تا حدی است كه  مؤید وجود قاعده مذكور در حقوق بین،  سلف خود

تاب آرمعیارهای  داوعیت  جهانای  سند  این  مختلف  مواد  در  تجارت  ،  شمولری  در  عمده  تأثیرگذار  كشورهای  تمام  امروزه  كه 

المللی از وضعیت مورد اشاره قرارگرفته و بر تبعیت وضعیت رأی داوری در عرصه بین ،  شوندمتعاهد آن محسوب می،  المللبین

 شود. تأكید می، آن در كشور مبدأ
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، ترین معیارهای تابعیت آرای داوریمهم،  ها و معیارهای مربوطای داوری براساس تابعیت آن واع آری و انویژگ،  در این تحقیق

 اند. تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفتهو آثار تابعیت رأی داوری به، های رأی داوریتعارض تابعیت

 

 انواع و جایگاه آراي داوري براساس تابعیت   -

 عیتبراساس تاب انواع آراي داوري    -

در وهله نخست از دو حالت بیرون نیست: یا داخلی و متبوع است و  ،  از دیدگاه یک كشور خاص،  از نظر تابعیت،  هر رأی داوری

المللی. آرای داوری غیرداخلی نیز یا دارای تابعیت  یا غیرداخلی و بیگانه. رأی داوری داخلی نیز یا داخلی صرف است و یا بین

 شوند. طور كلی بدون تابعیت شمرده میكه بهاینستند و یا یک كشور خارجی ه

آرای داوری به سه دسته متبوع و ،  ها و با مالک قراردادن كشور مبدأبندی آرای داوری بر مبنای تابعیت آندر تقسیم،  در واقع

 ی و درخصوصو دوم نسب  بندی درخصوص دو شق اولشوند. این تقسیمتابعیت تقسیم میو بی،  متبوع یک كشور دیگر،  داخلی

داخلی و از منظر سایر كشورهای جهان  ،  تواند از منظر یک كشور خاصرأی داوری می،  شق سوم مطلق است. به عبارت دیگر

به نحوی كه حتی ممکن است ،  متبوع خود تلقی كنند،  خارجی باشد. همچنین ممکن است رأی داوری را بیش از یک كشور

قانونش   كشور مقر داوری و كشور دیگری  بوده بر داوری    كه  بین،  هر دو ،  حاكم  را متبوع خود یک رأی داوری تجاری  المللی 

نحوی  به  صادر  رأی  و  نیاورد  به شمار  متبوع خویش  را هیچ كشوری  داوری  رأی  یک  است  ممکن  دیگر  از طرف  اما  بدانند. 

متبوع یک كشور ،  ر داردنین هر كشوتگی به قواطوركه قواعد راجع به تابعیت اشخاص نیز كامالً بستابعیت باشد. لذا همانبی

بی یا  بهخارجی  نیز  داوری  رای  كردن  تلقی  به  تابعیت  دارد.  مربوط  قانونی  معیارهای  و  قوانین كشورها  به  بستگی  كامل  طور 

ع و مانع  تعیین معیار كلی برای تعیین تابعیت رأی داوری و ارائه یک تعریف جام،  نظر به نسبی بودن این مفهوم،  همین دلیل

 ی داخلی یا خارجی دشوار است و حسب مورد باید به قوانین كشورهای مربوط مراجعه كرد.هانی از رأج

 

 المللی«جایگاه آراي داوري تجاري »بین  

و به علت وجود عنصر  ،  هایی كه از قلمرو صرفاً ملی فراتر رفتههای صرفاً داخلی از داوریالمللی« برای تمیز داوری اصطالح »بین 

های داخلی  آرای داوری داخلی در داوری،  ترتیبرود. بدین  كار میبه  ،  طور كامل و تمام عیار داخلی نیستندبه،  ها آن خارجی در  

االصول هر داوری دارای تابعیت و لزوماً »ملی«  علی،  شوند. در هر حالهای خارجی صادر میو آرای داوری خارجی در داوری

های بدون تابعیت نیز قابل انکار نیست. برخی كشورها  باشد؛ اگرچه امکان تحقق داوریالمللی داشته  ی اگر جنبه بینحت،  است

واحد هستند داوری  نظام  دارای  داوری،  كه  بین  تفاوتی  داوریهیچ  و  از یک طرف  داخلی  ای كه جنبه های داخلیهای صرفاً 

از قواعد و احکام واحد  اخلی به یک شکل و با استفاده  های تجاری داع و اقسام داوریبا همه انو،  المللی نیز دارند قائل نشدهبین

هایی كه در  های صرفاً داخلی و داوریكنند. اما در قانونگذاری كشورها این جریان رو به گسترش است كه بین داوریرفتار می

در اغلب  ،  ند. از جملهتمیز قائل شو،  مللی نیز هستندالواجد جنبه بین،  به خاطر وجود عنصر خارجی،  عین داخلی و ملی بودن

،  شوندالمللی قائل میهای بینهای صرفاً داخلی و داوریكه چنین تفکیکی را بین داوری،  كشورهای دارای نظام داوری دوگانه

ای صرفاً داخلی است.  هالمللی محدودتر از موجبات اعتراض به رأی در داوریهای تجاری بینموجبات اعتراض به رأی در داوری 

المللی  های تجاری بینآنسیترال راجع به داوری  1985كه تابع الگوی قانون نمونه    توان از كشورهای زیادیصوص میدر این خ

فرانسه و سوئیس نام برد. از جمله كشورهایی كه قوانین داوری خود را با الگو قراردادن قانون نمونه ،  كلمبیا، هستند و نیز بلژیک
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هند و انگلستان نام برد كه البته ،  استونی،  لهستان،  ایتالیا،  آلمان ،  هلند،  توان از ایراند نیز میانیترال تدوین یا اصالح كردهآنس

 ها از قانون نمونه به یک اندازه نیست.تأثیرپذیری همه آن

اصوالً وصف »بین به هر نظام حقوقی خاص دارداگرچه  تبیی  طوربه،  المللی« رأی داوری بستگی  برای  اصلی  ن  كلی دو معیار 

 مطرح است:،  و رأی صادر شدهالمللی« داوری خصوصیت »بین 

شود كه »موضوع به بیش از یک كشور مربوط و یا  المللی« تلقی می»موضوع اختالف« است. داوری وقتی »بین،  اولین معیار  -1

داوری مربوط متضمن مبتنی بر این است كه آیا  ،  ارالملل« باشد. محور بودن شق اخیر این معیمشتمل بر منافع تجارت بین

نه. در میان قوانین كشورهاتجارت بینمنافع   یا  پذیرفته شده است. ماده  ،  المللی است  قانون فرانسه  معیار توسط    1492این 

 ی باشد. المللداند كه متضمن منافع تجارت بینالمللی را آن داوری میداوری بین، قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه

بر »طرفی-2 اقامتگاه طرفین در اشخاص حقیقی،  طبق این معیار  ن داوری« متمركز است.معیار دوم  یا اگر  ،  تفاوت تابعیت یا 

بودن داوری و رأی صادر خواهد بود. این معیار بر    المللیكننده بینتعیین ،  شخص حقوقی است مقر كنترل مركزی و اداره آن

و سوئیس مورد استفاده قرار گرفته است. ماده  ،  انگلستان،  یکطرفین داوری متمركز است. معیار فوق توسط كشورهایی مثل بلژ

ری حداقل یکی از  داند كه در زمان انعقاد قرارداد داوالمللی میآن داوری را بین،  الملل خصوصی سوئیسقانون حقوق بین  176

جدید   ماده  وفق  همچنین  باشد.  سوئیس  در  وی  عادی  سکونت  محل  نه  و  باشد  سوئیس  مقیم  نه  آیین   832طرفین  قانون 

در جایی  ،  المللی استهای بینایتالیا كه حاوی مقررات خاصی در مورد داوری   1994قانون داوری جدید  ،  دادرسی مدنی ایتالیا

كه یک   طرفین مقیم خارج باشد و یا مركز اصلی فعالیتش درخارج از ایتالیا باشد و یا در جایی  شود كه حداقل یکی ازاعمال می

 باید در خارج انجام شود. ، ادین معامالتی كه اختالف از آن ناشی شده استقسمت مهم و بنی

كند.  المللی را تعریف میالح بینقانون نمونه اصط  1ماده    3تركیبی از هر دو معیار است. بند  ،  مالک ارائه شده در قانون نمونه

 عناصر تعریف قانون مذكور از این قرار است: 

قرارداد   تجارت طرفین  قرارداد،  داوریالف( محل  آن  انعقاد  زمان  از  ،  در  یکی  یا ب(  باشد؛  داشته  قرار  در كشورهای مختلفی 

قمحل هستند  تجارت  محل  دارای  آن  در  طرفین  كه  كشوری  از  خارج  محلی  در  ذیل  باشد:  های  داشته  داوری1رار  محل   ) ،

یک بخش اساسی از تعهدات  ،  باید در آنحلی كه  ( هر م2،  وسیله یا بنا بر قرارداد داوری تعیین شده باشدمشروط بر این كه به

این    جا داشته باشد؛ یا ج( طرفین صراحتاً در ترین رابطه را با آننزدیک،  رابطه تجاری انجام شود و یا محلی كه موضوع اختالف

رفین و هم  یار طهم مع،  شود. لذا قانون نمونهخصوص توافق كرده باشند كه موضوع قرارداد داوری مربوط به بیش از یک كشور  

ماده   است.  داشته  نظر  در  را  اختالف  موضوع  مدنی  458معیار  دادرسی  آیین  جدید  معیاری   1993قانون  ارائه  با  نیز  الجزایر 

المللی بوده و مركز اصلی فعالیت یا  وری مربوط به اختالفی باشد كه شامل منافع تجارت بیندارد كه »اگر داتركیبی مقرر می

 شود«. المللی محسوب میبین،  از طرفین آن نیز در خارج باشد اقامتگاه حداقل یکی 

قانون ایران با ،  یبمعیار طرفین داوری را پذیرفته است. بدین ترت،  المللی ایران در بند »ب« ماده یکقانون داوری تجاری بین 

المللی بودن داوری  ا معیار بینخارجی بودن یکی از طرفین قرارداد داوری ر،  انحراف از معیارهای قانون نمونه در این خصوص

رسد در مواردی كه یکی از طرفین دارای تابعیت ایرانی و دیگری دارای تابعیت مضاعف ایرانی و خارجی  نظر میت. به دانسته اس

شرط خارجی بودن تابعیت یکی از طرفین از ،  چرا كه در این صورت،  ی تحت شمول این قانون قرار نخواهد گرفتداور،  است

كه وجود شرایط جهت شمول  مگر آن ،  داخلی بودن رأی ایرانی مربوط استانون ایران محقق نیست و مضافاً اصل بر صرفاً  دید ق 

،  المللی نشودهای بینكه داوری داخلی مشمول نظام خاص داوری صورتی    المللی بر آن احراز شود. درقانون داوری تجاری بین 
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كه در كشور ما قانون آیین دادرسی مدنی  ،  ن اصلیشود و مشمول قانوی شناخته میعنوان یک داوری صرفاً داخلبه،  طبق اصل

 خواهد شد. ، است

 

 هاي تابعیت رأي داوري معیار  

داوری  ترینمهم رأی  تابعیت  تعیین  تعیین  ،  معیارهای  معیارهای  تعدد  است.  داوری  بر  قانون حاكم  معیار  و  داوری  مقر  معیار 

آن اختالف  و  قواتابعیت  در  گوناگون میها  بینین ملی  یا  و  داوری  رأی  تابعیت مضاعف  عوارضی همچون  به  آن تواند  تابعیتی 

 منجر شود.

 

 معیار مقر داوري   -

تعیین تابعیت رأی داوری است.به همین دلیل»مقر داوری« مهم تفصیل خواهیم  كه در مبحث چهارم بهچنانآن،  ترین معیار 

های مقر داوری دارای  المللی است كه اصوالً دادگاهه بیناند كه این یک قاعدتأكید كرده  درستی بر این نکتهنویسندگان به،  دید

اولیه بر رأی داوری و استماع دعاوی اعتراض به رأی داوریصالحیت قضایی انحصاری برای اع  در حدود  ،  مال نظارت قضایی 

 هستند.، های تعیین شده به وسیله قانون آن كشورشرایط و محدودیت

داوریمال  برای رأی  تابعیت  و  وابستگی  تعیین  برای  داوری  مقر  معیار  تأیید  در  ایرانی  نویسندگان  آثار متقدم  ،  نصیری، )حظه 

  ( 247٫ـ245ص، 1346، تهران، اجرای آرای داوری خارجی، یمرتض

 

 مبناي معیار  -

از اصل سرزمینی بودن قوانین و  ،  تابعیت رأی داوری نیز همچون تابعیت اشخاص شود.  حق حاكمیت كشورها ناشی میاصوالً 

به اعطای تابعیت اشخاص حقیقی طبق معیار خاک تشبیه كرد. دیدگاه    توانرا می،  تابعیت كشور مقر بر آرای داوریاعطای  

الملل عمومی است كه كشورها در درون مرزهای خود دارای سنتی سرزمینی بودن قوانین براساس این اصل كلی حقوق بین

قایع فیزیکی و حقوقی  شان دارای حق انحصاری برای تعیین تکلیف وضعیت قانونی اعمال و وهاینین و دادگاهحاكمیتند و قوا

هستند.از نظر عملی نیز كشور محل داوری ،  های انجام شده در آن سرزمیناز جمله داوری ،  شانانجام یافته در درون مرزهای

تضمی داوریو  رأی  و  جریان  كنترل  در  مشروع  نفع  داوری دارای  طریق  از  احقاق حق  و  داوری  برای  الزم  معیارهای  حداقل  ن 

دا،  است.در واقع اتصال بین جریان داوری و نظم حقوقی كشور مربوط است.بنابراینمقر  به،  وری نقطه  تنهایی  قرارداد طرفین 

، چرا كه هر عمل،  ک كشور باشدآور كند و هر داوری ضرورتاً باید مشمول و تحت حاكمیت قانون یتواند رأی داوری را الزام نمی

بوده ملی  قانون  حاكمیت  تحت  باید  لزوماً  شخص  هر  تنها ،  توسط  دلیل  همین  بگیرد.به  قانون  از  را  خود  قدرت  و  حقانیت 

ها را دارند و به  صالحیت اعمال نظارت قضایی بر رأی داوری و رسیدگی به اعتراض به آرای داوری و ابطال آن،  كشورهای مبدأ

معتبر بدانند.با عنایت  ،  رددیگر وجود خارجی ندا،  توانند چنین رأی معدومی را كه پس از ابطالسایر كشورها نمیهمین دلیل  

توان گفت صالحیت انحصاری كشور مقر در اعمال نظارت قضایی بر رأی المللی میبه اكثر قریب به اتفاق منابع داخلی و بین

بین  داوری  آرای  به  اعتراض  به  رسیدگی  و  می،  المللیداوری  حتی  كه  است  عمومی  شده  پذیرفته  جهانی  قاعده  توان یک 

 جود اجماع شد. درخصوص آن مدعی و
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 مفهوم مقر داوري   -

،  یابدشود و تا صدور رأی نهایی ادامه میشود كه با نصب داوران آغاز میهای عینی متعدد تشکیل میاگرچه داوری از واقعیت

حقوقی است كه نباید آن را با    مالكی،  معیار مقر،  و نه عینی و فیزیکی داوری است. در واقع  ،اما »مقر« به معنای پایگاه حقوقی 

مقر( را خود تعیین كنند و در غیر  )  توانند محل داوریقانون نمونه طرفین می 20ماده   2معیار مادی آن اشتباه گرفت.طبق بند 

احوال  ،  صورتاین   و  اوضاع  و  نظر گرفتن شرایط  با در  این حالداوران  با  مقر خواهند كرد.  تعیین  به  مقر،  اقدام  قانون  ر این 

علیمی كه  قبلدارد  بند  وفق  مقر  تعیین  می،  رغم  داوری  میدیوان  مناسب  كه  محلی  هر  در  دادهتواند  جلسه  تشکیل  ،  داند 

وجه هیچكه طرفین خالف آن را توافق كنند. لذا مفهوم مقر داوری بهمگر آن،  های خود و اقدامات الزم را انجام دهدرسیدگی

با یک مفهوم فیزی اقدامی در شهر و  کی و جغرافمالزم  یا رسیدگی و  ممکن است هیچ جلسه و نشست و  یایی نیست و اصالً 

به آن  نام  كه  استكشوری  شده  قید  داوری  مقر  به،  عنوان  نشود.  مثالانجام  دیوا،  طور  ورزشمقر  داوری  در  ن  المپیک  های 

های المپیک صدور رأی در محل بازیهای دیوان و رسیدگی،  سوئیس و تحت حاكمیت قانون شکلی این كشور است. با این حال

ترین تردیدی در صحیح و قابل قبول بودن انتخاب محل موصوف و تابعیت رأی نسبت به گیرد. با وجود این كوچکصورت می 

ها یا امضای رأی داشته نخواهد داشت. لذا مقر داوری یک مفهوم عینی نیست كه بستگی به محل رسیدگیكشور مذكور وجود  

 روشی امروزه در انگلستان و هند نیز جاری است.باشد. چنین 

  و موضوع تابعیّت مضاعف نیست كه این  18واقعیّت آن است كه نوشته حاضر در مقام نقد حقوقی تصمیم متّخده در پرونده الف/

آن« آمده    ئّت عمومی و مرور اجمالیالوصف آنچه تحت عنوان »تصمیم هیطلبد؛ معتری را میعنوان و فرصت موسّع ،  امر خود

گشا  و از این حیث راه،  شمار رود كه در چنین نقدی بایستی مورد بررسی قرار گیردتواند از جمله عناوین و مباحثی بهمی،  است

ا،  هرحالخواهد بود. به بعداً میمنظور  از تحریر این تحقیق این است كه تحقیق پروفسور كاسس كه  بهتر و بیشتر ،  آید صلی 

 قابل استفاده باشد. 

بند   از  ایاالت متّحده  ـ  ایران  اعضای دیوان داوری دعاوی  اكثریّت  بند    2مادّه    1تفسیر  و فصل    7الف( مادّه  )  1و  بیانیّه حلّ 

موضـوع به پرونده اتباع مضاعف شـهرت یافته است ـ نه تنها به دلیل نتایج احتمالی    ـ كه به اعتبار  18دعاوی در پرونده الف/

آثار،  مادّی دلیل  به  آن  بلکه  بر  مترتّب  می،  حقوقی  محسوب  مذكور  دیوان  مهمّ  تصمیمات  خالصهاز  ذكر  سابقه  گردد.  از  ای 

به درک بهتر مطالب  ،  اندید مواضع خود ارائه كردهاختالف و دالیلی كه دولتین جمهوری اسالمی ایران و ایاالت متّحده در تأی

 مندرج در تحقیق پروفسور كاسس كمک خواهد كرد. 

 

 سابقه اختالف -

بیانیهماههدر مهلت سه توافق طرفین  اتباع  ایکه طبق  و دعاوی  ایران  علیه  ایاالت متحده  اتباع  ثبت دعاوی  برای  الجزایر  های 

گرفته نظر  در  متحده  ایاالت  علیه  بود  ایران  نیز ،  شده  را  متحده  ایاالت  تابعیت  ادعا  كه حسب  ایران  اتباع  از  معتنابهی  تعداد 

ا،  داشتند ایاالت متحده خودبا  تابعیت  به  بیانیه،  ستناد  این مبنی كه  بر  ایران مبادرت ورزیدند.ایران  علیه  های  به طرح دعوی 

به رسیدگی دیوان به ،  كنندور متبوع خود را تجویز نمیاقامه دعوی در دیوان داوری توسط اتباع یک كشور علیه كش،  الجزایر

بیانیه حل و فصل دعاوی كه ناظر بر صالحیت    6ماده    4به استناد بند  ،  1361ند  اسف  6دعاوی مزبور اعتراض نمود و در تاریخ  

،  نیه حل و فصل دعاوی بیا  7الف( ماده ) 1و بند  2ماده  1از هیئت عمومی درخواست كرد تا با تفسیر بند ، تفسیری دیوان است

ا از  نماید.پیش  اعالم  را  بحث  مورد  دعاوی  به  رسیدگی  مورد  در  خود  عمومیعدم صالحیت  هیئت  نظر  داور  ،  عالم  و  سرداور 
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ایرانی شعبه مزبور  2آمریکایی شعبه   و در غیاب داور  اتباع مضاعف كه جلسات  ،  متفقاً  از دعاوی مطروحه توسط  به سه فقره 

به    ،رسیدگی نموده و با رد موضع ایران و قبول تئوری »تابعیت غالب و مؤثر«،  آن شعبه برگزار شده بود  استماع آنها قبالً در

بیانیّه حلّ و فصل دعاوی.    3مادّه    4و بند    1رجوع شود به مادّه    1360٫دی ماه    29مهر تا    27صدور رأی مبادرت ورزیدند. از  

ای را كه ابتدائاً برای صلح دعاوی در نظر  مهلت شش ماهه،  بیانیه مذكور  1ده  ایران و ایاالت متحده با استفاده از قسمت آخر ما 

 دعوی هر یک با خواسته بیش از دویست و پنجاه هزار دالر  113برای مدت سه ماه تمدید نمودند. تعداد    یک بار،  گرفته بودند

به    جمعاً)  كمتر از دویست و پنجاه هزار دالر  ه دعوی هر یک با خواست  156و تعداد  ،  میلیارد دالر(  3جمعاً به خواسته تقریبی  )

 میلیون دالر(.  22خواسته تقریبی

 : 2»ماده  

به منظور رسیدگی به دعاوی اتباع ایاالت متحده علیه ایران و دعاوی اتباع ایران   …المللیبدین وسیله یک دیوان داوری بین  -1

 «.…گردد تشکیل می …علیه ایاالت متحده 

 ط با مقاصد این موافقتنامه : در ارتبا7»ماده 

 است از: عبارت، یک »تبعه« ایران یا ایاالت متحده بر حسب مورد

 «…الف( یک شخص طبیعی كه یک شهروند ایران یا ایاالت متحده باشد) 

 هیئت عمومی. ، دیوان داوری 18پرونده الف/ 

 . به شرحی كه ذكر خواهد شد. 

با قبول غلبه تابعیت امریکایی خواهان بر تابعیت  ،  شعبه دوم،  بانک تجارت ایران(  ناصر اصفهانیان علیه)  157. در پرونده شماره  

پرونده شماره  ،  ایرانی وی را مستحق دریافت خسارت تشخیص داد. در  نیز خواهان  احراز ودر ماهیت  را    211صالحیت خود 

ماه) در  ولی  احراز  را  خود  مزبور صالحیت  نیز شعبه  ایران(  علیه  گلپیرا  اهلل  محکوم ،  یتعطاء  را  بیخواهان  در  به  نمود.  حقی 

،  ایرانی بوده است،  ربطذی  علیه ایران( از آنجا كه تنها تابعیت خواهان در طول دوره  هارونیانپریدخت كهن)   418پرونده شماره  

 رأی به عدم صالحیت داده شد. 

 

 بررسی اجمالی مواضع طرفین و اهم دالیل آنها -

 مواضع و استدالالت آمریکا   -

پرونده تفسیری مورد بحثا به دیوان ،  یاالت متحده در  تأیید دعاوی خواهانها  در  به تسلیم یک الیحه نسبتاً خالصه كه قبالً 

بایست در درجه اول بررسی خود را به بیان ساده و  اكتفا كردهو چنین استدالل نموده است كه دیوان می،  تسلیم داشته بود

گیری نماید كه تنها شرطی كه در این  جهبیانیه حل و فصل دعاوی محـدود و نتی  7ده  الف( ما)  1و بند    2ماده    1روشن بند  

اثبات تابعیـت آمریکایی ـ یا  ،  مورد برای اقامه دعـوی از جانب یک خواهـان آمریکایی ـ یا ایرانـی ـ در نظـر گرفتـه شده اسـت

 باشد. ایرانی ـ وی می

اینکه خواهاندر دیوا  1361آبان    18الیحه مزبور در تاریخ   های مدعی تابعیت مضاعف نیز در    ن به ثبت رسیده است. مضافاً 

 اند. دالیل خود را در تأیید صالحیت دیوان جداگانه ارائه نموده ،  دادخواستهای تقدیمی
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تابعیت كشور یا كشورهای دیگری منجمله ایران را هم داشته باشد،  اینکه فرضاً یک خواهان تبعه ایاالت متحده و نیز   ، مضافاً 

موضوعاتی هستند كه هیچگونه ارتباطی با شرط مقرر ندارند و از همین رو  ،  ابعیت او استاینکه در این صورت غلبه با كدام ت

 بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت بدانها خارج از محدوده صالحیت دیوان خواهد بود.

خود موضع  تأیید  اوالً،  در  متحده  بند  ،  ایاالت  »تبعه«در  تعریف  ماده  ال)  1به  ب  7ف(  تبعه  آن  طبق  كه  نموده  ه  استناد 

باشد.   ایاالت متحده  ایاالت متحده منجمله یک شخص طبیعی است كه شهروند  تبعه  »شهروند«تعبیر و گفته شده است كه 

ولی از این حیث كه هر یک جنبه خاصی از آن ،  گرچه هر دو لفظ ناظر بر مفهومی واحد ـ یعنی عضو یک كشور بودن ـ هستند

داخلی و  جنبه  ،  المللی و شهروندیجنبه خارجی و بین،  دیگر متفاوتند. تابعیتبا یک،  دهد م واحد را مورد تأكید قرار میمفهو

ها بر تعریف واژه  گیری نموده كه توافق طرفین بیانیهایاالت متحده نتیجه ،  ملی آن عضویت را در نظر دارد. با تکیه بر این مقدمه

لفظ »شه و  تعبیر  با  و ملی مفهوم»تبعه«  داخلی  بر جنبه  ناظر  است  روند« كه  به  ،  تبعه  مراجعه  لزوم  بر  آنها  توافق  از  حاكی 

و قوانین داخلی ایران در مورد شهروندان ایران است. و اما طبق  ،  قوانین داخلی ایاالت متحده در مورد شهروندان ایاالت متحده

ایاالت متحده شهروند از تبعه است؛ با،  قوانین داخلی  به »تبعه«  اخص  از اطالق می  ایاین توضیح كه شهروند صرفاً  شود كه 

باشد برخوردار  كامل  سیاسی  و  مدنی  شهروند،  حقوق  بر  عالوه  »تبعه«  آنکه  حال  شهروند  ،  و  گرچه  كه  است  شامل شخصی 

تواند تابعیت كشور شهروند می،  ولی نسبت به ایاالت متحده وفاداری دائم دارد. دیگر اینکه طبق قوانین داخلی امریکا ،  نیست

 آورد. خللی به شهروندی او وارد نمی، و از همین رو تابعیت ایرانی یک شهروند ایاالت متحده،  اشددیگری را نیز داشته ب

بند  ،  ثانیاً به  7الف( ماده  )  1در توضیح حرف تفکیک »یا« مذكور در  به دو واژه »یک« و »یا« و همچنین  ایاالت متحده  نیز 

بایست در پرتو عبارت گردیده و استدالل نموده است كه »یا«ی دوم را مید« در ابتدای بند مزبور متوسل  عبارت »برحسب مور

،  حرف تفکیک »یا«،  1چون در صدر جمله بند،  و »یا«ی مذكور در آن قسمت معنی كرد.به تعبیر دیگر  1دو قسمتی صدر بند  

هر یک نیز اجباراً با كلمه »یا«    لذا بیانیه حل و فصل در تعریف  ،»یک« تبعه ایران را از »یک« تبعه ایاالت متحده جدا نموده

معنای روشن بند چنین خواهد بود كه »یک تبعه ایران عبارت ،  با تركیب صدر و ذیل جمله،  تفصیل قائل شده است. در نتیجه

بیعی كه شهروند  عبارت است از یک شخص ط،  است از یک شخص طبیعی كه شهروند ایران باشد و یک تبعه ایاالت متحده

 اشد«. ایاالت متحده ب

 «. تأكید اضافه شده است. …الف( یک شخص طبیعی كه یک شهروند ایران یا ایاالت متحده باشد ) 

 ها اضافه شده است. «. تأكید…عبارت است از، برحسب مورد، یک »تبعه« ایران یا ایاالت متحده 

ها استثنائات وارده بر صالحیت ن بیانیهد ارائه نموده این است كه طرفیدلیل دیگری كه ایاالت متحده در تأیید موضع خو،  ثالثاً

اند. اگر قصد آنها این بود كه دعاوی اتباع مضاعف از شمول صالحیت كلی دیوان بیانیهذكر كرده  2ماده  1دیوان را بدقت در بند 

شود می،  خارج  تصریح  نیز  نکته  این  به  مورطبیعتاً  در  امر خصوصاً  این  كه كشورنمودند.  چرا  است؛  ایران صادق  در    د  مزبور 

  منجمله در عهدنامه مودت روابط اقتصادی و حقوق كنسولی با ایاالت متحده ،  های منعقده با دیگر كشورهاتعدادی از عهدنامه

بوده،  (1957) متعاقد  تبعه هر دو كشور  را كه  عهدنامه مست،  انداتباع مضاعفی  مزایای  بعضی  از  استفاده  از  ثنی كرده  تصریحاً 

این رویه بیانیه،  قبلی   است.با وجود  در  اتباع مضاعف  استثنای دعاوی  به  ایران به شمول صالحیت ،  هاعدم تصریح  مؤید قصد 

 دیوان بر این نوع دعاوی است.

 بیانیه حل و فصل دعاوی است كه ذیل آن به استثنای صالحیت دیوان داوری اشاره شده است. 2ماده  1منظور بند 
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كه همچنان از اتباع كشور مقصد باشند یا هر شخص دیگری كه از اتباع كشور مقصد  عهدنامه مودت: اتباع كشور مبدأ  17ماده  

اجازه ورود به آنها داده شده است مشمول ،  باشد یا اشخاصی كه حالت مهاجر دارند و برای اقامت دائم در كشور مقصد قانوناً 

 هم نخواهند بود. معافیتهای مندرجه در مواد چهاردهم و شانزد 

ها در مورد ختم كلیه دعاوی مطروحه علیه ایران توسط »اشخاص ایاالت  خره ایاالت متحده به تعهدی كه در بیانیهو باال،  رابعاً

طور كه در بند »ب« بیانیه عمومیمذكور همان،  استناد نموده است. تعهد مورد بحث،  متحده« در دادگاههای امریکا بعمل آورده

االجرا بوده است. اعالم  ها به ارجاع و حل و فصل دعاوی مختومه از طریق داوری الزمبیانیهدر مقابل توافق طرفین تعهدی ، است

، مستلزم این خواهد بود كه برخالف قواعد تفسیر، عدم صالحیت دیوان برای رسیدگی به دعاوی مطروحه از جانب اتباع مضاعف

 دو معنای متفاوت داده شود.، بیانیه حل و فصل 7ماده الف( ) 1ومی و در بند به كلمه واحد »تبعه« در بند »ب« بیانیه عم

در چهارچوب و پیرو شرایط دو بیانیه دولت جمهوری دموكراتیک و مردمی الجزایر این است كه كلیه ،  قصد هر دو طرف  -ب

االجرا اوری الزمدعاوی را از طریق یک ددعاوی بین هر دولت با اتباع دولت دیگر را لغو و موجبات حل و فصل و ابطال كلیه این  

ادعاها فصل  و  حل  به  مربوط  بیانیه  در  مندرج  ترتیبات  طریق  از  نمایند.  می،  فراهم  موافقت  متحده  تمام  ایاالت  به  كه  نماید 

ن  اقدامات حقوقی در دادگاههای ایاالت متحده كه متضمن دعاوی اتباع و مؤسسات امریکایی علیه ایران و مؤسسات دولتی آ

سایر دعاوی بر اساس چنین ادعاهایی را ممنوع و موجبات ،  یه احکام توقیف و احکام قضایی صادره را لغوكل،  خاتمه داده،  است

 االجرا فراهم نماید. از طریق داوری الزم، خاتمه دادن به چنین ادعاهایی را

یه ایران در دادگاههای  كلیه دعاوی مطروحه عل  راجع به ختم،  تعهد ایاالت متحده در جمله دوم بند »ب« بیانیه عمومی،  البته

امریکاتوسط »اشخاص« و »مؤسسات« ایاالت متحده است و نه اتباع ایاالت متحده. اما چون در جمله اول بند مزبور صحبت از  

»اتباع«    ایاالت متحده،  ها به ختم دعاوی موجود بین »اتباع« هر یک از دو طرف علیه دولت دیگر شده استقصد طرفین بیانیه

 كند. ؤسسات« را مترادف فرض میو »اشخاص و م

بایست محدود به متن  ترجیحاً می،  ایاالت متحده استدالل نموده است كه بررسی دیوان در اختالف حاضر،  همانطور كه ذكر شد

  ، لملل عرفی هر چه باشداالملل عرفی خودداری شود؛ زیرا پاسخ حقوق بینها بوده و از مراجعه به حقوق بینساده و روشن بیانیه

در مقابل یکدیگر حقوق و تعهداتی را تقبل كنند كه در ارتباط با خود آنها قابل اجرا باشد؛ ولو  ،  اند با توافقتوانسته طرفین می

را   های الجزایر نیز یک توافق خاصالملل عرفی منطبق نباشد. از آنجا كه بیانیهاین حقوق و تعهدات با قواعد غیرآمره حقوق بین

می كه  تشکیل  طرفیندهند  آن  كرده،  ضمن  تعریف  را  تبعه  حقوق  كلمه  آمره  غیر  قواعد  بر  توافق  این  كه  آنجا  از  نیز  و  اند 

 غیرضروری خواهد بود. الملل عرفی كامالً بنابراین مراجعه به حقوق بین، برتری دارد، الملل در صورت تعارضبین

عبارات و متن بند  ، نپذیرد و برای تعیین معنای كلمه »تبعه«ن داوری این موضوع را چنانچه دیوا، ذلک به نظر ایاالت متحدهمع

بیانیه حل و فصل    5بیانیه حل و فصل را كافی و وافی نداند و در نتیجه با استناد به ماده    7الف( ماده  )  1و بند    2ماده    1

هد بود كه یک كشور مجبور رت حکم مسئله چنین خوادر آن صو،  الملل عرفی اصرار ورزدبر لزوم مراجعه به حقوق بین،  دعاوی

دارد را  كشور  دو  هر  تابعیت  كه  شخصی  طرف  از  دیگر  كشور  یک  كه  دعوایی  به  پاسخگویی  مرجع ،  به  یک  در  و  آن  علیه 

میبین اقامه  خویش،  كندالمللی  تابعیت  چهارچوب  در  مزبور  شخص  اینکه  مگر  كشور ،  نیست  به  مؤثرتری  عالقه  و  بستگی 

از  ،  الملل عرفی ایاالت متحده چنین استدالل نموده است كه در حقوق بین،  این موضع ثانوی خودداشته باشد.در تأیید    خواهان

اصل تابعیت غالب در كنار اصل »عدم مسئولیت« دولتها در پاسخگویی به دعاوی مطروحه از جانب اتباع خودشان ،  مدتها قبل

برحسب مورد از این یا آن اصل تبعیت  ،  المللی حقوق بیننظیر نظرات علما ،  ضاییوجود داشته و رویه ق،  المللیدر مراجع بین
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اصل تابعیت غالب بتدریج مقبولیت بیشتری یافته و سرانجام با تأیید دادگاه  ،  ذلک بعد از جنگ جهانی دومكرده است. معمی

ایتالیا در    ـ  تأیید كمیسیون سازش ایاالت متحدهو سپس به فاصله دو ماه با  ،  بامالمللی در پرونده معروف نوتهدادگستری بین 

هرچه بیشتر تثبیت شده است. كمیسیونهای سازش  ،  مرژهو تعداد دیگری از آرای بعدی كمیسیون مزبورـ  پرونده استرانسکی  

،  به نظر ایاالت متحده،  ی نیزاند. دیوان داورمؤثر بودهدر تسجیل آن  ،  ایتالیا نیز با قبول اصل مزبورـ    ایتالیا و انگلیس  ـ  فرانسه 

اتخاذ  ،  به نفع اصل تابعیت غالب،  الملل عرفی تبعیت كرده و در اعالم نظر تفسیری خودبایست از روند جدید در حقوق بینمی

 تصمیم نماید. 

انجا5ماده   قانون  اساس رعایت  بر  را  باره تمام موارد  اتخاذ تصمیم در  و مقررات حقوق: هئیت داوری  اصول  م خواهد داد  ی و 

مفاد قرارداد و تغییرات اوضاع و  ،  الملل را بکار خواهد برد و در این مورد كاربردهای عرف بازرگانی حقوق تجارت و حقوق بین

 احوال را در نظر خواهد گرفت. 

 effective  د به اصل »تابعیت غالب« یادر واقع استنا،  آنچه آمریکا در این قسمت از استدالالت و لوایح خود بدان اشاره كرده

Nationality  .است. در این نوشته نیز همین اصطالح بکار خواهد رفت 

 

 منبعد اصل »عدم مسئولیت«-

 مواضع و استدالالت جمهوري اسالمی ایران   -

ه ثبت رسانده و به رد  ب،  های خاص مطروحه توسط اتباع مضاعفای كه در پروندهجمهوری اسالمی ایران عالوه بر لوایح دفاعیه

الیحه جامعی نیز همراه با دو ضمیمه به دیوان تسلیم نمودهو اظهار داشته است كه  ،  ع خواهانهای مزبور پرداخته استمواض

مطروحه از جانب اتباع ایران علیه ایران را ندارد؛ خواه اتباع مزبور تابعیت دیگری   صالحیت رسیدگی به دعاوی،  دیوان داوری

 تابعیت ایرانی یا امریکایی آنها باشد. ، و خواه تابعیت غالب نامبردگان، باشند یا خیرمنجمله تابعیت ایاالت متحده را داشته 

ایران  ،  در توجیه این موضع  1362٫آبان    17،  ی ملحقات آن؛ تاریخ ثبت متن فارس 1362آباین    9،  تاریخ ثبت متن فارسی الیحه 

  1ای الجزایر تکیه نموده است. كلمات صریح و روشن بند  هدر درجه اول به متن ساده و روشن بیانیه،  نیز مانند ایاالت متحده 

متبوع خود را منع   طرح دعوی از جانب تبعه یک كشور علیه كشور،  بیانیه حل و فصل دعاوی  7الف( ماده  )  1و بند    2ماده  

اتباع ایران علیه    به صالحیت دیوان برای رسیدگی به دعاوی اتباع ایاالت متحده علیه ایران و دعاوی   2ماده    1نماید. بند  می

تبعه ایران یا ایاالت  ،  7الف( ماده  )  1نه دعاوی اتباع یک كشور علیه كشور متبوع خود. طبق بند  ،  كند ایاالت متحده اشاره می

نظام تقابلی  ،  منجمله عبارت است از یک شخص حقیقی كه شهروند ایران یا ایاالت متحده باشد. اوالً،  بر حسب مورد،  متحده

و خصوص »یا«اً  مزبور  تفکیک  از حرف  متحده ،  استفاده  ایاالت  و  ایران  خارج  )  اتباع همزمان  ماده  از شمول  را  مضاعف(  اتباع 

ثانیاًمی متع ،  سازد؛  معنای  »تبعه« در  اطالق میكلمه  تبعه یک كشور  به  و همانارف خود  نویسندگان حقوق  شود  طوری كه 

تأكید كردهبین یا،  اندالملل  تابعیت مضاعف  تابعیت،  متعدد  صاحبان  بدون  اشخاص  از  ،  همانند  و خارج  بوده  اصل  بر  استثنای 

ها شمول لفظ »تبعه« بر موارد استثناء باشند. نتیجه این كه اگر مقصود طرفین بیانیه مفهوم و معنای عادی كلمه »تبعه« می

 كردند. بایست به همین معنی تصریح میمی، بودنیز می

  32و    31قواعد شناخته شده تفسیر به شرح مندرج در مواد  ،  به تفسیر تشخیص داده شود  حتی اگر بیان ماده مزبور محتاج 

قانون معاهدات ایران را تأیید میقویاً  ،  ( 1969)  كنوانسیون وین در باب  اوالًتفسیر  كلمه »تبـعه« به  ،  نماید با این توضیح كه 

الجزایر نیز هایموضوع و منظور بیانیه  ، شود؛ ثانیاً كشور اطالق میبه تبعه »یک«  ـ    چنانکه قبالً بیان شد  ـ  معنای متعارف خود
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ها این بوده است تا »كلیه  هدف طرفین از انعقاد بیانیه،  كامالً روشن است. بنابر تصریح بند »ب« از اصول كلی بیانیه عمومی

وری ن قبیل دعاوی را از طریق دادعاوی بین دولت هر طرف و اتباع طرف دیگر را لغو و موجبات حل و فصل و ختم كلیه ای

آورندالزام  فراهم  نه،  آور«  ایرانو  فراهم كنند.  را  آن دولت  اتباع  و  بین یک دولت  و فصل دعاوی موجود  ، اینکه موجبات حل 

را كان آنان  اكتسابی  تابعیت  ایرانیان منع و  برای  را  تابعیت همزمان خارجی  به قوانین داخلی خودكه  با توجه    یکن لمخصوصاً 

اتباع خود را در نظر داشته باشد. و باالخرهینم  اصوالً ،  فرض نموده است در كارهای  ،  توانسته حل و فصل دعاوی بین خود و 

یا در رویه بعدی دولتیندر چهارچوب خود بیانیه ،  ها و اوضاع و احوال منجر به انعقاد آنهامقدماتی بیانیه ای هیچ قرینه،  ها و 

بر قصد طرفین دایر بر توسعه استثنایی صالحیت این دیوان برای رسیدگی به دعاوی یک    ین داللتیتوان یافت كه كوچکترنمی

 داشته باشد. ، تبعه علیه دولت متبوع او

بایست باحسن نیت و طبق معنای متعارفی كه از كلمات و اصالحات عهدنامه  یک عهدنامه می،  كنوانسیون وین  31طبق ماده  

در  ،  (3بند)  تفسیر گردد. به تجویز ماده مزبور،  شودموضوع و مقصود عهدنامه استنباط میتوجه به    در آن متن خاص و با،  مزبور

رویه بعدی  ،  توافقهای بعدی طرفین در ارتباط با تفسیر یا اجرای عهدنامه،  محتوی و چهارچوب قرارداد،  عالوه بر متن،  تفسیر

الملل كه در روابط بین طرفها قابل  ه مربوطه حقوق بینگونه قاعد و نیز »هر،  آنان كه مؤید توافق آنها در خصوص تفسیر باشد

و یا در صورتیکه تفسیر    31به منظور تأیید معنای حاصله از اعمال ماده  ،  32در نظر گرفته خواهد شد. طبق ماده  ،  اعمال باشد«

به منظور اصوالً  ،  د گردد معقول باش معنی و یا ناای كه آشکارا بیمنجر به معنای مبهم و مشکوک و یا نتیجه  31بر طبق ماده  

توان از وسایل تکمیلی تفسیر مانند كارهای مقدماتی تدوین عهدنامه و اوضاع و احوال منجر به می،  تعیین معنای یک عهدنامه

 انعقاد آن استفاده نمود. 

 

 قانون مدنی ایران.   999تا    976مواد  -

نویس  هرگاه پیش،  تقویت نموده است. طبق قاعده اول،  سی عرفی در تفسیررا با تکیه بر دو قاعده اسا  الذكرمدعای فوق ،  ایران

،  لزوماً به زیان تهیه كننده متن،  ابهامات موجود در آن عهدنامه،  ای توسط یکی از طرفین امضا كننده تهیه شده باشد عهدنامه

شنهادات و متون مربوطه را از الجزایر دریافت پی، های الجزایرمضای بیانیهشود. گرچه ایران هنگام مذاكرات مربوط به اتفسیر می

لذا اگر شمول ،  گرفته استهای الجزایر توسط ایاالت متحده صورت میكرده ولی از آنجا كه تهیه و تنظیم پیش نویس بیانیهمی

،  واقع شودلتهای متبوع آنها مورد سؤال  یا عدم شمول صالحیت دیوان برای رسیدگی به دعاوی اتباع مضاعف علیه یکی از دو

صالحیت یک  ،  داده شود. طبق قاعده دوم،  بایست رأی به عدم صالحیت دیوان كه موضع خالف موضع ایاالت متحده استمی

بین قضایی  بین،  المللیمرجع  داوری  مرجع  یک  اولی  طریق  به  می،  المللیو  تفسیر  مضیق  بر صالحیت بنحو  اصل  زیرا  شود؛ 

بر صالحیت مراجع قضایی است و تسلیم به صالحیت مراجع ،  مراجع قضایی و داوریو در تعارض بین صالحیت  ،  خلیمراجع دا

از صالحیت مراجع ،  المللیداوری بینخصوصاً  ،  المللیبین اختیاری  اعراض  و  بر مبنای رضایت  بر اصل است و صرفاً  استثنای 

 گردد. داخلی حاصل می

 موده است كه:ایران چنین استدالل ن، متحدهو اما در رد دالیل ایاالت  

»تبعه« به معنای »شهروند« و »شهروند« نیز طبق قوانین امریکا شخصی را كه ،  های الجزایراینکه گفته شود طبق بیانیه ،  اوالً

می بر  در  است  ثانوی  تابعیت  بین،  گیرددارای  حقوق  به  مربوط  كه  را  مطروحه  سؤال  حقوق  پاسخ  نه  و  عمومی  داخلی  الملل 

است ایراندهد.  نمی،  آمریکا  قوانین  طبق  كه  كسی  است  امریکا،  بدیهی  قوانین  طبق  و  است،  ایرانی  نیز  ،  امریکایی  امریکایی 
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المللی  قابلیت یا عدم قابلیت پذیرش دعاوی اتباع مضاعف در یک مرجع بین ،  ای كه مطرح استشود. ولی مسئلهمحسوب می

به عبارت دیگر ایاال،  است.  اصلی نمی  متعرض،  به فرض صحت،  ت متحده استدالل  بیانیهاین مسئله  آیا طبق  كه    -هاشود كه 

تواند در یک  می،  یک شخص امریکایی كه در عین حال ایرانی است  -المللی تفسیر شوندبایست به عنوان یک عهدنامه بینمی

 المللی علیه دولت متبوع خود اقدام به طرح دعوی نماید یا خیر؟مرجع بین

ایاالت متحده به،  یاًثان اقامه  استناد  ایران بالاعتبار است؛ زیرا  از جانب تبعه یک كشور علیه كشور متبوعش   رویه قبلی  دعوی 

توان به منزله قبول آن محسوب سکوت در قبال آن را نمی،  الملل عرفی است و از همین روخالف قاعده تثبیت شده حقوق بین

لزومی ندارد؛ بلکه قصد عدم  ،  ینکه قاعده ثابتی حاكم خواهد بودذكر ا،  دارد. به عبارت دیگر  بلکه صراحتاً احتیاج به ذكر،  نمود

 اجرای آن محتاج به تصریح است.

ایاالت متحده نیست،  در واقع بلکه كامالً عکس آن را ،  اعمال صحیح قاعده مراجعه به رویه قبلی طرفین نه تنها مؤید موضع 

به این    صراحتاً،  قصد داشته تا دعاوی اتباع مضاعف پذیرفته شونددر مواردی كه  ،  به اعتراف خود،  متحده رساند؛ زیرا ایاالت  می

طرح موافقتنامه حل و فصل دعاوی مصر و ایاالت متحده در    4به بند  ،  به عنوان نمونه،  رجوع شود)  نموده است.امر تصریح می

 . U.S.T. 4214, TIA.S.N. 8446 27) 1976سال 

بایست متذكر  دعاوی مطروحه توسط اتباع مضاعف در دادگاههای امریکا نیز می  ره در مورد تعهد ایاالت متحده به ختم و باالخ

 بود كه: 

 نموده است.طرح این دعاوی در دادگاه های ایاالت متحده اصوالً غیرقانونی بوده و از نظر ایران ایجاد حقی نمی، اوالً

ی بوده كه ایاالت متحده در قبال تعهدات مالی دیگری كه  اها به ختم این قبیل دعاوی وظیفهیهتعهد ایاالت متحده در بیان، ثانیاً

گرفته عهده  به  رو،  ایران  همین  از  و  است  نموده  دادگاه  نمی ،  تقبل  یک  توسط  بیانیه  تفسیر  با  ارتباطی  كوچکترین  تواند 

 المللی داشته است. بین

لزومی به  ،  ه قواعد و وسایل تکمیلی تفسیروضوح متن و تأیید معنای آن توسط كلی  به نظر ایران نیز با توجه به،  بدین ترتیب

به عدم صالحیت خود ،  بایست با اكتفا به همین مقدارالملل عرفی و بحث در قواعد آن نبوده و دیوان میمراجعه به حقوق بین

همان خواهد    پاسخ عیناً ،  ل عرفی رانیز الزم بداند الملمراجعه به حقوق بین،  با رد موضع فوق،  ذلک چنانچه دیوانرأی دهد. مع

 گردد. بود كه از تفسیر پیشنهادی ایران عاید می

ایاالت متحده است. دعاوی قابل  ـ    المللی دیوان دعاوی داوری ایرانتشریح ماهیت بین،  نقطه آغاز استدالل ایران در این قسمت

بیانیه طرف  دولتین  توسط  یا  كه  نیز  دیوان  در  میهطرح  مطرح  خص ا  اتباع  طرف  از  یا  و  حمایت  شوند  تحت  ولی  وصی 

 گردند. المللی محسوب میدعاوی بین، سیاسیدولتهای مزبور

»حمایت سیاسی« عبارت است از مجموع اقداماتی كه یک دولت به منظور احقاق حقوق یک تبعه خود كه در اثر نقض الزامات 

از جانب دولت دیگری تضییع شده استبین دخالت دولت حامی را چنین توجیه ،  المللآورد. در حقوق بینبعمل می،  المللی 

قانونی شودمی قانون  ،  كنند كه هرگاه یک دولت علیه تبعه یک دولت دیگر مرتکب عمل خالف  در واقع مرتکب عمل خالف 

تهاموظف به رعایت مقررات دول ،  زیرا حق شناخته شده دولت اخیرالذكر را كه به موجب آن،  علیه دولت متبوع او نیز شده است

 نقض نموده است. ، ملل درباره اتباع آن هستندالحقوق بین
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از آنجا كه صالحیت این قبیل مراجع اما  المللی است.  به مراجع قضایی بین  انواع »حمایت سیاسی« مراجعه دولت حامی  ، از 

طریق توسل   صرفاً از، احقاق حقوق تضییع شده اتباع در مراجع مذكور، گیرددولتها را در بر می منحصراً رسیدگی به دعاوی بین

 گردد. به روش »حمایت سیاسی« میسر می

المللی كه وظیفه  بررسی محدود به این خواهد بود كه آیا در یک مرجع بین،  المللی عرفیدر مراجعه به حقوق بین،  بدین ترتیب

بین اختالفات  به  رسیدگی  استآن  تبعه،  المللی  كمی  یک  علیه  خود  متبوع  از كشورهای  یکی  تحت حمایت  دیگر  تواند  شور 

 اقامه دعوی نماید یا خیر؟، متبوع

مقدمه این  بین،  برمبنای  مراجع  كه  آرایی  تشریح  و  جامع  بررسی  با  اول  درجه  در  كردهایران  صادر  زمینه  این  در  ،  اندالمللی 

ایاالت متحده نتیجه  ی در تأیید  یکـ  المللی هرگز دو روند مختلف  در رویه قضایی بین  ،گیری نموده است كه بر خالف ادعای 

كه  ـ  رویه قضایی به استثنای یک مورد، وجود نداشته است. برعکسـ  اصل عدم مسئولیت و دیگری در تأیید اصل تابعیت غالب

از ،  تساوی حاكمیت دولتهابا استناد به اصل  ـبوضوح از موضوع مورد بررسی قابل تمایز است،  به دلیل خصوصیات آن منحصراً 

یت كرده است. استثنای مزبور مربوط به تعدادی آرای صادره از دیوانهای مختلطی است كه به موجب اصل عدم مسئولیت تبع

ایجاد شده بودند. در این رابطه ذكر این  ،  های صلح منعقده بعد از دو جنگ جهانی اول و دوم میان دول غالب و مغلوبعهدنامه

عهدنامهنکت هدف  چون  كه  است  اهمیت  كمال  حائز  اساسی  تشکیل    هاییه  را  بحث  مورد  دیوانهای  صالحیت  مبنای  كه 

توجهی به تابعیت غالب    اصوالً،  دیوانهای مزبور،  عمدتاً بر اساس تأمین حداكثر منافع اتباع كشورهای فاتح بوده است،  اند دادهمی

،  از همین نظر،  اند. آرای مزبوردادهرأی به صالحیت خود می،  ا احراز تابعیت كشور فاتحاند؛ بلکه صرفاً بیا مغلوب خواهان نداشته

هیچ به  و  متمایزند  بحث  مورد  موضوع  از  نمیبکلی  نمود.  وجه  استفاده  غالب  تابعیت  تئوری  بر  تأییدی  عنوان  به  آنها  از  توان 

(  1947)  ت متحده كه برمبنای عهدنامه صلح منعقده با ایتالیاایاالـمرژهکمیسیون سازش ایتالیا ـ    ذلک در قضیه استرانسکیمع

از ادعای خواهان،  تشکیل گردیده بود ایاالت متحده در حمایت  اینکه دولت  بویژه علیرغم  به  ،  علیرغم رویه قبلی خود و  خود 

های صلح جاری  ورد عهدنامهوجود اصل عدم مسئولیت دولتها اعتراف كرده و صرفاً مدعی گشته بود كه اصل مزبور استثنائاً در م

الملل عمومی و دیگری در قلمرو حقوق  یکی در قلمرو حقوق بینـ    مختلفن دو موضوع كامالً  بغلط و با مخلوط نمود،  نیست

ـ به اصل تابعیت غالب گرایش پیدا نمود. تعدادی دیگر از كمیسیونهای سازش نیز بعداً از رأی مزبور پیروی  الملل خصوصیبین

 كردند. 

 عامل است:دو ، ظاهراً آنچه كه موجب اشتباه و عدم درک صحیح شده

نبودن یک خواهان ـ چه در موارد   یا  تابعیتی بودن  اولیه دو  احراز موضوع  برای  آرا است كه  اول وجود تعداد معدودی  عامل 

كشور   یک  مقابل  در  تابعیت  تعارض  موارد  در  چه  و  خوانده  و  خواهان  كشورهای  تابعیت  بین  قائل  ،  -ثالثتعارض  شرایطی 

بلغارستان چنین اظهار نظر نمود كه اگر خواهان تابعیت ثانوی خود   -كمیسیون یونان، ریگوریواند. به عنوان نمونه در رأی گشده

تواند تابعیت دوم او را اصوالً برسمیت المللی مییک دادگاه بین، را بدون رعایت مقررات كشور متبوع اول خود كسب نموده باشد

توان به دولتی اجازه داد تا با فردی همواره به  نظر نمود كه نمی  كمیسیون فرانسه ـ مکزیک اظهار،  اسد. در قضیه ژ.پینسوننشن

تابعیت مضاعف او را مورد ،  المللیولی بعد صرفاً به منظور دفاع از خود در مقابل یک دعوای بین،  عنوان یک خارجی رفتار كند

گیری نمود كه اگر تابعیت از حده نتیجهكمیسیون سازش ایتالیا ـ ایاالت مت،  هایمرر قضیه فلگناستناد قرار دهد. و باالخره د

المللی مربوط  های بینیا متناقض با عهدنامه،  طریق متقلبانه یا صرفاً به منظور حمایت دیپلماتیک در مقابل یک مرجع قضایی 

د. به عبارت  فاقد اعتبار خواهد بو،  كسب یا اعطا شده باشد ،  تابعیت  یا اصوالً مخالف قواعد كلی حقوقی ناظر بر،  به كسب تابعیت
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موجه است كه دولت خوانده طبق    بشرطی،  المللاصل عدم مسئولیت یک دولت در قبال اتباع خود در قلمرو حقوق بین،  دیگر

فرد مورد نظر را تبعه خود شناخته و همواره با وی به عنوان یک تبعه رفتار  ،  المللحقوق داخلی خود و بر اساس حقوق بین

 كرده باشد.  

اعطایی از  المللی همین اصل یعنی لزوم رعایت محدودیت در شناسایی تابعیت  بام نیز دادگاه دادگستری بینوته در رأی مشهور ن

یعنی  ،  طرف یک كشور در حقوق بین الملل را مورد تأكید قرار داد و حتی در مواردی كه مسئله تعارض تابعیت مطرح نیست

آن را جاری دانست. طبق نظر دادگاه دادگستری بین  ،  باشدنمی  هیچ كشوری جز كشور خواهان مدعی تابعیت فرد مورد بحث

فوق ،  المللی مورد  در  اگرحتی  نباشد  الذكر  استوار  واقعی  ارتباطات  و  عالیق  برمبنای  تابعیت  ایده  ،  اعطای  به  توجه  بدون  اگر 

الملل باشد از ،  شیوه زندگی ،  منافع،  و باالخره اگر مقصود پیوستن به سنتها،  تابعیت در حقوق بین  پذیرفتن تعهدات ناشی  یا 

چنین تابعیتی در  ،  اعطای تابعیت شده باشد،  ضاییبلکه برعکس صرفاً به دلیل كسب حمایت در یک دعوای ق،  تابعیت نباشد 

 المللی معتبر شناخته نخواهد شد. صحنه بین 

 مورد تأیید قرار گرفت. ، (1965) الملل در اجالس ورشومؤسسه حقوق بینقطعنامه  4همین اصل بعداً نیز در بند ج ماده 

بغلط تصور می نوته،  شودبرخالف آنچه كه اغلب  لیختنشتاین( بوده كه دادگاه  )  م فقط مدعی یک تابعیتباخواهان در پرونده 

بین  لیختنشتایندادگستری  و كشور  بین خواهان  واقعی  و عالیق  ارتباطات  عدم وجود  دلیل  به  نیز  را  تابعیت  آن  غیر ،  المللی 

رض تابعیت در  مسئله حل تعا،  شناخته است. خالصه اینکه در پرونده مزبور مسئله حل تعارض تابعیت و به طریق اولیمعتبر  

 اصوالً مطرح نبوده است.، تابعیت هر دو كشور خواهان و خوانده را دارد، مواردی كه فرد مورد بحث

را می آرا  از  این دسته  تابعیت توان بدرستی چنین خالصه كرد كه گرچه  نتیجه  تابعیت مختار است و  هر كشوری در اعطای 

از نظر داخلی معتبر خواهد بود اعتبار آن در صحنه بین ،  اعطایی بهر صورت  از جانب سایر كشورها و اما  المللی و پذیرش آن 

در غیاب عالیق  یا  ،  تقلب،  یک دولت حق ندارد با سوء استفاده،  منوط به احراز شرایطی است؛ منجمله،  المللیمراجع قضایی بین

 ادعای تابعیت نماید. ، واقعی و صرفاً به منظور حمایت از یک دعوی

مختلف و رویه قضایی مربوط به آنها در بحث تعارض تابعیتها  عامل دوم در گمراهی و عدم تشخیص تمایز بین دو موضوع كامالً  

 است:

توسط یک مرجع ثالث است. مثالً شخصی كه بیش    الملل خصوصیموضوع اول ناظر بر حل تعارض تابعیت بر مبنای حقوق بین

مرجع حل  ،  گیرد. در چنین حالتیقرار می،  یک از كشورهای متبوع او نیستثالثی كه هیچدر مقابل كشور  ،  از یک تابعیت دارد

د نمود و راه الملل خصوصی حل و فصل خواهتعارض تابعیت را طبق قواعد حقوق بین،  المللی ـاختالف ـ اعم از داخلی یا بین

بین پیشنهاد شده در حقوق  از اصل  ،  الملل خصوصیحل  متبوعتبعیت  بین كشورهای  در  یعنی  است؛  غالب  به ،  تابعیت  تنها 

دهند. كنوانسیون الهه در اجازه دخالت و حمایت سیاسی می،  كشوری كه تابعیت غالب شخص مورد بحث متعلق به آن است

پاره قباب  تعارض  به  مربوط  تابعیتای مسایل  بین،  (1930)  وانین  در  قاعده حقوق  را  زمینه  این  در  عرفی  خود   5ماده  الملل 

 كند: چنین خالصه می

رفتار شود.  ،  با شخصی كه بیش از یک تابعیت دارد باید مانند شخصی كه فقط دارای یک تابعیت است،  »در یک كشور ثالث

یا تابعیت كشور اقامتگاه اصلی و دائمی  منحصراً،  در قلمرو خودبایستی از میان تابعیتهای چندگانه چنین شخصی    … دولت ثالث

كند را در مورد بعیت كشوری كه شرایط و اوضاع و احوال ظاهری حکایت از وابستگی بیشتر وی نسبت به آن كشور میو یا تا

 این شخص برسمیت بشناسد.«
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دوم  متفاوت  كامالً  خوا،  موضوع  كشورهای  بین  تابعیت  تعارض  حل  بر  بینناظر  حقوق  مبنای  بر  خوانده  و  عمومی هان  الملل 

شرط پذیرش دعوای خواهان علیه كشور متبوع ،  تابعیت،  است. در این مورد كه بر خالف مورد اول  المللیتوسط یک مرجع بین 

  4 ماده،  شود كه نتیجه منطقی آن اعمال اصل عدم مسئولیت است. از همین روموضوع تساوی حاكمیت دولتها مطرح می، است

 دارد:كنوانسیون الهه مقرر می

مورد حمایت سیاسی قرار ،  د را علیه دولتی كه این شخص تابعیت آن دولت را نیز داردتواند یکی از اتباع خو»یک دولت نمی

 دهد.« 

لف(  ا)  4( نیز مورد تأیید قرار گرفته است. طبق ماده  1965)   اصل مزبور در قطعنامه مؤسسه حقوق بین الملل در اجالس ورشو

بین  »دعوای  مزبور  بهقطعنامه  راجع  دولت  یک  توسط  شده  اقامه  تابعیت    المللی  حال  عین  در  كه  فردی  بر  وارده  خسارات 

قابل پذیرش   …ممکن است از طرف دولت خوانده رد شود و چنین دعوایی در محضر دادگاه  ،  دولتهای خواهان و خوانده را دارد

 نخواهد بود«.

آن  قضاخالصه  آرای  اگر  بینكه  فوق یی  مورد  دو  خصوص  در  تخلیطالمللی  از  و  شوند  درک  بدرستی  كامالً    الذكر  حالت  دو 

دعوی از جانب یک تبعه مضاعف علیه دولت متبوع در آن صورت مالحظه خواهد شد كه در موارد اقامه  ،  اجتناب شود،  متفاوت

بین مرجع  یک  در  بدرستـهمـان،  المللیخود  نیز  الهه  كنوانسیون  كه  ـطور  حل  راه  یـک  جز  داشتـه  اعالم  عدم    ی  اصل 

 پیشنهاد و یا از آن تبعیت نشده است. مسئولیت ـ راه حل دیگری 

جمهوری اسالمی ایران در تقویت موضع خود به رویه دولتها در این خصوص نیز استناد نموده كه اجماعاً  ،  عالوه بر رویه قضایی

ـ مکرراً بدون ذكر دلیل به نفع تئوری تابعیت غالب تغییر داده است    1957از سال  ـ به استثنای ایاالت متحده كه رویه خود را  

المللی نیز عمدتاً همین اصل را  الملل و مراجع حقوقی بیناند. نظرات علمای حقوق بیناز اصل عدم مسئولیت حمایت نموده

الملل عرفی به سه نکته مهم دیگر نیز به حقوق بین  اند. گذشته از همه اینها ایران در خصوص جواز مراجعهمورد تأیید قرار داده

 نماید: اشاره می

بایست  كنوانسیون وین بدان تصریح شده است ـمی  31الملل عرفی ـ همانطور كه در ماده  ته اول اینکه مراجعه به حقوق بیننک

بایست با در نظر گرفتن متن و با  می  الملل عرفیها به عمل آید. به عبارت دیگر بررسی قواعد حقوق بین در جهت تفسیر بیانیه 

بیانیه مقصود  و  منظور  به  گیرد  ها توجه  قاعده،  صورت  اختیار  احیاناً  و  مجرد  طور  به  عهدنامهنه  مقصود  و  منظور  با  كه  ها  ای 

 منطبق نیست.

نخواهد بود؛ بلکه  اثبات وجود یک روند خالف ـ اگر روند خالفی وجود داشته باشد ـ كافی  ،  نکته دوم اینکه طبق همان ماده 

قاعده حقوق بین الملل درآمده است؛ یعنی به طور ثابت بدان عمل    بایست نشان داده شود كه چنین روند خالفی به صورتمی

از آنجا كه اصل مذكور مبتنی بر  ،  شده و مورد پذیرش دولتها قرار گرفته است. این امر خصوصاً در مورد اصل عدم مسئولیت

لی محتاج به ارائه دالیل  حائز اهمیت بسیار است؛ چرا كه اعراض از چنین اص،  ی حاكمیت دولتها استاصل كلی و اساسی تساو

 بسیار قوی و انکار ناپذیر خواهد بود.

می نظر  مورد  قاعده  اینکه  سوم  نکته  باالخره  ماده    بایستو  تصریح  ایاالت   31به  و  ایران  روابط  در  یعنی  ـ  طرفین  روابط  در 

 باشد.  متحده ـ قابل اعمال 

متحده ایاالت  پیشنهادی  بیانیه،  تئوری  تفسیر  جهت  در  تنها  نیستنه  وجود،  ها  فرض  به  حقوقی  ،  بلکه  قاعده  یک  تشکیل 

 ن ایران و ایاالت متحده قابل اعمال نبوده است.در روابط بی، دهد و باالخره به فرض قاعده بودنالمللی را نمیبین
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 تصمیم هئیت عمومی و مرور اجمالی آن -

  1363فروردین    17هیئت عمومی در تاریخ  ،  1362آبان    20و    19از تبادل لوایح بین طرفین و تشکیل جلسات استماع در    پس

به ،  اع مضاعف ایران ـ ایاالت متحده علیه ایرانرأی خود را صادر و اعالم نمود كه برای رسیدگی به دعاوی مطروحه توسط اتب

 ژانویه است. 19یعنی از تاریخ بروز ادعا تا ،  ربطدر طول دوره ذیشرط آنکه تابعیت غالب و مؤثر نامبردگان 

ه به مزبور را دلیل دیگری برای عدم لزوم مراجعاتفاق نظر ایران و ایاالت متحده در مورد یک دست نبودن رویه قضایی در دوره  

 صالحیت دارد.، شدتابعیت امریکایی آنان با، های الجزایر استكه تاریخ امضای بیانیه 1981رویه قضایی 

مناسب این مقدمه فشرده و  ،  كه در »نظر مخالف« داوران ایرانی دیوان به تفصیل انجام گرفته است،  ارزیابی حقوقی رأی مذكور

 شود كه منتقدان تصمیم مذكور عقیده دارند: یكوتاه نیست. اجماالً به ذكر این نکته اكتفا م

به   پیشرفته  حقوقی  كلیه سیستمهای  حالیکه  دالیل در  كلیه  به  نسبت  نظر  اظهار  و  بررسی  و ضرورت  رأی  بودن  مدلل  لزوم 

  هیئت عمومی در رأی مورد بحث اكثر واقعیات و دالیلی را كه جمهوری اسالمی ایران ،  كنندتأكید می،  طرفهای دعوی در رأی

 و یا اصوالً متعرض آنها نشده است. یا بطور اجمالی و بدون دلیل كنار گذارده  ، در جهت اثبات عدم صالحیت دیوان ارائه نموده

با بیان این حقیقت كه بیانیه الجزایرصرفاً  كنوانسیون   32و    31طبق مواد    بایستمی،  المللیبه عنوان یک عهدنامه بین،  های 

تفسیر شوند بر وضوح متن،  وین  دایر  را  ایاالت متحده  و  ایران  قانع كننده،  مواضع  دلیل  اع بدون ذكر هیچگونه  الم  ای مردود 

 نموده است.

مذكور مواد  طبق  كه  نادرست  استدالل  این  تفسیر،  برمبنای  می،  در  بلکه  نیست  اعتبار  مناط  طرفین  معنایقصد  به    بایست 

ها قصد مشتركی  نه تنها دالیل غیرقابل انکار ایران را در تأیید اینکه به هنگام الحاق به بیانیه، متعارف كلمات در متن اكتفا نمود

و است  در مورد حل  نداشته  آنها وجود  متبوع  و دولت  اتباع یک كشور  بین  موجود  انگاشته،  فصل دعاوی  بلکه حتی  ،  نادیده 

 لیف دالیل طرفین در مورد معنای متعارف كلمات نیز ندیده است. لزومی به بررسی و تعیین تک

متن مبهم علیه نویسنده و تنظیم  منجمله قاعده تفسیر  ،  بدون كوچکترین توجهی به قواعد شناخته شده و مورد قبول تفسیر

ناگهان به بند  ،  ین زمینهرغم آرای متعدد قبلی خود در ابلکه علی،  المللیكننده آن و قاعده تفسیر مضیق صالحیت مراجع بین 

الملل عرفی متوسل شده و حتی در آن محدوده نیز كنوانسیون وین ناظر بر جواز مراجعه به قواعد حقوق بین  31ج( ماده  )  3

از قواعد حقوق بین شر برای استفاده  انگاشته و  ،  الملل عرفی در تفسیر الزم دانسته استایطی را كه بند مزبور صراحتاً  نادیده 

 قاعده تابعیت غالب و مؤثر است. ، گیری كرده كه قاعده معتبره نتیجه عجوالن

الملل  اده مزبور را كه تبلور قاعده حقوق بینكنوانسیون الهه پرداخته و م  4بدون مقدمه به ماده  ،  گیریدر توجیه این نتیجه 

ین بهانه كه بیش از پنجاه سال از عمر  به ا،  مورد تأیید مؤسسه حقوقی بین الملل قرار گرفته است  1965عرفی بوده و در سال  

ک« مشمول »حمایت دیپلماتی،  مدعی گشته كه در طول این مدت،  با قید احتیاط تلقی نموده و بدون ارائه دلیل،  گذرد آن می

 تحوالت عظیمی بوده است. 

یی تفاوت ابداع نموده  بین حمایت دیپلماتیک كنسولی و حمایت دیپلماتیک قضا،  بدون توجه به وجود دهها رأی قضایی مخالف

 است.

بینعلی حقوق  برجسته  نویسندگان  تأكید  بین رغم  مراجع  به  خصوصی  افراد  مستقیم  مراجعه  براینکه  پرتو  الملل  در  المللی 

صرفاًحم متبوعشان  كشورهای  سیاسی  بینوسیله  ایت  ماهیت  بر  تأثیری  كوچکترین  و  است  دادرسی  تسهیل  برای  الدولی  ای 

ندارد مزبور  بین،  دعاوی  در مراجع  را شخصاً  افراد خصوصی دعاوی خود  مواردی كه  تعقیب میبین  و  با  المللی مطرح  نمایند 
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تفاوت قائل شده و دعاوی مطروحه نزد این دیوان را  ،  ورزندمه دعوی مبادرت میمواردی كه دولتهای متبوع از جانب آنها به اقا

است است؛ سهل  نوع دوم محسوب كرده  علی ،  از  را  بین  دیوان  تأیید  در  متعددی كه  ارائه شدهرغم دالیل  آن  بودن  ،  المللی 

 آورده است.  جانشین دادگاههای ایاالت متحده برای رسیدگی به دعاوی مطروحه در آن دادگاه بشمار

معتبر را ظاهراً به دلیل اینکه   المللی و نظرات حقوقدانانآرای مراجع قضایی بین،  1930در خصوص رویه قضایی قبل از سال  

از نوشته پروفسور ای.ب. بورچارد بوده اینکه آرای مورد استناد نامبرده در تأیید اصل عدم مسئولیت،  اندمتأثر  اكثراً چنین ،  و 

نسیون  كنوا  4و حال آنکه ایران ـ همانطور كه ذكر شد ـ ماده  ،  بسادگی كنار گذارده در آن دوره دانسته است  ، داللتی ندارند

 الهه را صرفاً نتیجه و انعکاس قاعده موجود قبلی حقوق بین الملل عرفی اعالم نموده است. 

انتخاب و بررسی و ،  خصوصیت تاریخ مزبورمیالدی را بدون ارائه كوچکترین دلیلی در مورد    1945تاریخ  ،  به عنوان قدم بعدی

رویه قضایی تا آن تاریخ را نیز فاقد ارزش اعالم نموده است؛ زیرا »وضعیت مسئله تا آن تاریخ هرچه بوده    اظهار نظر نسبت به به

 باشد«. همان قاعده تابعیت غالب و مؤثر می، ها و زمان حاضرقاعده بهتر در زمان انعقاد بیانیه، است

نظرات علمای  ،  رویه ثابت دولتها ،  اعم از آرای قضائی،  ایراندر توجیه مدعای اخیر نیز كلیه دالیل ارائه شده از جانب  ،  امو سرانج

( جملگی را به نفع دو رأی نادیده انگاشته است: 1965)  الملل در اجالس ورشوو قطعنامه مؤسسه حقوقی بین،  المللحقوق بین

نوته پرونده  به  اول مربوط  علیه  بارأی  تبعه مضاعف  اقامه دعوای یک  با موضوع  ارتباطی  كشور متبوع خود در یک  م است كه 

البته،  المللیمرجع بین  نیز  تابعیت مضاعف نداشته است. رأی دوم  با موضوع  ارتباطی  اصوالً  استرانسکی ـ مرژه در ،  بلکه  رأی 

عهدنامه صلح منعقده بین یک كشور ،  حیت آنكمیسیون سازش ایاالت متحده ـ ایتالیا است؛ كمیسیونی كه سند موجد صال

لوب بوده و كشور غالب ـ یعنی ایاالت متحده ـ خود در جریان دادرسی به لزوم رعایت اصل عدم مسئولیت غالب و یک كشور مغ

 های صلح استثنائاً قابل اجرا نیست. دولت تأكید كرده و نهایتاً استدالل نموده است كه اصل مزبور در مورد عهدنامه

اتبا دعاوی  كه  نیست  این  تفسیری دیوان  رأی  معنای  این همه  پذیرفته شدهبا  یکجا  ایران  علیه  مطروحه  مضاعف  بلکه  ع  اند؛ 

تابعیت غالب برای احراز صالحیت خود موجب شده است كه بدواً خواهان دالیل و مدارک خود ،  دیوان با بدست دادن قاعده 

اثبات غالب بودن تابعیت امریکاییش ر ایران نیز ادله و مدارک معارض خود و همچنبرای  ارائه كند و سپس  ین مداركی كه ا 

اثبات می را  خواهان  ایرانی  تابعیت  بودن  در ،  كندغالب  خود  مورد صالحیت  در  مقدمتاً  دیوان  آنگاه  و  نماید  تسلیم  دیوان  به 

نظر می اظهار  به صالحیت خود بدخصوص مورد  نظر  است چنانچه دیوان  بدیهی  ماهیت  ،  هد نماید.  دفاع در  امکان  و  فرصت 

 موضع و برخورد الزم اتخاذ و اعمال خواهد شد. ، ناسب و هماهنگ با سیاستهای دولتدعوی وجود خواهد داشت كه مت

 

 :نتیجه گیري و پیشنهادها

نیازهای انان  در خصوص تابعیت كشورها تلقی های گوناگونی دارند چرا كه هریک از انها بر اساس منافع خود كه تامین كننده  

میان تابعیت  رابطه  زیرا  اند  نموده  مبادرت  اعضای    باشد  شمار  در  فرد  میگردد  سبب  كه  قانونی  است  ای  رابطه  ودولت  فرد 

این   و  دارد  تفاوت  مختلف  تابعیت در كشورهای  اعطای  جمعیت تشکیل دهنده در یک سرزمین محسوب شود سیستم های 

موجب بروز   اقتصادی وفرهنگی كشورها میباشد وهمین عوامل در بعضی مواقع،  تفاوت ناشی از دیدگاههای متفاوت اجتماعی

این مشکل وجود داشته   اكنون  وافراد به وجود میاورد كه هم  برای دولت ها  را  افراد میشود ومشکالتی  برای  تابعیت مضاعف 

اعمال قاعده    . تابعیتی افراد میباشد   وباعث بروز تعارض مثبت ومنفی تابعیت در كشورها گردیده كه نتیجه ان چند تابعیتی وبی

میشود كه دادگاهها مساعی خود را برای حل مصروف دارند تا بتوانند قانون قابل اجرا را اعمال نمایند  های تعارض قوانین باعث  
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جع به  وقضیه را به نحوی توصیف نمایند ومحل ان را در میان انواع دسته های ارتباط مشخص نمایند وقاعده تعارض قوانین را

ع بودن  متفاوت  از  ناشی  خود  این  كه  نمایند  اعمال  را  وقاعده  ان  ودادگاه  قوانین  تعارض  قاعده  در  بینی شده  پیش  ربط  امل 

تعارض بیگانه وسرانجام تغییر جهت ربط میباشد نتیجه این كه هر گاه وچنانچه انتخاب قانون صالحیت دار توسط قاضی منوط  

واقامتگاه بررسی و اظهار نظر و    میباشد در این جا دادگاه تکلیف دارد وبایستی پیرامون تابعیتبه تعیین عامل ارتباط واقامتگاه  

  هر گاه دادگاه با فردی مواجه شود كه بیش از یک تابعیت دارد ولی   .پس از تعیین تکلیف قانون صالح را بر مرحله اجرا گذارد

گاه باید او را تبعه دولت متبوع خود بداند زیرا مطابق اصول حقوق  یکی از تابعیت های او تابعیت دولت متبوع قاضی میباشد داد

ها   ودولت  است  وحاكمیت  استقالل  دارای  میشوند  محسوب  دولت  اتباع  كسانی  چه  كه  این  تعیین  در  دولتی  المللهر  بین 

خورد با دوتابعیتی وبی  در قالب كنوانسیون یا موافقت نامه به یک رویه ثابت در برنمایند    میبایست در سطح بین المللی تالش

 تابعیتی اشخاص دست یابند. تابعیت مضاعف یا چندگانه وضعیت شخصی است كه همزمان تابعیت دو یا چند كشور را دارد.

ت مضاعف مالیات و خدمت نظام  تابعیت مضاعف ممکن است مشکالتی را برای شخص چندتابعیتی پدید آورد؛ همچون پرداخ

شوند. همچنین ممکن است اختالف در مورد حمایت سیاسی از این افراد گاه دچار اختالفاتی میها نیز  وظیفه چندباره. دولت

قوانین كشورها شخص و مجریان قانون را دچار ابهام كند؛ مثالً اختالف در قوانین مربوط به ارث و وصیت موجب بروز مشکالتی  

عف برخوردارند. رویه واحدی در مورد نحوه برخورد با این  گردد كه از تابعیت مضاسیم ارث و اجرای وصایای اشخاصی میدر تق

دانند و  شناسند و هر شخص را فقط تابع یک كشور میوضعیت وجود ندارد؛ برخی كشورها تابعیت مضاعف را به رسمیت نمی

مض تابعیت  ایجاد  از  جلوگیری  برای  را  میتمهیداتی  نظر  در  را  اعف  قبلی  تابعیت  انکار  مثال  طور  به  كه  گیرند.  افرادی  برای 

تابعیت می تابعیت كشور دیگری در میكنند ضروری میدرخواست  به  افرادی كه  از  را  تابعیت خود  یا  دارند.  برمی،  آینددانند 

كه تابعیت كشوری دیگر برای شخص كشورهای دیگر برعکس تابعیت مضاعف را پذیرفته و اوراق هویتی و حقوق و تکالیفی  

 انند. دایجاد كرده را معتبر می

المللی با افراد چندتابعیتی نیز اختالفات و ابهاماتی وجود دارد. عرف  همچنین در زمینه برخورد كشورهای ثالث یا نهادهای بین

ین اشخاصی است. برای مثال شخصی المللی تشخیص تابعیت مؤثر و رعایت قوانین كشور دارای »تابعیت مؤثر« در مورد چنبین

ای حقوقی برای او كه بایستی در صورت بروز مسئله ،  ت و تابعیت كشورهای فرانسه و انگلستان را دارداسكه به آمریکا سفر كرده

هرچند قواعد  ،  استشود كه تابعیت مؤثرتری بر وی داشته شهروند كشوری محسوب می،  با قوانین كشور متبوع وی حل گردد

ادقیق در  مضاعف  تابعیت  ندارد.  وجود  مؤثر  تابعیت  تشخیص  برای  رویه  ی  وحدت  عدم  و  المللی  بین  قانونی  خالء  نوعی  ثر 

المللی جهت ساماندهی به این مسئله می باشد. زمانی می توانیم به كاهش   كشورهای مختلف و همچنین نبود سازمانی بین 

مدن تابعیت  ی بیشتری با یکدیگر همکاری كنند. از آنجا كه علل بوجود آموارد آن امیدوار باشیم كه دولتهای مختلف با هماهنگ 

مضاعف تقریباً مشخص است به نظر می رسد پیشگیری از ایجاد آن توسط دولتها و خصوصاً مجامع بین المللی چندان دور از 

ت امنیتی را فراهم می  ضمن آنکه چون تابعیت مضاعف زمینه و بستر الزم جهت شکل گیری بسیاری از معضال .دسترس نیست

 .است كه نهایت تالش خود را جهت ریشه كنی این موضوع اعمال كنند  آورد به نفع همه ی دولتها و افراد

و در هیچ جای  ،  تابعیت مضاعف در قوانین بسیاری از كشورها از جمله در قوانین ایران عزیزمان مطمع نظر قرار نگرفته است

تابعیت مضا  نام  به  مفهومی  این سکقانون  است  آن ساكت  باره  در  قانونگذار  و  نمی شود  یافت  پذیرفت  عف  عدم  منزله  به  وت 

 .چنین مفهومی است
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 : پیشنهادات-

دراین    -1 ما  ادبیات حقوقی  و  است  ناشناخته  ایران  برای حقوقدانان  الملل  بین  مباحث حقوق  از  بسیاری  اینکه هنوز  به  نظر 

ر نیست و نیاز به كار و  از غنای كافی و واقعی برخوردا،  رشته ها كه بر پایه فقه سنتی قرار دارد  برخالف پاره ای،  رشته و فن

لذا با توجه به با اهمیت دانستن حقوق بین الملل و لزوم تعلیم و آموزش آن ،  تالش و همت بیشتر در این زمینه محسوس است

ایران آور می شود كه در ج،  در محافل علمی و دانشگاهی  ملتی میسر نیست كه در چهار دیواری یاد  برای هیچ  هان معاصر 

خود   كشور  بماندسرزمین  ادوار   .محصور  از  ای  دوره  هیچ  در  و  ،  زیرا  توسعه  اندازه  این  به  ها  آن  اتباع  و  كشورها  بین  روابط 

قانون مدنی و    976تجدید نظر نسبت به قوانین و مقررات مربوطه به تابعیت بخصوص در خصوص ماده    .گسترش نیافته است

 : اضافه نمودن چند بند به آن به شرح ذیل

كه از قانونگذار انتظار می رود اصل خون را از جانب نسب مادی را   .ران متولد شده و مادر آنها ایرانی استكسانی كه در ای  -1

 ظر می رسد. قانون اساسی در مورد عدم تحمیل تابعیت موافق به ن  42و  41نیز مورد قبول قرار دهد كه با اصول 

اند  -2 از كشور متولد شده  ایرانی در خارج  از مادر  ایران   18تا رسیدن به سن    ، كسانی كه  تابعیت  به  سال تمام در صورتی 

طفل به  ،  در این صورت با درخواست مادر  .پذیرفته می شوند كه تابعیت ایرانی مادر پس از ازدواج با مرد خارجی باقیمانده باشد 

 . یرفته باشدمشروط بر این كه دولت خروج تابعیت طفل از كشور متبوع را پذ،  ه خواهد شد تابعیت ایران پذیرفت

چنانچه مادر تابعیت ایرانی خود  ،  در صورت عدم ثبت ازدواج زوجین و وفات زوج یا تفریق زوجین یا مفقود االثر شدن زوج  -3

طفل به  ،  هداری می گردد به مجرد درخواست مادررا از دست نداده باشد طفل بنا به تشخیص مقامات ذی صالح نزد زوجه نگ

 . اعم از اینکه طفل در ایران یا در خارج متولد شده باشد، د شد تابعیت ایران پذیرفته خواه

ماده واحده صادره مبنی بر تعیین تکلیف فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مشکل این فرزندان را حل ننموده  

ه اسناد بین المللی بایستی از بدو  لذا با عنایت ب،  سالگی محروم می باشند  18وق اجتماعی از بدو تولد تا سن  زیرا از كلیه حق 

با عنایت به اینکه بیشتر .سالگی این كودكان دارای هویت و تابعیت جهت بهره مندی از حقوق اجتماعی باشند  18تولد تا سن  

غیر قانونی زنان ایرانی با مردان خارجی می باشد كه در صورت عدم ثبت  مشکل تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج های شرعی  

عه ازدواج از حقی كه در ماده واحده مجلس شورای اسالمی جهت تعیین تکلیف فرزندان زنان ایرانی با مردان خارجی صادر  واق

از مادر ایرانی  ،  ن متولد شده در ایرانشده برخوردار نمی باشد لذا اعطای تابعیت اصلی از نوع تابعیت ارضی حدأقل برای فرزندا

 .به تابعیت این گونه فرزندان را برطرف سازدمی تواند تا حدودی مشکالت مربوط 

پیشنهاد دیگر جلوگیری از ورود اقامت غیر مجاز بیگانگان در ایران و تقویت مرزها و نظام مرزداری است بنابراین دولت برای   4-

هکارهای نوین برای بایستی بدنبال را، بخصوص زنان ایرانی، عی غیر قانونی اتباع با بیگانگانپیشگیری از پدیده ازدواجهای شر

 . و به هر نحو ممکن ثبت ازدواج با اتباع بیگانه را اجباری نماید،  كنترل مرزها باشد 

از قبیل جعل و سوء  ) اعی تعیین تکلیف فرزندان بی هویت در ایران از بدو تولد سبب از بین رفتن و پیشگیری از جرایم اجتم 5-

 .دواج غیر قانونی و فرزندان بی هویت می شوداستفاده از اسناد سبطی ایرانیان( و اشتغال و از
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