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ضرورتهای حقوقی داخلی و بینالمللی اصالح برخی مواد
قانون مدنی در خصوص تابعیت زنان
حمید الهویی نظری ، *1مجید کورکینژاد

قرایی2

چکیده
در مسیر تحول مفهوم تابعیت ،تحول قواعد مربوط به آن نیز امری اجتنابناپذیر است .با سپری
شدن دورۀ نظام ارباب رعیتی ،اکنون تابعیت یک رابطۀ شخصی مبتنی بر تبعیت و وفاداری به
یک شخص نیست؛ بلکه بیشتر یک وضعیت حقوقی و متضمن حقوق و تکالیف متقابل میان فرد
و دولت است .واژۀ تابعیت بیانگر چگونگی عضویت در یک جامعه مبتنی بر فرهنگ ،تاریخ،
اخالق ،عقاید سیاسی و ارزشهای مشترک است .ازاینرو حقوق بینالملل در قلمرو تعیین اتباع
توسط دولتها ،چندان جایی برای مداخله ندارد .در عین حال تابعیت بهعنوان یک عامل
تعیینکننده ،کارکردهای مهمی در روابط بینالملل دارد .تابعیت قلمرو حقوق و تکالیف دولتها
در مقابل یکدیگر و نیز جامعۀ بینالمللی را تعیین میکند .از جمله آثار بینالمللی تابعیت
به عنوان یک عمل حاکمیتی ،مفاهیمی مانند صالحیت شخصی در حقوق بینالملل جزا و نیز
نهاد حمایت دیپلماتیک در یک محکمۀ بینالمللی است .به موجب حقوق بینالملل موجود هر
کس حق دارد که دارای تابعیت باشد .اگرچه این بدان مفهوم نیست که هر فرد حق دارد تا
تابعیت خاصی داشته باشد ،اما در عین حال بدان مفهوم نیز نیست که حق حاکمیتی دولت در
تدوین مقررات تابعیتی متأثر از توسعۀ حقوق بینالملل و بهویژه حقوق بشر نباشد .این مقاله
قوانین تابعیتی ایران در مورد زنان را بر حسب دو ویژگی داخلی و بینالمللی مفهوم تابعیت
ارزیابی میکند .بر اساس این تحقیق بهنظر میرسد برخی مواد قانون مدنی ایران در خصوص
تابعیت زنان اوالً با حق حاکمیتی ایران و ثانیاً با برخی قواعد حقوق بینالملل مغایر است.

واژگان کلیدی
اصول کلی حقوقی ،تابعیت زنان ،حاکمیت ،قانون مدنی.
 .1استادیار گروه حقوق عمومی و بینالملل دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه تهران (نویسندۀ مسئول) .

Email: soohan@ut.ac.ir

 .2دانشجوی کارشناسیارشد ،دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه تهران ،تهران.
Email: Majid.Gharaee1369@gmail.com
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مقدمه
مقالۀ حاضر درصدد مطالعۀ تابعیت زنان از منظر خاص حقوق بشر نیست ،واژهای که در اثر
کثرت استعمال آن توسط سیاستمداران لوث شده و از محتوا خالی شده است .این تحقیق
بیشتر بر سنجش مقررات تابعیتی ایران در مورد زنان با محک معیارهای الزم برای تدوین قواعد
تابعیتی ،اصول تناسب و برابری افراد بشر صرف نظر از مالحظات جنسیتی ،اصل حاکمیت ملی
و نیز امکان تغییر قوانین مربوط در راستای این اصول تأکید خواهد کرد .بهنظر میرسد مقررات
قانون مدنی ایران در مورد زنان با یک مشکل دوسویه مواجه است .قوانین موجود اغلب از یک
سو نقش فعال را از تابعیت زنان سلب ،و از سوی دیگر بر نقش منفعل آن تأکید کردهاند .شایان
توجه اینکه بهنظر می رسد چنین رویکردی به موضوع تابعیت زنان ،اساساً نسبت به زنان ایرانی
و نه زنان خارجی اتخاذ شده است .برای مثال به تصریح قانون مدنی (بند  1مادۀ  )379ممکن
است در شرایطی طفلی با انتساب به مادر خارجیاش ،ایرانی تلقی شود ،اما در هیچ شرایطی
طفل متولد از مادر ایرانی ،ایرانی تلقی نخواهد شد .تأکید این مقاله اغلب حول دو مادۀ قانون
مدنی یعنی بندهای  1و  9مادۀ  379و استثنای مندرج در مادۀ  317قانون مدنی خواهد بود1.
بند  1مادۀ  1مؤید وجه سلب اثر فعال از تابعیت زن ایرانی نسبت به طفلش و مادۀ  2مؤید وجه
اعطای اثر انفعالی تابعیت زن ایرانی در مقابل تابعیت همسر خارجیاش است .با توجه به قانون
اساسی جمهوری اسالمی ایران که پس از قانون مدنی به تصویب ملت رسیده است ،بازنگری در
مواد قانونی مربوط به تابعیت زنان که میتواند در مواردی در مغایرت با اصول قانون اساسی قرار
گیرد ،امری ضروری است .این مقاله تحت سه عنوان به لزوم رعایت قواعد ناظر بر تابعیت،
مناسبات قواعد تابعیت ایران در مورد زنان با حقوق ملی سایر کشورها و حقوق بینالملل ،و
باالخره طرح نظرها و پیشنهادهایی به موضوع تابعیت زنان در حقوق ایران میپردازد.

تابعیت زنان ایرانی در محک ضرورتهای تدوین قوانین تابعیت
کشورها در تدوین قوانین تابعیتی خود نکاتی را باید رعایت کنند که در این گفتار میخواهیم
ببینیم آیا قانونگذار ایرانی در تدوین قوانین تابعیتی در خصوص زنان این معیارها را رعایت
کرده است یا خیر.
 .1مادۀ  379قانون مدنی میگوید" :اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب میشوند -1 . . . :کسانی که در ایران از پدر
و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده بهوجود آمدهاند -9 ... .هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی
اختیار کند" .مادۀ  317قانون مدنی میگوید" :زن ایرانی که با تبعه خارجه مزاوجت مینماید به تابعیت
ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر اینکه مطابق قانون مملکت زوج ،تابعیت شوهر بهواسطه وقوع عقد ازدواج به
زوجه تحمیل شود "...
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اقتضای ماهیت تابعیت
تابعیت به شکلهای مختلف اما با ماهیتی تقریباً مشابه یکدیگر تعریف شده است .تابعیت رابطۀ
فرد با حاکمیت با تعلقات معنوی و آثار حقوقی همراه است .در بسیاری اسناد مرتبط با تابعیت،
از جمله "کنوانسیون اروپایی راجع به تابعیت" ،تابعیت به مفهوم پیوند حقوقی میان یک فرد و
یک دولت بیان شده است .1بهطور کلی میتوان گفت "تابعیت عبارت از رابطۀ سیاسی و معنوی
است که شخصی را به دولت معینی مرتبط میسازد" (نصیری .)29 :1911 ،از مالحظۀ تعاریف
مطرحشده در اسناد حقوقی ملی و بینالمللی در خصوص تابعیت باید گفت نهاد تابعیت
ارائهدهندۀ مفهومی است که از آن میتوان دو ویژگی واقعی و سیاسیبودنش را استنباط کرد.

تابعیت بهعنوان رابطهای واقعی و معنوی
تابعیت ناظر بر وضعیت حقوقی یک فرد است که بهدلیل عضویت در یک جامعۀ سیاسی مستقل
کسب ،و حقوق و تکالیف او را در سطح بینالمللی تعیین میکند (.)Bhalla, 1990, p.180
کمیسیون دعاوی انگلیس-مکزیک در قضیۀ  Ke Lynchمیگوید تابعیت متضمن یک وضعیت
مستمر و نه یک وضعیت فیزیکی که در یک لحظۀ زمانی خاص اتفاق میافتد ،است .تابعیت
یک رابطۀ حقوقی مستمر میا ن دولت حاکم از یک سو و شهروند از سوی دیگر است .مبنای
اساسی تابعیت یک فرد ،عضویت او در یک جامعۀ سیاسی مستقل است .این رابطۀ حقوقی
متضمن حقوق و تکالیف متقابل برای فرد و دولت مربوط است ( .)Starke, 1989: 340در احراز
واقعی بودن تابعیت باید عواملی مانند معنوی بودن و احساس تعلق خاطر و نیز استمرار و گذر
زمانی را مورد توجه قرار داد .رعایت واقعی بودن تابعیت چه در تنظیم قواعد مربوط به اعطا و
کسب تابعیت و نیز چه در سلب آن باید تا حد امکان مورد توجه قانونگذار باشد .حتی
هنگامیکه کشورها در اعطای تابعیت تولدی برخی سیستم خاک و برخی سیستم خون را
اعمال میکنند ،آنها باز هم هدف واقعی بودن را دنبال میکنند .برخی کشورها این رابطۀ واقعی
را در اعمال سیستم خون و برخی متقابالً در اعمال سیستم خاک جستوجو میکنند.
طرفداران سیستم خون در توجیه نظر خود میگویند عالقهمندی به کشور با خون فرد
آمیخته و از این طریق به اطفال ایشان سرایت میکند و طرفداران سیستم خاک بر این باورند
که طفلی که در سرزمینی متولد میشود و در آنجا رشد و نمو میکند ،تابعیتش به اقتضای یک
تعلق معنوی باید تابعیت محل تولدش باشد ( نصیری91 :1911 ،و .)99
کشورها در تدوین قواعد مربوط به اکتساب تابعیت نیز شروطی را مقرر کردهاند تا از تحقق
1. European convention on nationality, Strasbourg, 6.xi. 1997, article 2.
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معیار واقعی بودن اطمینان حاصل کنند .مادۀ  373برای کسب تابعیت ایران ،پنج سال سکونت
در ایران را مقرر کرده است .این شرط امارهای بر واقعی بودن و عالقهمندی فرد به تابعیت
ایرانی است" .اهمیت این شرط در آن است که از یک سو در این مدت حسن سلوک او در
جامعه سنجیده میشود ،از سوی دیگر سبب میشود وی هرچه بیشتر خود را با شرایط جامعه
و محیط تطبیق دهد و خود را از نظر همسان شدن به دیگر اعضای جامعه نزدیک سازد.
بهگونهای که هم او خود را نسبت به آنها بیگانه احساس نکند و هم تابعیت او رنگ واقعی به
خود بگیرد"(سلجوقی.)17 :1915 ،
همان طورکه قانونگذار در اعطای تابعیت دولت متبوع خود باید از واقعی بودن آن اطمینان
حاصل کن د ،در از دست دادن تابعیت شهروندان خود باید دالیلی مبنی بر از میان رفتن این
شرط در دست داشته باشد .ازاین رو چه در مورد ازدواج زن خارجی با مرد ایرانی که به تابعیت
ایران در میآید (کسب تابعیت ایرانی) و چه در مورد ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی که تابعیت
ایرانیاش را از دست میدهد (سلب تابعیت ایرانی) ،معیار مذکور باید اعمال شود .هنگامیکه
زن خارجی با مرد ایرانی ازدواج میکند ،چه دلیلی وجود دارد که این ازدواج لزوماً حاکی از
تعلق خاطر این فرد خارجی به تابعیت ایرانی است .همچنین هنگامیکه زن ایرانی با مرد
خارجی ازدواج میکند ،چه دلیلی بر از دست دادن ارتباط واقعی و معنوی این زن ایرانی در
نتیجۀ چنین ازدواجی وجود دارد .بهعبارت دیگر ،چگونه میتوان قاطعانه نتیجه گرفت که به
محض ازدواج زن خارجی با مرد ایرانی یک علقۀ واقعی نسبت به تابعیت ایرانی یا به محض
ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی یک اعراض واقعی از تابعیت ایرانی محقق میشود .اگرچه
ممکن است این حاالت پس از طی زمانی از ازدواج حادث شود ،دستکم در لحظۀ ازدواج
نمیتوان به این یقین دست یافت .اگر صرف ازدواج و دقیقاً با و در لحظۀ انعقاد عقد ازدواج که
رابطه ای اساساً معنوی میان دو شخص حقیقی است ،تا این حد بر واقعی بودن تابعیت اثر
میگذارد ،چگونه است که اگر فردی اقامتگاه خود را که رابطهای میان فرد و دولت است به
کشور دیگر تغییر می دهد ،این آثار مالحظه نمیشود.
اکنون بحث بر سر مواردی نیست که یک زن خارجی به قصد متقلبانۀ کسب تابعیت ایرانی
با یک مرد ایرانی ازدواج میکند ،یا یک زن ایرانی به قصد متقلبانۀ ترک تابعیت ایرانی با یک
مرد خارجی ازدواج می کند که این موارد با محک تقلب نسبت به قانون سنجیده خواهد شد،
بلکه در اینجا بهطور خاص بحث بر سر این است که حتی اگر این ازدواجها به قصد تقلب نسبت
به قانون هم نباشد ،آیا کسب تابعیت ایرانی یا از دست دادن تابعیت ایرانی در نتیجۀ این
ازدواجها معیار واقعی بودن را دارند یا خیر.
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تابعیت بهعنوان رابطهای سیاسی
تابعیت رابطۀ میان فرد و دولت است؛ بنابراین ناشی از اعمال حاکمیت یک کشور است .از
حاکمیت تعاریف گوناگونی شده است .از جمله اینکه "حاکمیت عبارت از قدرت برتر فرماندهی،
یا امکان اعمال ارادهای فوق ارادههای دیگر است .هنگامیکه گفته میشود دولت حاکم است ،به
این معناست که در حوزۀ اقتدارش دارای نیرویی است خودجوش که از نیروی دیگری
برنمیخیزد و قدرت دیگری که بتواند با او برابری کند ،وجود ندارد .در مقابل اعمال اراده و
اجرای اقتدارش مانعی را نمیپذیرد و از هیچ قدرت دیگری تبعیت نمیکند" (قاضی:1919 ،
.)115
حاکمیت توانایی بهرهمندی و اعمال حقوق و تکالیف در دو عرصۀ داخلی و بینالمللی است.
در بعد داخلی دولت حاکم ،دولتی است که بتواند آزادانه راجع به همۀ اشخاص ،امور و اموال
مستقر در سرزمین خود هر گونه که صالح میداند قانون وضع کرده ،آن را اجرا کند و به امر
قضاوت بپردازد .در بعد بین المللی دولت حاکم ،دولتی است که بتواند آزادانه و مستقل از هر
عنصر خارجی طرف حقوق و تکالیفی در ارتباط با سایر کشورها واقع شود و تعهداتی را بپذیرد
یا حقوقی را اعمال کند .با توجه به نظام افقی حقوق بینالملل که در آن کشورها هیچ قدرت
برتر قانونگذاری ،اجرایی و قضایی را نپذیرفتهاند ،استقالل حاکمیتها یک اصل واقعی است.
استقالل یک کشور نه تنها توسط سایر کشورها باید رعایت شود ،بلکه خود آن کشور نیز نباید
استقالل خود را نادیده بگیرد.
در خصوص تابعیت بهطور کلی پذیرفته شده است که در فقدان قواعد قراردادی ،مسائل
مربوط به تابعیت اصوالً در صالحیت ملی دولتهاست و حقوق بینالملل تنظیم شرایطی را که
به موجب آن ممکن است به یک بیگانه تابعیت اعطا شود ،به خود کشورها واگذار کرده است
( .)Nottebohm Case, Klaestad, 1955: 28بهنظر میرسد مادۀ  317قانون مدنی که میگوید
زن ایرانی در نتیجۀ ازدواج با مرد خارجی به تابعیت خود باقی میماند مگر قانون دولت متبوع
شوهر تابعیت مرد را بر زن تحمیل کند ،بهنوعی نفی و اعراض یکجانبه از اعمال حاکمیت ایران
در خصوص تابعیت است؛ زیرا با این قید قانونگذار ایرانی تعیین اینکه چه کسی به تابعیت
ایرانی خود باقی بماند و چه کسی تابعیت ایرانی خود را از دست بدهد ،در اختیار قانون خارجی
نهاده است .البته اگر چنین امری در قالب یک معاهده اعمال شود ،موضوع متفاوت خواهد بود.
دیوان دائمی دادگستری بینالمللی در قضیۀ لوتوس میگوید" :حقوق بینالملل بر روابط بین
دولتهای مستقل ،حاکم است .لذا قواعد حقوق بینالملل که دولتها مکلف به اطاعت از آنها
میباشند ،از ارادۀ آزاد آنها و از طریق پذیرش کنوانسیونها و قواعد عرفی حقوق بینالملل ناشی
میشود" (.)Lotus, P.C.I.J., 1927:18
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حاکمیت در حقوق روابط میان کشورها بهعنوان یک اصل اساسی مورد قبول است .کشورها
با انعقاد هر معاهده از یک سو حاکمیت خود را محدود کرده و از سوی دیگر اعمال حاکمیت
میکنند .آنها در انعقاد معاهداتی مانند تأسیس سازمان ملل متحد نیز قصد ندارند تا حاکمیت
خود را زایل کنند ،بلکه آنها با تأسیس چنین سازمانهای مبتنی بر همکاری در پی آناند تا با
محدود کردن بخشی از حاکمیت خود در برخی زمینهها به پیشرفتهای بیشتری نایل شوند
(فلسفی .)1911 ،دیوان دائمی دادگستری بینالمللی در قضیۀ ویمبلدون میگوید" :تعهد
کشورها به انجام فعل یا ترک فعل معین بهمنزلۀ اعراض از حق حاکمیت نیست .حق پذیرفتن
تعهدات بینالمللی یکی از ویژگیهای حاکمیت است " ( Wimbledon S.S., P.C.I.J., 1923:
 .)25این در حالی است که مفاد مادۀ  317در خصوص تعیین اتباع نه در قالب یک معاهدۀ
بینالمللی بلکه به موجب یک قانونگذاری ملی برای حاکمیت ایران ایجاد محدود کرده است؛
وضعیتی که میتوان بهجای محدود شدن ،مخدوش شدن را بهکار برد .حق دادن تابعیت از
جمله مصادیق اعمال صالحیت انحصاری کشورهاست و نه تنها دولتهای دیگر نمیتوانند این
حق را انکار کنند ،بلکه خود نیز نباید از آن اعراض کنند .ممکن است بگوییم هدف قانونگذار در
تدوین استثنای مادۀ  317جلوگیری از ایجاد تفرقه میان تابعیت زن و شوهر در روابط
خانوادگی بوده است ،اما هیچ چیز نفی یکجانبۀ حاکمیت را توجیه نمیکند .دیوان دائمی
دادگستری بینالمللی در قضیۀ کشتی لوتوس میگوید" :حقوق بینالملل محدودیتی برای
صالحیتی که یک کشور ممکن است به خود اختصاص دهد قائل نشده است ،مگر مدعی با
دلیل قاطعی بتواند اثبات کند که این محدودیت بهعنوان یک اصل در حقوق بینالملل به
رسمیت شناخته شده است" ( .)Lotus, P.C.I.J., 1927:19امروزه هر دولت حق دارد تا اتباعش
را خود تعیین کند و ازاینرو در فقدان یک قاعدۀ حقوق بینالملل ،دولت دیگر نیز میتواند این
افراد را تبعۀ خود بداند .دیوان دائمی دادگستری بینالمللی در رأی مشورتی مربوط به قانون
تابعیت در تونس و مراکش (اختالف میان فرانسه و انگلیس) میگوید" :به نظر دیوان مسائل
مربوط به تابعیت از موارد مربوط به صالحیت انحصاری کشورهاست" ( Nationality Decrees,
 .)P.C.I.J., 1923: 24همچنین دیوان دائمی در قضیۀ اکتساب تابعیت لهستان ،میگوید" :یک
دولت مستقل حق دارد تعیین کند چه اشخاصی تابعیت او را دارند .با این حال استفاده از این
حق مشروط به رعایت تعهدات بینالمللی است" ( Acquisition of Polish Nationality, P. C.
.)I. J., 1923:16
در خصوص بند  1مادۀ  379ابتدا باید به این نکته توجه داشت که قوانین تابعیتی در هر
کشور در زمرۀ قواعد حاکمیتی و نظم عمومی آن کشور محسوب میشوند .نظم عمومی شامل
قواعد و نهادهایی است که هدف آنها حفظ منافع عمومی و تأمین حسن جریان امور عمومی
شامل امور اداری ،سیاسی و اقتصادی و حفظ خانواده است و ارادۀ افراد نمیتواند بر خالف آنها
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اقدام کند (الماسی .)123 :1915 ،به موجب بند  1مادۀ  379کسانی که در ایران از پدر و مادر
خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده بهوجود آمده باشند ،ایرانیاند .هیچیک از بندهای
مادۀ  379متضمن موردی نیست که فرزند متولد از مادر ایرانی ،ایرانی تلقی شود .در واقع نه به
موجب این بند و براساس سیستم خاک و نه به موجب سایر بندهای مادۀ  379و براساس
سیستم خاک یا خون ،در هیچ شرایطی طفل متولد از مادر ایرانی ،ایرانی تلقی نخواهد شد .با
توجه به مفهوم سیال نظم عمومی ،حتی اگر در زمان تصویب این ماده اعطای تابعیت از طریق
خون مادر یا حتی بهطور استثنایی از طریق بندی مشابه بند  1مادۀ  379خالف نظم عمومی
بوده است ،امروز چنین محرومیتی خالف نظم عمومی بهنظر میرسد .اگرچه برخی با تفسیر
موسع و توسل به قیاس اولویت سعی در این داشتهاند که بند  1مادۀ  379را به مادر ایرانی نیز
تسری دهند ،بهنظر می رسد این امر با موانع حقوقی بسیار همراه باشد که در اینجا به مواردی از
آن اشاره میشود؛ اوالً ،قوانین مربوط به تعیین اتباع در هر کشور بهدقت تنظیم شدهاند و اگر
قانونگذار قصد داشت افراد دیگری هم مشمول تابعیت آن کشور شوند ،بیشک بهصراحت ذکر
میکرد .بنابراین اگر براساس مادۀ  ،379هفت گروه ایرانی تلقی میشوند ،دیگر نمیتوان و نباید
گروه دیگری را به آن اضافه کرد .ثانیاً ،بند  1مادۀ  379که در شرایطی طفل متولد از
مادر خارجی را ایرانی تلقی میکند ،مبتنی بر سیستم خاک و نه سیستم خون است.
از آنجا که سیستم خاک در ایران استثنایی بر سیستم خون است ،ازاینرو تفسیر این بند
باید تفسیری مضیق باشد و نباید آن را به مادر ایرانی نیز تسری داد .ثالثاً ،با توسل به
قیاس اولویت نیز نمیتوان استدالل کرد که از آنجا که به موجب این بند طفل متولد از مادر
خارجی ،ایرانی است ،پس به طریق اولی طفل متولد از مادر ایرانی ،ایرانی است" .هر جا
حکم قانون ناظر به مورد خاص باشد و به موضوع دیگری که با آن شباهت کامل دارد
سرایت داده شود ،گویند آن موضوع با موردی که قانون پیشبینی کرده قیاس شده
است .بنابراین قیاس وسیلۀ گسترش حکم خاص به موارد مشابه است .شباهتی که بین
دو موضوع احراز میشود و مبنای قیاس قرار میگیرد ،بهطور معمول بهعلت مشترک بین آنها
استوار است"(کاتوزیان .)215 :1912 ،در قیاس اولویت علت وضع یک قانون معین،
در موردی از موارد سکوت قانون بهطور بارزتری وجود دارد (جعفری لنگرودی.)009 :1999 ،
در اینجا باید توجه داشت که علت ایرانی بودن طفل به موجب بند  1مادۀ  379سیستم
خاک است ،درحالیکه قیاس اولویت در اینجا معطوف به نسب و سیستم خون است.
ازاینرو قیاس اولویت در دو مورد با علتهای متفاوت قابل اعمال نیست .جمعیت
انسانی و حاکمیت دو عنصر اساسی کشور بهعنوان یک شخص حقوقیاند .ارتباط هرچه
بیشتر و مستحکم تر میان این دو عنصر نه تنها اقتضای حاکمیت برخاسته از جمعیت است بلکه
به قوام هرچه بیشتر این شخص حقوقی کمک خواهد کرد .بهنظر میرسد قانون مدنی با نفی
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اثربخشی به تابعیت مادران ایرانی نسبت به تابعیت اطفالشان در تحقق چنین انسجامی غفلت
کرده است.

لزوم رعایت اصول کلی حقوق
اصول کلی حقوقی در تدوین هر نظام حقوقی نقش مهمی ایفا میکنند .این اصول از جمله
منابع حقوق بهشمار میروند .اگرچه جزییات خاص هر نظم حقوقی بر حسب زمان و مکان
تفاوت میکند ،اصول اساسی آن یکسان است ،زیرا ماهیت انسان در اساس ثابت و مشابه است
( .)O’Connell, 1970: 1اصول کلی حقوقی در تدوین حقوق بینالملل خصوصی کشورها از
جمله قواعد مربوط به حق داشتن تابعیت ،سلب تابعیت بهعنوان مجازات ،حداقل رفتار با
بیگانگان و  ...نیز از جایگاه خاصی برخوردارند.

اصل رعایت اقتضائات وجدان عمومی
وجدان یک مفهوم آگاهی اخالقی است که میتواند بهعنوان خواست و ارادۀ الهی در
قضاوتهای بشری ،یک احساس درونی که در طول تاریخ نوع بشر رشد و نمو و تکامل یافته ،و
نیز مجموعهای از ارزشهای ناشی از مذهب ،فرهنگ ،آموزش و تجربۀ فردی در نظر گرفته
شود .وجدان نوعی قضاوت ذاتی نسبت به ویژگی اخالقی یا غیراخالقی اعمال و اقدامات فرد
است (.)Lagasse, 2001:125
در تعریف وجدان گفته شده که وجدان دسترسی غریزی خدادادی به حقیقت اخالق و
معنویت است .از این تعریف میتوان نتیجه گرفت که وجدان هدیهای از جانب خداوند است که
حقیقت اخالق را در دسترس ما قرار میدهد و اقتدار آن ناشی از این واقعیت است که اوامر آن
بخشی از اراده و خواست اوست (.)Gaus, 2001:3
2
وجدان میتواند واجد دو جنبۀ شخصی 1و عمومی باشد .وجدان فردی بهمثابۀ شمعی است
که گوشهای را روشن میکند ،ولی وجدان عمومی امتزاج شمعهای متعدد است که با نور
زیادتری تمام فضا را نورانی میکند .وجدان عمومی جنبۀ اشراق دارد و جامعه را به هدف عالی
رهنمون میشود  .وجدان عمومی مبنای بسیاری از ابداعات اجتماعی است و بسیاری از سنن و
آداب را بهوجود میآورد  .وجدان عمومی متضمن منافع اجتماع بوده و برای همۀ افراد محترم و
الزماالجراست .وجدان عمومی ناظری مقتدر ،آمر و ایجادکنندۀ تعهد است .ضمانت اجرای این
تعهد ،هیجانات و افکار عمومی است ،حتی اگر ضمانت اجرای مادی مؤثری نداشته باشد (میر
افسری92 :1910 ،و .)99
1. Private conscience
2. Public conscience
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وجدان عمومی به ارزشهایی برمیگردد که در درون یک جامعه مانند یک خانواده ،یک
قبیله ،یک ملت ،یک گروه شغلی یا مذهبی ،یک منطقه (آفریقا ،آمریکای التین ،خاور نزدیک و
آسیای جنوب شرقی) یا یک گروه از ملتها (توسعهیافته یا در حال توسعه) مشترکاند
( .)Veuthey, 2000: 608از عبارت مذکور نباید نسبی بودن مالحظات بشری ،بلکه ارزشی بودن
آن را باید نتیجه گرفت .همانطورکه وجود اختالف در نظریههای یک علم مانند فیزیک به
معنای آن نیست که همۀ آن نظریات درستاند یا اصالً چنان روابط واقعی وجود ندارند ،وجود
اختالف در ارزشگذاریهای اخالقی نیز بههیچوجه ،دلیل بر آن نخواهد بود که همۀ آن
ارزشگذاریها درستاند یا ارزشهای واقعی اخالقی وجود ندارند (مصباح یزدی.)101 :1919 ،
وجدان عمومی را در جامعه و نه یک اجتماع صرف باید جستوجو کرد .تفاوت اساسی جامعه1
با اجتماع 2در این است که جامعه متشکل از اجزایی است که این اجزا با پیوند یا پیوندهای
مشترکی با یکدیگر ارتباط برقرار کردهاند ،اما اجتماع متشکل از اجزایی است که بدون هیچ
ارتباطی با یکدیگر در کنار هم جمع شدهاند .معیار تفکیک یک مجموعه به اجتماع یا جامعه،
همین ارتباط مشترک میان اعضا آن است .از جمله پیوندها و ارزشهای مشترک در یک جامعه
عبارت است از آرزوهای مشترک ،رعایت هرچه بیشتر حقوق افراد انسانی ،استقرار عدالت ،رفع
هر گونه تبعیض ناروا میان افراد براساس نژاد و جنس و قومیت .هر شاخهای از حقوق از جمله
حقوق بینالملل خصوصی در یک جامعه شکل میگیرد و رعایت قضاوت وجدان عمومی در
تدوین قواعد آن امری اجتناب ناپذیر است .در رصد مقبولیت و قابلیت تداوم و اجرای مقررات
ناظر بر تابعیت زنان ایرانی  ،قانونگذار ناگزیر از توجه به اقتضائات وجدان عمومی جامعۀ ایرانی
است .بررسی میزان مقبولیت تغییرات اساسی تابعیت زنان در اثر ازدواج ،از دست رفتن تابعیت
ایرانی یک زن ایرانی به صرف ازدواج با یک مرد خارجی ،اثر انفعالی تابعیت زنان در مقایسه با
مردان را باید با مع یار وجدان عمومی جامعه سنجید .با توجه به اینکه مواد ( 379)9و 317
قانون مدنی صرف ازدواج را مؤثر در مقام کسب یا از دست رفتن تابعیت ایرانی میدانند ،در این
صورت میتوان پیشبینی کرد که وجدان عمومی نسبت به اثر عملی این مقررات که از جمله
میتواند ورود یک زن خارجی تبهکار به تابعیت ایران و خروج یک زن ایرانی فرهیخته از تابعیت
ایران به صرف ازدواج باشد ،چگونه قضاوت خواهد کرد.

اصل تناسب میان عمل و نتیجه عمل
هر گزاره و قاعدۀ حقوقی اجماالً متضمن دو عنصر شرط و نتیجه شرط است .رابطۀ میان شرط
و نتیجه شرط در یک قاعدۀ حقوقی در مقایسه با قواعد علوم تجربی از نوع رابطۀ اسنادی و نه
1. Community
2. Society
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علّی است (ذوالعین .)129 :1977 ،در روابط علّی شرط علت ،و نتیجۀ شرط معلول آن است.
برای مثال هنگامیکه میگوییم اگر آب در فشار یک اتمسفر به صد درجۀ سانتیگراد برسد،
نتیجه یقیناً به جوش آمدن آن است .اما در قواعد حقوقی رابطۀ میان شرط و جواب شرط یک
رابطۀ اسنادی است که قانونگذار آن را مقرر کرده و الزم است تا میان آن دو تناسب و تعادلی
برقرار کرده باشد .برای مثال نتیجۀ شرط عبور از چراغ قرمز لزوماً جریمهای به مبلغی خاص
نیست ،بلکه قانونگذار باید آن را برحسب شرایط تعیین کند و میان این دو یعنی موضوع و حکم
تعادلی را در نظر بگیرد.
تناسب یک اصل کلی حقوقی است که در تدوین هر قاعدۀ حقوقی باید مورد توجه قرار
گیرد .این اصل منافع متقابل میان حقوق افراد با یکدیگر یا حقوق افراد از یک سو و حقوق
جامعه از سوی دیگر را متعادل میکند .این اصل در حقوق بسیاری از کشورها مورد توجه خاص
قرار گرفته است .امروزه اصل تناسب بخش مهمی از اصول کلی حقوقی در اتحادیۀ اروپا بهشمار
میرود ( .)Schwarz, 1996, chapter 5این اصل در بررسی و ارزیابی اقتدارات عمومی دولت
نقش اساسی دارد و چارچوبی برای اتخاذ این تصمیم است که حقوق افراد تا چه حدودی
میتواند با مداخلۀ دولت از جمله از طریق قانونگذاری و به انگیزۀ حفظ منافع عمومی محدود
شود ( .)Sauter, 2013: 1این اصل همواره بهعنوان ابزاری در جهت حمایت از حقوق بنیادین
نقش مهمی ایفا کرده است .اصل تناسب بهعنوان معیاری مهم در حکومتهای مردمی از جمله
اصول با قدمت تاریخی درازمدت است ( .)Schwarz, 1996: 545از آنجا که انسان در جامعه
زندگی می کند ،هدف حقوق ایجاد نظمی برای همزیستی میان افراد و ارکان جامعه است .اما در
عین حال نقش حقوق تنها حفظ جامعه و بقای حکومت نیست ،بلکه این امر باید بر پایۀ عدالت
و انصاف استوار شود و برای هر کس حقوق و تکالیفی متناسب او مقرر کند (کاتوزیان:1912 ،
 .) 13کارکرد قانونی این اصل ،تضمین اجرای حقیقی قانون از طریق کنترل مقامات دولتی در
جهت جلوگیری از اقدامات مستبدانه ،سوء استفاده از حق حاکمیت یا تحمیل هر گونه رفتار
تبعیضآمیز است ( .)Tridimas, 2003:64هدف این اصل هماهنگ ساختن منافع متضاد با
یکدیگر است و بارها از سوی محاکم ملی و بینالمللی مورد استناد قرار گرفته است .به موجب
محتوای این اصل هیچیک از اقدامات دولت از جمله قانونگذاری نباید از آنچه برای رسیدن به
هدف الزم است فراتر رود .برای تحقق این اصل اقدامات باید متناسب و ضروری باشند و نباید
تعهداتی اضافیتر از آنچه برای نیل به هدف نهایی کافی است بر افرادی که مشمول آن اقدامات
هستند ،وارد آید ( .)Oxford dictionary, new 8th edition:1219در راستای اعمال این اصل
قانونگذار ابتدا باید هدف خود را مشخص کند و سپس برای رسیدن به آن به معیارهای زیر
توجه نماید:
 -مقررات باید بهگونهای وضع شوند که قادر به تحقق اهداف تعیینشده باشند؛
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 تصویب این مقررات باید کوتاهترین راه برای نیل به اهداف باشند ،بهطوریکه نتوان ازمسیرهایی که موجد محدودیت کمتر باشند به آنها دست یافت؛
 مقررات باید مناسبترین راه در نیل به اهداف مذکور بوده و فراتر از اهداف مذکور یاافراطآمیز نباشند؛
 با توجه به سایر قوانین ،این مقررات باید متضمن منافع عقالنی بوده و با اهداف مورد نظرارتباط منطقی داشته باشند (.)Van Gerven, 1999: 37,38,60
به طور خالصه تناسب یعنی اینکه اعمال اقتدار حاکمیتی نباید متضمن باری اضافی یا
سبب آسیب به سایر منافع مشروعی شود که با اهمیت هدف پیشبینیشده سنخیتی ندارد
( .)Lord Hofmann, 2002: 107
اگرچه در خصوص مادۀ ( 379)9ایرادی از حیث عدم رعایت اصل تناسب وارد نیست ،زیرا
در آن ماده قانونگذار تابعیتی را سلب نمیکند ،بلکه تابعیتی را اعطا میکند ،اما در مورد مادۀ
 317از این سؤالها نمی توان چشم پوشید که هدف قانونگذار از درج آن استثنا در این ماده چه
بوده است؟ آیا برای رسیدن به آن هدف از وسیلهای مناسب استفاده کرده است یا خیر؟ اصوالً
از نظر قانونگذار ایرانی چه تعادلی میان تعلق ارادۀ زن ایرانی به ازدواج با مرد خارجی از یک سو
و سلب غیرارادی تابعیت ایرانی از او از سوی دیگر وجود دارد؟ در بادی امر یک استدالل
میتواند این باشد که نیت قانونگذار ممنوعیت یا محدودیت چنین ازدواجی بوده است و سلب
تابعیت ایرانی باید نوعی مجازات تلقی شود .این استدالل منتفی است ،زیرا اوالً چگونه ممکن
است درحالیکه مادۀ  311سابق قانون مدنی که متضمن مجازات سلب تابعیت ایرانی بهدلیل
ارتکاب جرایم امنیتی بود ،از قانون مدنی حذف شود ،اما برای چنین ازدواجی که اساساً با
جرایم علیه امنیت ملی قابل مقایسه نیست ،سلب تابعیت را ابقا کرده باشد؛ ثانیاً اگر هدف
ممنوعیت چنین ازدواجی بود ،چرا صدر ماده چنین ضمانت اجرایی را قائل نشده است؛ ثالثاً این
استدالل با اصل  11قانون اساسی 1نیز مغایر است .استدالل دیگر میتواند این باشد که
قانونگذار اگرچه چنین ازدواجی را منع نکرده ،اما برای آن هزینهای قائل شده است که همانا
خروج از تابعیت ایرانی است .به تعبیر دیگر آیا میتوانیم ماهیت این استثنا را از جنس هزینۀ
عمومی در قبال فایدۀ فردی بدانیم که به موجب آن اگر یک زن ایرانی بخواهد به این منفعت
شخصی یعنی ازدواج با مرد خارجی دست یابد ،باید هزینۀ اجتماعی آن را که عبارت از خروج از
تابعیت ایران است ،بپذیرد .اگرچه صدر ماده که بیانگر یک قاعدۀ کلی است متضمن چنین بده
بستانی نیست ،اگر در شرایط مندرج در استثنای مادۀ  317موضوع را بتوان در قالب سود و
 .1اصل  11قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران میگوید" :تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و
دولت نمی تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند ،مگر به درخواست خود او یا درصورتیکه به تابعیت کشور
دیگری در آید".
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هزینه یا هر چیز دیگری توجیه کرد ،این توجیه بهدلیل عدم رعایت اصل تناسب قابل ایراد
است .استدالل دیگر که به ذهن متبادر میشود این است که ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی به
معنای عدم تعلق معنوی او به تابعیت ایرانیاش تلقی میشود و ازاینرو سلب تابعیت ایرانی
امری طبیعی خواهد بود .اما اگر نیت قانونگذار این باشد ،پس چرا در تمام موارد ازدواج زن
ایرانی با مرد خارجی چنین امارهای صادق نیست و تنها در مواردی که قانون دولت متبوع مرد
تابعیت مرد خارجی را بر زن ایرانی تحمیل میکند ،زن ایرانی تابعیت خود را از دست میدهد.
ممکن است استدالل شود تنها در مواردی که زن ایرانی با یکی از اتباع کشورهایی ازدواج
میکند که تابعیت خود را بر زنان خارجی تحمیل میکنند ،باید نتیجه گرفت که زن ایرانی با
فرض علم به این ماده ،قصد قطع ارتباط با تابعیت ایرانی خود را داشته است .این استدالل نیز
متضمن هیچ ارتباط منطقی میان ازدواج و از دست رفتن تابعیت نیست ،زیرا این خود قانونگذار
ایرانی بوده است که برای قانون خارجی چنین اثری قائل شده است .این استدالل از آنجا که از
نظر قانونگذار ایرانی ریاست خانواده با مرد است پس هنگام ازدواج تابعیت مرد بر زن تحمیل
میشود نیز نادرست بهنظر میرسد؛ زیرا اوالً صدر ماده از چنین استداللی حمایت نمیکند و
ثانیاً ریاست خانواده که از جنس حقوق خصوصی است ،با تابعیت که از جنس حقوق عمومی
است ،ارتباطی ندارد .به هر حال با توجه به اصل تناسب ،هدف این ماده هرچه باشد ،نمیتواند
از دست رفتن تابعیت ایرانی در نتیجۀ ازدواج را توجیه کند .اساساً ارتباط منطقی و تناسبی بین
ازدواج و تابعیت وجود ندارد به نحوی که ازدواج بتواند به تغییر تابعیت منجر شود و اگر بتوان
بین این دو ارتباط منطقی یافت ،سؤال این است که این ارتباط چرا و چگونه فقط نسبت به
زنان مصداق مییابد.

رابطۀ قواعد تابعیتی ایران در مورد زنان با حقوق ملی سایر کشورها و حقوق
بینالملل
در این گفتار تحت دو عنوان حقوق ملی سایر کشورها و حقوق بینالملل به دو موضوع
تأثیرپذیری حقوق ایران در زمینۀ تابعیت زنان از حقوق خارجی یا حقوق ملی سایر کشورها و
نیز میزان مقبولیت یا عدم مقبولیت قوانین تابعیتی ایران در مورد زنان در نظام حقوق بینالملل
خواهیم پرداخت.

حقوق ملی سایر کشورها

کشورها نه تنها دارای حاکمیتاند ،بلکه از حاکمیت برابر با یکدیگر نیز برخوردارند" .یکی از آثار
مترتب بر حاکمیت این است که دولتها از لحاظ قانونی با هم مساویند و در میان آنها
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درجهبندی خاصی وجود ندارد"(اصالنی و پروین .)121 :1931 ،جمعیت و سرزمین عناصری
کمیاند و ازاینرو میزان آن از کشوری به کشور دیگر متفاوت خواهد بود ،اما حاکمیت جزء
کیفی سازندۀ کشور بوده و در همۀ کشورها از وصفی برابر برخوردار است .یک فرد یا دارای
شخصیت مستقل است یا نیست و اگر واجد چنین شخصیتی باشد ،با فرد دیگر دارای این
شخصیت ،برابر است .بهعبارت دیگر حاکمیت فاقد میزان و درجه است ،فقط میتوان گفت یا
وجود دارد یا وجود ندارد و دیگر نمیتوان بر حسب کشورهای مختلف برای آن مقادیر متفاوت
در نظر گرفت .در عرصۀ حقوق بینالملل مقصود از برابری حاکمیتها این است که کشورهای
مستقل در جامعۀ بینالمللی و در برابر حقوق بینالملل از حقوق و تکالیف مشابهی برخوردارند.
ازاینرو بهنظر میرسد استقالل شخصیت و تساوی شخصیت دو مفهوم الینفک از یکدیگر باشند
و برابری ،نتیجۀ استقالل است (تقیزاده انصاری 10 :1973 ،و  .)19در بسیاری از اسناد
بین المللی از جمله منشور سازمان ملل متحد بر اصل برابری حاکمیتها تأکید شده است1.
همچنین اعالمیۀ "اصول حقوق بینالملل راجع به روابط و همکاریهای دوستانه میان دولتها"
که در سال  1375به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده میگوید" :همۀ دولتها از
برابری مبتنی بر حاکمیت برخوردارند .دولتها دارای حقوق و تکالیف برابرند و بهرغم
تفاوتهای اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و غیره ،اعضای برابر جامعۀ بینالمللی شناخته میشوند.
برابری مبتنی بر حاکمیت بهخصوص از عوامل زیر تشکیل یافته است:
الف) دولتها از نظر حقوقی با یکدیگر برابرند؛
ب) کلیۀ دولتها از حقوق ذاتی حاکمیت برخوردارند؛
ج) تمامت ارضی و استقالل سیاسی دولتها تعرضناپذیر است؛
د) هر دولت حق دارد تا آزادانه نظام سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی خود را انتخاب
کند و توسعه دهد2".
تابعیت مسئلهای ذاتاً سیاسی است و حاکمیت دولت ایجاب میکند که همیشه قواعد
تابعیت همان کشور الزماالجرا باشد و ازاینرو اجرای قواعد تابعیت دولت دیگر بر خالف اصل
حاکمیت دولتها تلقی میشود (الماسی .)91 :1915 ،از منظر برابری حاکمیتها باید گفت که
اصوالً هر کشوری خود هدایت تدوین قوانین بهویژه قواعد امری خود را بر عهده دارد .این امر
ناشی از این واقعیت است که هر کشور تنها برای قوانین مصوب خود جنبۀ حکمی قائل است و
قواعد و مقررات سایر کشورها برایش جنبۀ موضوعی دارند .مادۀ  317قانون مدنی خالف این
روند را نشان میدهد .بهعبارت دیگر به موجب این ماده قاضی ایرانی در مواجهه با موضوع
 .1مادۀ ( 2 )1منشور سازمان ملل متحد میگوید" :سازمان بر مبنای اصل تساوی حاکمیت کلیۀۀ اعضۀای آن قۀرار
دارد".
)3. G.A., Res. 2625 (XXV) (1970
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تابعیت ایرانی زن ایرانی که با مرد خارجی ازدواج کرده است ،باید به قانون خارجی مراجعه کند
تا حکم بقا بر ایرانی بودن یا از دست رفتن تابعیت ایرانی او را از قوانین آن کشور خارجی
بهدست آورد .اهمیت این قضیه وقتی آشکارتر میشود که به این امر توجه کنیم که مسائل
مربوط به تابعیت دولت متبوع قاضی ،از امور حاکمیتی و نظم عمومی بوده و نه تنها مداخلۀ
سایر کشورها در آن بههیچوجه پذیرفته نیست ،بلکه رضایت به چنین مداخلهای نیز انکار
حاکمیت ملی است.

حقوق بینالملل
به طور کلی پذیرفته شده است که در فقدان قواعد قراردادی ،مسائل مربوط به اعطای تابعیت به
بیگانگان اصوالً در صالحیت انحصاری دولتهاست و حقوق بینالملل شرایطی را که به موجب
آن دولتها میتوانند تابعیت اعطا کنند ،به خود دولتها واگذار کرده است ( Nottebohm Case,
 .)Klaestad, 1955: 28به هر حال یک دادگاه بینالمللی ملزم نیست تا خود را به اظهارات
مقامات داخلی در مورد اعمال حقوق داخلیاش محدود کند و ازاینرو میتواند واقعیتها را
متفاوت از منظر محاکم ملی ببیند .یک دادگاه بینالمللی باید حقوق داخلی را با توجه به اعمال
یک صالحیت اعطاشده به او توسط حقوق بینالملل در نظر بگیرد .این وظیفۀ دیوان نیست تا
دربارۀ اعتبار ملی حقوق داخلی کشورها که با اختیارات یک دادگاه استیناف نسبت به حقوق
داخلی ارتباط دارد ،تصمیمگیری کند .یک دادگاه بینالمللی تنها باید با حقوق داخلی و از
جمله تابعیت ،بهعنوان یک واقعیت تعیینکنندۀ قابلیت پذیرش یک دعوای مطروحه عمل کند
( .)Nottebohm Case, Guggenheim, 1955: 51در واقع حقوق داخلی کشورها در خارج از
قلمرو خود از جمله برای یک محکمۀ بینالمللی جنبۀ موضوعی ،و نه حکمی دارد.
دیوان بینالمللی دادگستری با استناد به رویۀ بینالمللی میگوید موارد بسیاری را میتوان
یافت که عمل یک دولت در اعمال صالحیت داخلی خود ،ضرورتاً و بهطور خودکار متضمن آثار
بینالمللی نیست و تنها در شرایطی ممکن است برای سایر کشورها الزامآور باشد .برای مثال
حکم صادره از یک دادگاه صالحیتدار داخلی اصوالً در کشور دیگر قابل استناد نیست
(.)Nottebohm Case,1955: 21
دیوان در قضیۀ ماهیگیری میگوید تحدید مناطق دریایی همیشه واجد یک جنبۀ
بینالمللی است و صرفاً به ارادۀ دولت ساحلی و حقوق داخلیاش بستگی ندارد .اگرچه این
واقعیتی است که عمل تحدید ضرورتاً یک عمل یکجانبه است ،زیرا تنها دولت ساحلی صالحیت
انجام آن را دارد ،اما اعتبار تحدید نسبت به سایر کشورها به حقوق بینالملل بستگی دارد.
عبارات مذکور در قضیۀ حاضر اهمیت شایان توجهی دارند ،زیرا مبانی تابعیت بهعنوان یک
وضعیت ،بسیار مشابه فرایند تحدید مناطق است (.)Brownlie, 1998:387
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شرط واقعی بودن تابعیت که قبالً دربارۀ آن صحبت شد ،در عرصۀ بینالمللی نیز واجد آثار
عملی است .محاکم بینالمللی در موارد اختالف مربوط به تعارض میان دو یا چند تابعیت از
جمله در موارد تابعیت مضاعف که با حمایت دیپلماتیک ارتباط پیدا میکند ،تابعیت مؤثر و
واقعی را ترجیح میدهند .از نظر دیوان بینالمللی دادگستری حقوق ملی کشورها نیز با درج
شرایطی که نشانۀ ارتباط واقعی فرد با دولت باشد ،متمایل به پذیرش تابعیت مؤثر و واقعیاند.
رویۀ بسیاری از کشورها حاکی از این است که از حمایت دیپلماتیک از تبعهای که برای مدت
طوالنی جالی وطن کرده و ارتباط خود را با آن دولت قطع کرده ،امتناع میکنند .این مطلب
نشان میدهد که از نظر کشورها تابعیتی میتواند موجب حمایت دیپلماتیک شود که متضمن
ارتباط واقعی باشد .دیوان در قضیۀ نوته بام سپس اضافه میکند که بنابر رویۀ دولتها ،آرای
داوری و قضایی بینالمللی و عقاید علمای حقوق تابعیت یک پیوند و علقۀ حقوقی است که
بنیان آن بر ارتباطهای اجتماعی و همبستگیهای واقعی و عملی در زندگی و احساسات قلبی
ب ین فرد با یک کشور و نیز حقوق و تکالیف متقابل بین آنها استوار است .فردی که به موجب
قانون به طور مستقیم تابعیت یک کشور را دارد یا به موجب تصمیم رسمی یک دولت این
تابعیت به او داده شده ،در عمل بیشتر از هر کشور دیگری با مردم کشوری که تابعیت آن را
بهدست آورده وابسته است ( .)Nottebohm Case,1955: 22-23دیوان در این قضیه میگوید از
آنجا که باید میان فرد و دولت حامی رابطۀ تابعیت وجود داشته باشد ،دیوان الزم است تا
مشخص کند که آیا بین نوته بام و لیختن اشتاین رابطۀ واقعی وجود داشته یا خیر و تابعیت
اعطاشده به او مؤثر و واقعی است یا خیر .برای اینکه تابعیت دارای اثر بینالمللی باشد نمیتوان
نسبت به اوضاع و احوالی که در آن تابعیت اعطا شده است ،بیتوجه بود .ویژگی اساسی یک
تابعیت ،مؤثر و واقعی بودن آن است ( .)Nottebohm Case,1955: 24دیوان سپس میگوید
براساس شواهد بین نوته بام و لیختن اشتاین هیچگونه علقه و پیوند واقعی و عملی وجود ندارد.
نامبرده نه مدت طوالنی در لیختن اشتاین اقامت داشته و نه نیت واقعی او این بوده که حتی
پس از کسب تابعیت جدید در آنجا به طور دائمی اقامت کند .احراز تابعیت جدید نوته بام فاقد
صداقت و اصالتی است که یک سند تابعیت باید دارا باشد ،نیت واقعی نوته بام نه ایجاد علق
جدید با لیختن اشتاین ،بلکه خروج از تابعیت یک دولت دشمن و کسب تابعیت یک دولت
بیطرف در جنگ برای حفظ منافعش بوده است .دیوان در نهایت میگوید در چنین شرایطی
گواتماال اجباری به شناسایی این تابعیت نداشته و لیختن اشتاین نیز حق حمایت دیپلماتیک از
نوته بام در برابر دولت گواتماال را ندارد ( .)Nottebohm Case,1955: 25بنابراین قانونگذار ایرانی
باید به این واقعیت توجه کند که اعمال اقتدارات حقوق داخلی مطلق نیست و در تدوین
مقررات آن باید حقوق بینالملل نیز مراعات شود .در عرصۀ بینالمللی و در جریان یک دعوای
حمایت دیپلماتیک کشور خوانده میتواند به تابعیت خواهان اعتراض کند ،چنانچه این تابعیت
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بر خالف حقوق بینالملل به او اعطا شده باشد .به موجب مادۀ  1طرح مواد حمایت دیپلماتیک
( ،)2559دولت متبوع دولتی است که شخص تابعیت آن را مطابق قوانین آن کشور به موجب
تولد ،کسب ،جانشینی دولتها یا هر طریق دیگر که مغایر حقوق بینالملل نباشد ،تحصیل
کرده باشد .در تفسیر این ماده آمده است که برای مثال اعطای تابعیت نباید با مفاد مادۀ (3)1
کنوانسیون رفع همۀ اشکال تبعیض علیه زنان 1مغایر باشد .بر این اساس جایی که یک فرد
تابعیتی را در مغایرت با حقوق بینالملل تحصیل میکند ،برای مثال زنی که تابعیت شوهرش را
در اثر ازدواج و بهطور خودبهخود بهدست میآورد ،این شخص باید در اصل اجازه داشته باشد تا
مورد حمایت دیپلماتیک دولت متبوع قبلی خود قرار گیرد .به هر حال در تفسیر مادۀ  1طرح
حمایت دیپلماتیک آمده است که اگر کسب تابعیت در چنین اوضاع و احوالی به از دست رفتن
تابعیت قبلی فرد منجر شود ،انصاف اقتضا میکند دولت متبوع جدید محق به حمایت
دیپلماتیک باشد .این دیدگاه یعنی قبول اثر حقوقی برای یک اقدام باطل ،مطابق با همان
قاعدهای است که دیوان بینالمللی دادگستری در رأی  1371در خصوص عواقب حقوقی ادامۀ
حضور آفریقای جنوبی در آفریقای جنوب غربی (نامیبیا) اتخاذ کرد ( Yearbook of the
 .)international law commission, 2006: 34-35دیوان در آن رأی میگوید بهطور کلی عدم
شناسایی ادارۀ آفریقای جنوبی در نامیبیا نباید به محرومیت مردم نامیبیا از هر امتیازی که
ناشی از همکاری بینالمللی است ،منجر شود .اگرچه اصوالً اقدامات رسمی آفریقای جنوبی از
جانب یا در ارتباط با نامیبیا پس از خاتمۀ قیمومیت غیرقانونی و بیاعتبارند ،اما این بیاعتباری
نمیتواند به اقداماتی مانند ثبت والدتها ،فوتها و ازدواجها که نتیجۀ آن متضرر شدن ساکنان
این سرزمین است ،تسری یابد ( Legal Consequences for States of the Continued
 .)Presence of South Africa in Namibia,1971, pa.125به هر حال از آنجا که محاکم
بینالمللی ملزم به رعایت حقوق داخلی کشورها نیستند و نیز با توجه به اینکه حقوق بینالملل
به سمت حذف رابطۀ میان ازدواج و تابعیت پیش میرود ،چنانچه حقوق بینالملل خصوصی
کشورها در خصوص تغییر تابعیت زنان بهدنبال ازدواج در جهت قواعد حقوق بینالملل تعدیل
نشود ،نتیجۀ حاصل از احکام بینالمللی ممکن است آثار ناخوشایندی را برای کشورها بههمراه
آورد.

 .1براساس مادۀ  3این کنوانسیون . 1" :دول عضو به زنان حقوق مساوی با مردان در مورد کسب ،تغییر یا حفظ
تابعیت آنان اعطا خواهند کرد ،دول عضو بهویژه تضمین می کنند که با ازدواج با فرد خارجی و تغییر تابعیت
همسر در طی دوران ازدواج بهطور خودبهخود باعث تغییر تابعیت زن ،بیتابعیتی و یا تحمیل اجباری تابعیت
شوهر نمیگردد . 2 .دول عضو در مورد تابعیت کودکان به زنان حقوق مساوی با مردان اعطا خواهند کرد".
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نظرها و پیشنهادها
 .1واژۀ کلی در اصول کلی حقوقی اوالً ناظر بر این واقعیت است که این اصول در بسیاری از
ارزیابیهای قانونی و قضایی بهطور ذاتی اعمال میشوند؛ ثانیاً واژۀ کلی به این واقعیت
برمیگردد که این اصل حقوقی مقبولیت جهانی داشته و در دیگر نظامهای ملی و نیز حقوق
بین الملل حضور دارد .این اصول به میزانی که در تدوین قواعد حقوقی مشارکت داشته باشند،
به آن قواعد مشروعیت هرچه بیشتر میبخشند .اصل تناسب بهعنوان یک امری عقالنی مورد
حمایت وجدان عمومی است؛ اصلی که تعارضهای میان منافع عمومی و منافع خصوصی را
مدیریت می کند .اصل تناسب متضمن سه معیار مقتضی بودن (تناسب به مفهوم عام) ،ضروری
بودن و تناسب به مفهوم خاص است .معیار مقتضی بودن ناظر بر رابطۀ میان وسیله و نتیجه
است و اینکه آیا تدبیر اتخاذشد ه برای نیل به هدف مورد نظر مقتضی و مناسب است یا خیر.
معیار ضرورت داللت بر این دارد که آیا وسیلۀ مورد استفاده برای نیل به هدف مورد نظر
ضرورت داشته یا خیر ،بهعبارت دیگر هیچ وسیلۀ دیگری برای رسیدن به هدف مورد نظر که
شامل محدودیت کمتری باشد ،وجود نداشته است .تناسب به مفهوم اخص به این معناست که
یک اقدام اگرچه ممکن است مقتضی و ضروری هم باشد ،چنانچه باری اضافی بر فرد تحمیل
کند ،نامناسب تلقی خواهد شد ( .)Harbo, 2010: 159-165بهنظر میرسد در تدوین قواعد
مربوط به تابعیت زنان در حقوق ایران که البته مربوط به هشتاد سال پیش ( )1919است ،باید
در تدوین مجدد آن به اصول کلی حقوقی از جمله اصل تناسب توجه بیشتری مبذول شود.
 .2با توجه به اینکه ازدواج بهعنوان رابطۀ افراد با یکدیگر در حوزۀ حقوق خصوصی و تابعیت
بهعنوان رابطۀ افراد با دولت در حوزۀ حقوق عمومی قرار میگیرد ،ارتباط این دو باید به حداقل
ممکن برسد و بهویژه اینکه یک اقدام حقوق خصوصی نباید بهعنوان مبنایی برای تغییر وضعیت
عمومی فرد در نظر گرفته شود .ضرورت اصالح مادۀ  317بیش از ضرورت اصالح مادۀ (379)9
در خصوص قطع این ارتباط است .ایراد اضافی مادۀ  317در مقایسه با مادۀ ( 379)9در این
است که در اولی فردی به حکم قانون خارجی از اتباع ایران کاسته و در دومی فردی به حکم
قانون ایران به اتباع ایرانی اضافه میشود.
 .9اصل  11قانون اساسی که در تاریخی پس از تصویب قانون مدنی به تصویب ملت ایران
رسیده است مقرر میکند که "تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت
نمی تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند ،مگر به درخواست خود او یا درصورتیکه به تابعیت
کشور دیگری درآید"  .از آنجا که از یک سو بهنظر نمیرسد که ثبات تابعیت زن در اثر ازدواج
مغایرتی با موازین شرعی داشته باشد و از سوی دیگر بهنظر میرسد که عدم ثبات تابعیت زن
در نتیجۀ ازدواج با اصل مذکور مغایرت داشته باشد ،باید مقررات مربوط به تابعیت زنان با روح
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و محتوای قانون اساسی جمهوری اسالمی سازگار شود .شاید مواد موجود قانون مدنی با قانون
اساسی گذشته که تنها در چند اصل آن هم بهطور مختصر به حقوق ملت پرداخته بود ،چندان
ناسازگار نباشد ،اما با تصویب قانون اساسی جدید که پس از تصویب قانون مدنی بوده و در بیش
از  21اصل به حقوق افراد ملت و از جمله برابری همۀ افراد اعم از زن و مرد در برابر قانون و
برخورداری مساوی از حقوق سیاسی و غیره (از جمله اصل  )25پرداخته ،بازنگری در مواد
مربوط به تابعیت زنان و همسانسازی آن با مردان که مرتبط با حقوق سیاسی است ،امری
اجتنابناپذیر است.
 .1پیشنهاد میشود مواد  379و  317به شرح زیر تغییر یابند:
الف) مادۀ (" 379)1کسانی که در ایران از پدر و [مادری] که یکی از آنها در ایران
متولدشده بهوجود آمده [باشند]".
ب) مادۀ (" 379)9هر زن تبعۀ خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند[ ،مشروط بر اینکه .1
تقاضای ورود به تابعیت ایران را نماید .2 ،در هیچ کشوری به جرایم غیرسیاسی محکوم نشده
باشد]".
ج) مادۀ  317حذف شود.
د) بدیهی است با تغییر مواد مذکور ،مقررات مرتبط با آنها در سایر مواد نظیر مادۀ  319نیز
مستلزم تغییراتی خواهد بود.

نتیجه
تابعیت در بطن خود مفهومی سیاسی و حاکمیتی است که قواعد آن با نظم عمومی یک کشور
ارتباط مستقیم دارد .نظر به آثار مترتب بر تابعیت ،طبیعی است که کشورها در قوانین مربوط
به اعطا یا از دست رفتن آن نهایت دقت را بهعمل آورند .نهاد تابعیت از یک سو با حقوق و
تکالیف افراد و از سوی دیگر با اعمال حاکمیت ملی کشورها سروکار دارد .با توجه به مفهوم
تابعیت که عبارت از رابطۀ سیاسی و معنوی میان فرد و دولت است ،کشورها در تدوین قواعد
مربوط با هدف تحقق واقعی بودن آن خواه در تحصیل یا از دست رفتن آن باید با حساسیت
تمام عمل کنند .در این تحقیق نشان داده شد که صرف ازدواج بهعنوان یک موضوع حقوق
خصوصی یا یک موضوع حقوق بینالملل خصوصی ،نمیتواند مبنایی مناسب و واقعی برای
اعطای تابعیت ایرانی به یک زن خار جی یا پس گرفتن تابعیت ایرانی از یک زن ایرانی بهعنوان
یک موضوع حقوق عمومی یا در شرایطی حقوق بینالملل عمومی بهدست دهد .از سوی دیگر
اگرچه براساس حقوق بینالملل عرفی و قراردادی و نیز به تأکید رویۀ قضایی بینالمللی تابعیت
در قلمرو صالحیت ملی کشورها قرار دارد ،در عین حال باید توجه داشت که با ظهور جامعۀ
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بینالمللی با ارزش های مشترک کشورها در اعمال حاکمیت خود در روابط خارجی یا حتی گاه
در محدودۀ داخلی خود آزادی مطلق نداشته و حاکمیت مطلقی که در گذشته ،کشورها از آن
برخوردار بودند ،اکنون به حاکمیت نسبی تغییر یافته است .بنابراین با توجه به واقعیت برتری
حقوق بین الملل بر حقوق داخلی ،حاکمیت کشورها مطلق نبوده و تابع قواعد حقوق بینالملل
است ،ازاینرو تصمیمات اتخاذشده توسط یک کشور خواه در عرصۀ بینالمللی یا داخلی
هنگامی واجد آثار بینالمللی است و از جمله در برابر یک مرجع بینالمللی قابل استناد است که
مطابق حقوق بینالملل باشد .درحالیکه پایبندی یک کشور به حقوق بینالملل بر خالف
حاکمیتش تلقی نمیشود ،منوط کردن قوانین تابعیت به یک قانون خارجی یقیناً از شائبۀ
خدشه به استقالل و حاکمیت ملی مصون نیست .در این مقاله ضمن بررسی ایرادات مادۀ ،317
از جمله به این مطلب اشاره شد که قانونگذار ایرانی در خصوص تعیین اتباع ایرانی که اصوالً در
قلمرو صالحیت تصمیمگیری خود است ،نه براساس حقوق بینالملل ،بلکه به موجب حقوق
ملی سایر کشورها محدودیتهایی را برای خود پذیرفته است .قیدی که نه مصلحتی سیاسی بر
آن قابل تصور است و نه با معیارهای مربوط به تابعیت سازگاری دارد ،بلکه تنها موجبات خدشه
به حاکمیت خود را فراهم آورده است .به هر حال ایراد قانونگذاری در خصوص تابعیت زنان در
نظام حقوقی ایران را باید در این نگاه قانونگذار جستوجو کرد که بین ازدواج (بهعنوان موضوع
حقوق خصوصی) و تابعیت (بهعنوان موضوع حقوق عمومی) ارتباطی قوی برقرار کرده است،
نگاهی که در تدوین مادۀ ( 379)9نیز مشهود است.
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