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 حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقیقی دو تابعیتی

 )نمونه موردی: خانم نازنین زاغری(
 

 
 سیاوش صانعی

 دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.الملل  بینکارشناسی ارشد حقوق 

 
 siavash_sanei@iran.irآدرس پست الکترونیک نویسنده: 

 چکیده

تخلفانة ماب عمل به منظور جبران خسارتی که بر اثر ارتک گر، حمایت دیپلماتیک، حمایتی است که یک دولت نزد دولتی دی

-ینبه در حقوق آورد. اشخاص حقیقی امروزعمل می ، بهاستهلی به یکی از اتباع او؛ اعم از حقیقی یا حقوقی وارد شدالملبین

یز هایی نیتمسئول گرفته و اند و به سبب همین حضور حقوقی به آنها تعلقالملل تا حدودی به طور مستقیم حضور پیدا کرده

الملل  ینبرصه حقوق ع. در این تحقیق تالش بر آن است که حضور فرد حقیقی دو تابعیتی در استهبر عهده آنها قرار گرفت

 ط الزمرایش لیلح، تتیک از اشخاص حقیقی دو تابعیتیحمایت دیپلمابررسی  شژوهاز پ دفه مورد بررسی قرار گیرد.

 تایمح وصصدر خ المللبین وققح ونسیمک ازهت ایههادگدی هارائ نینچمو ه وعبتم تدول ویاز س تواسدرخ رشذیپ رایب

و  ایهانخباتک روشروش تحقیق  د.اشبیحمایت دیپلماتیک  با بررسی پرونده نازنین زاغری م یلیلحت یررسو ب کیاتملپدی

و  یارسف ایهانزب هاد بنا و اسههامنانایا، پههالقا، مهابتک لامود شوجم یوققح عابنم هعطالا مب دهارنگ، و نتاسودهب ادیناس

 داماق شویخ ظراتن هارائ و دهش ردآوریگ بطالم دینع بما جب سپها  و سها و خبرنامهها و اینترنت و نشریهمراجعه به سایت

ط رایش یررسب ه، بوعوضم نییبر تب الوها عت استهوددد بور، درصذکم تحقیق امجدر ان دهارنگن .استهودمنتحقیق  ندویت هب

 اعبات وققاز ح تایمح تهرا در ج المللبین وققح مهاد مهن نای ایارهاز و ک، سیقیقح اصخاز اش کیاتملپدی تایمح الماع

 وققاز ح تایمح دفا هب المللبین وققح ونیسیمط کوس، تنوین یوققح وبارچاد چجایهنیو در زم ودهمن طرح و یایاسنش

حمایت سوالی که مطرح است اینست که  به نتیجه نهایی دست یابد. اعبات وینعوم ادیم اراتسخ لاموک وریف رانبو ج ردیف

 یانین تحقیق باو فرضیه اصلی مطرح شده در  و چه شرایطی دارد؟ استهدیپلماتیک از اشخاص حقیقی دو تابعیتی چگون

لت برابر دو ه خود درتواند منوط به وجود رابطه تابعیت و طی مراحل جبران خسارت داخلی، از تبعمی دولت متبوع فردکند می

اشت یران بازدار کشور ددرباره پرونده نازنین زاغری شخص دوتابعیتی که  متبوع دیگر و نیز دولت ثالث حمایت دیپلماتیک کند.

مایت حی که برای قوانین رد.ز طرف کشور انگلستان قابل قبول نبوده و امکان اعمال اجرا نداموارد حمایت دیپلماتیک ا استهشد

تی حابعیتی و تیا چند  تابعیتیباشد که در این بین افراد دو می شود همچنان دارای نقایص و ایراداتیمی از حقوق افراد وضع

ن قوانین ایهب ایهودن تابعیت موثر در این بین شکل تازباشند و دارا بتری میتر و مشکلتابعیت دارای شرایط خاصبی

 .استههای نگارنده تحقیق بودرگرفته از تحلیل و تجزیه و بررسیاین نتایج ب .استهداد

 المللتابعیتی، حقوق بینشخص حقوقی، حمایت دیپلماتیک، دوشخص حقیقی،  واژگان کلیدی: 
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 مقدمه

تابعان  ستگی متقابلالمللی و وابما گسترش روز افزون ارتباطات بینبودند االملل  بینتنها موضوعات حقوق ها زمانی دولت

 را ایجابالملل بینالملل، به لحاظ منافع مشترک و تهدیدات مشترک موجود، که همکاری و همبستگی های نحقوق بی

نگام، ن ه. در آرفته بوداه افراد صورت نگالملل، شناسایی جایگی شد. تا قرن نوزدهم در حقوق بینکرد، منجر به روند دیگرمی

 (.1395 ،متاجی احمدی نژاد و ).الملل، به جای اینکه دارنده حق باشد، به عنوان یک شیء بودجایگاه فرد در حقوق بین

ین ل بر ااص ز آنجایی کهامین لحاظ و ه المللی اقامهء دعوی کنند بهدر دادگاه های بینها توانند علیه دولتنمیاصوال افراد 

تیک، یت دیپلمااب حماباست که هر فردی تبعهء دولتی باشد، این دولت متبوع افراد است که دعاوی آنها را از جانب خود و از 

لند که رخی قائکند. در خصوص اینکه طبیعت رابطهء دولت با تبعه در چنین حمایتی چیست، بحث فراوان است. بمی اقامه

در  المللینبی حقوق کند، که نظر مقبولی نیست و در انستیتومی جانب تبعه، دعوا را اقامهدولت به نمایندگی و وکالت از 

 (1396، غالمی ).و رد شد ( مورد بحث قرار گرفت1932( و اسلو )1931کمبریج)

تی . حاکمیستمتبوع او داشتن رفتاری خالف قاعده با تبعه، در حقیقت داشتن آن رفتار با دولت» گوید:می واتل در این مورد 

ورت اشد و در صعمل داشته ب در قبال آندر قبال آن  ایه، باید اقدام تالفی جویاناستهکه بدین صورت مورد تجاوز قرار گرفت

ات زیستن کی از ثمریه( از امکان، متجاوز را به جبران خسارت وادارد و او را متنبه سازد؛ چون در غیر اینصورت، تبعه)زیان دید

  (Vattel, 1916 )که همانا حمایت سیاسی باشد، بی بهره خواهد ماند. در جامعهء متمدن

 تحولی دچار تیکحمایت دیپلما بودن اختیاری و صالحدیدی اصل الملل،بین حقوق نظام در فرد منزلت ارتقاء به عنایت با

 رویه در شود. لذامی محسوب نیز "حق بشری"و استهشد خارج دولت انحصاری صالحدید و اختیار از حق این شده، اساسی

 دیپلماتیک حمایت بر اکمح قواعد که استهگرفت قوت این رویکرد دادگستری لمللیابین دیوان ویژه به لمللیابین محاکم عملی

 مندبهره راتخسا واقعی جبران از و دیپلماتیک حمایت از بتوانند هرچه بیشتر افراد که شود تفسیر باید ایگونه به

 (1394 و ذبیحی شهری، )نیاورانی.شوند

ل دارد ام الشموعهر دولتی که تعهدی  برای اعمال متخلفانه بین المللی،ها ولیت دولتئمطابق مواد کمیسیون در مورد مس

حمایت  در مورد مواد کمیسیون ادعای جبران خسارت کند. ممکن است به نفع افرادی که قربانی نقض و منتفع تعهد هستند؛

ض او نق اند که همچنین دولت متبوع ممکن است فقط به نفع فرد آسیب دیده وقتی که حقوق دیپلماتیک تصریح کرده

 استهتصویب شدالملل بیندر حالی که اسناد خاصی که بوسیله کمیسیون حقوق  .ادعای جبران خسارت کند استهشد

ن قائل شد کنند؛می را منعکسالملل بیندیدگاهی را در مورد تحلیلی از جایگاه افراد را به عنوان دارندگان حقوق در حقوق 

 (1390. )نظریانی به نقل از گایا، مشکل است نکه کمیسیون رویکرد جامعی در این موضوع دارد؛ایهب
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 بیان مسئله

وانین قص حقیقی و طرح دوتابعیتی بودن اشخاص و حقوق اشخا استهآنچه در تحقیق حاضر مورد بررسی و پژوهش قرار گرفت

ه باز هم کم شده ن است که به تحقیق و تفحص بیشتری نیاز دارد. در این رابطه تحقیقات کم و محدودی انجامرتبط با آنا

پاسخ نوز هم سواالت بیهکمتر بررسی شده و  2006سال الملل  بینسیون حقوق نتمامی قوانین و قواعد جدید بعد از کنوا

ز اتین یکی المنابع  بانک اطالعاتی قوی از موثق فارسی و نداشتنبسیاری در این باره وجود دارد. نبودن دسترسی به منابع 

 باشد.می های این تحقیق و تحقیقاتی از این قسممحدودیت

وقی به حضور حق اند و به سبب همینالملل تا حدودی به طور مستقیم حضور پیدا کردهاشخاص حقیقی امروزه در حقوق بین

ود لفی نیز وجهای مخادگاههر چند که در این رابطه دی .استهر عهده آنها قرار گرفتهایی نیز بآنها تعلق گرفته و مسئولیت

رد لملل را مواوق بینالمللی امروزی جایگاه اشخاص حقیقی به عنوان تابع حقی بینداشته و دارد اما رویه موجود در جامعه

در ارتباط با  باشد.می مدعا المللی خود گواهی بر اینهای بینکه اعمال و اجرای این حقوق و مسئولیت استهشناسایی قرار داد

های اشخاص حقوق و مسئولیتاین باشد اما در خصوص می های افراد در جامعه داخلیتعهدات و مسئولیت وضعیت حقوق،

عامل افراد با یک را در این عرصه تزی ( 1390)نوری، .باشدمی وضعیت متفاوتالملل بینالمللی و حقوق ی بینحقیقی در جامعه

است یا  ن حمایت حق فردای هاز جمله سواالت مورد بحث شروط اعمال حمایت دیپلماتیک این است ک. دیگر مطرح نمی باشد

نگام ه به هدولت متبوعش و هم چنین وضعیت اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به چه شکل است و اینکه دول ثالث به ویژ

بهامات ادر این زمینه تا حدود زیادی  المللبین نمایند. طرح کمیسیون حقوقمی فای نقشایهتابعیت مضاعف یا چندگانه چگون

 باشد.می یالمللی بینص در عرصهای حمایت از اشخاو در راستالملل  بینو از جمله اقدامات مهم حقوق  استهرا برطرف ساخت

 یک اتباع به اگر آن، چارچوب در است که مطرح نهادی نوانع به المللبین حقوق سنتی هایآموزه در« 1دیپلماتیک حمایت»

 را خویش اتباع از حقوقی حمایت حق متبوع دولت نشود، جبران که وارد شود خسارتی دیگر دولت سرزمینی محدوده در کشور

ارتقاء یافته به حمایت دیپلماتیک ادعای فرد علیه دولت مسئول به سطحی باالتر  در (1394. )نیاورانی و ذبیحی شهری، دارد

دادگستری را لی الملبینمثل دیوان لی الملبینشود که امکان طرح دعوا نزد مراجع می ادعای دولتی علیه دولت دیگر تبدیل

 این. گیردمی قرار حمایت حقوقی قامت در صرفاً که است اتباع از حمایت ایگونه حقیقت در دیپلماتیک حمایت .خواهد داشت

 همچنین و قربانی توسط حق احقاق برای داخلی مقدماتی محاکم طی تابعیت، رابطه وجود اصل سه هپای بر حقوقی نهاد

لی الملبیندیوان و  دیوان دایمی دادگستریلی نظیر الملبینحمایت دیپلماتیک در جامعه . است استوار مدعی پاکدستی

 حقوق نظام در سنتی عرفی حقوق پایه بر که نکته اینجاست. استهای مختلف، مورد تأیید قرار گرفتهدر پرونده دادگستری

حمایت  به اقدام اگر سو، دیگر از و استداشته انحصاری حق آن عدم یا حمایت انجام گیری به تصمیم در دولت لملل،ابین

 محکوم متخلف دولت حمایت دیپلماتیک جریان در اگر ترمهم همه از بوده، المللی بین دعوای اصیل عنوان به کند، دیپلماتیک

 حمایت که رسدمی نظر به .استنداشته وی خسارت جبران به چ تکلیفیهی دیده زیان متبوع دولت شد،می خسارت جبران به

                                              
1 Diplomatic Protection 
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 حمایت امروزه. هستند شهروندان از دیپلماتیک حمایت به مکلف هادولت لذا دارد، بشری حقوق ماهیتی و فرد حق دیپلماتیک

 )همان(.است المللیبین حقوقی نظام اساسی اهداف از یکی بشر حقوق از المللی بین

کردند. مایت میها بیشتر با توسل به زور از اتباع خود حلماتیک در آغاز فاقد پشتوانة حقوقی محکمی بود و دولتحمایت دیپ

های مختلف، ترویج هرچه بیشتر حمایت ونلی، تدوین کنوانسیالملبین، توسعة سطح روابط لالملبینهای حقوق اما با پیشرفت

اتیک رشد ع آن، نهاد حمایت دیپلمل نیز تحول اساسی یافت و به تبالملبین ها در حقوقاز حقوق بشر و... جایگاه انسان

یپلماتیک، ل مطرح است. حمایت دالملبینطوری که امروزه به عنوان یکی از نهادهای مترقی حقوق ای پیدا کرد؛ بهفزاینده

تباع خود ی احقاق حقوق ادیگر را براعرفی است که همة اقدامات دیپلماتیک یک کشور نزد کشور الملل بینمفهومی از حقوق 

معنوی یا  رر و زیاناند و ضو حمایت از آنها در قلمرو کشور خارجی که مورد تعدی و تجاوز؛ اعم از مالی و غیرمالی، قرار گرفته

 (1397)جعفری، شود.، شامل میاستهمادی به آنها وارد آمد

 استهآمد یتتابع مورد در 1930 کنوانسیون الهه 4. در بند های مضاعف استموضوع دیگری که مطرح است موضوع تابعیت

 اما کند اعمال هست نیز دولت آن تبعه فرد که کشوری مقابل در اشتبعه به را خود دیپلماتیک حمایت تواندنمی دولت یک که

 میان تعارض حل برای ایران–تلف در این زمینه، دیوان داوری ایاالت متحده مخ هایدکترین وجود با که داشت توجه باید

 دخو دیوان الملل،بین قوقح قواعد اعمال در »:استهکرد استدالل چنین و برگزید را «موثر تابعیت» دکترین دوگانه هایتابعیت

متبوع خود مواجه  هایبعیتی علیه یکی از دولتتا دو فرد یک دعوای با که ثالث کشور یک دادگاه وضعیت شبیه وضعیت در را

 همانند باید اردد تابعیت یک از بیش که شخصی با ثالث کشور یک در» الهه کنوانسیون 5 ماده طبق. داندمی ،گردیده باشد

 شخص هک هاییتابعیت میان از خود قلمرو در است ممکن ثالث کشورهای شود، رفتار دارد تابعیت یک فقط که شخصی

 .«شناسدواقعی بیشتری با آن دارد به رسمیت ب راست منحصرا یا تابعیت کشوری را که طبق شواهد موجود عالیقدا

ر دهاست. اگرچه  در اختیار دولتو این موضوع کامالً استههیچ دولتی را به حمایت از اتباع خود مجبور نکردالملل بینحقوق 

ع خود تبالی باید به حمایت از االملبینها مطابق مقررات بعضی موارد چنانچه نقض فاحش حقوق بشر صورت بگیرد، دولت

ها بودند که شورها جریان داشت و تنها دولتدر مقاطعی از تاریخ تنها میان ک که بیان شد، این موضوعبپردازند. اما چنان

و توسعه روزافزون حقوق الملل بینهای حقوق یدعوا کنند. ولی با تغییرات و دگرگون لی طرحالملبینتوانستند در مجامع می

ند و در ها طرح دعوا کنتوانند علیه دولتتغییر است؛ برای مثال در دیوان اروپایی حقوق بشر افراد میبشر، این قواعد در حال 

 شوند و حمایتمحسوب میالملل بینمواردی نیز رعایت شرط تابعیت الزم نیست. اما در کل، افراد هنوز تابع غیرفعال حقوق 

ی المللنبیکند و دعوا را از سطح داخلی به سطح دولت تلقی می به فرد را آسیب به دیپلماتیک نیز ابزاری است که آسیب

 نماید.منتقل می

شوند، همة ، زمانی که اتباع خارجی از طریق قانونی وارد مرزهای یک کشور میالمللبینبر اساس اصول بدیهی حقوقی و عرفی 

ن ادعا مقررات حقوق بشر و اصل حمایت ای هتوانهای مرتبط با حفظ جان و اموال آنها بر عهدة دولت میزبان است. پشمسئولیت
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ها را برشمرده و در ها برای حفاظت و حمایت از انسانمعاهدات و نهادهای حقوق بشری، تعهدات دولت باشد.دیپلماتیک می

 .کندها را به رعایت حقوق بشر ملزم میبرخی موارد نیز تعهدات عرفی وجود دارد که دولت

حقیقی  و افراد کجاستالملل بینن سؤاالت هستیم که جایگاه حمایت دیپلماتیک در حقوق ایهپاسخ بدر این پژوهش در صدد 

ز روش ی دیگر، ااالت احتمالن سؤاالت و سؤایهبرای بررسی بیشتر این موضوع و پاسخ ب توانند استفاده کنند.می از چه قوانینی

ز ارخورداری بشرایط  ودا به بیان مفهوم و ماهیت حمایت دیپلماتیک بدین ترتیب در ابت توصیفی ـ تحلیلی استفاده خواهد شد.

عمالی امدرن، حمایت دیپلماتیک در بردارندة  المللنبیدر حقوق  شود و سپس تحول اصل حمایت دیپلماتیکآن پرداخته می

 قوقی انجامحاز حقیقی و  ها برای حفظ صیانت از حقوق و منافع قانونی خود، در حمایت از منافع اشخاص؛ اعماست که دولت

  دهند.می

 ننبود دسترس در مچنینکمبود مراجع و کتب هالملل  بینها در مسائل حقوق های اصلی و مهم بیشتر پژوهشاز محدودیت

ز دن به هدف را دور اباشد. و این کمبود کار را سخت کرده و نتیجه گیری و رسیمی موضوع این با مرتبط التین معتبر منابع

للی المت بینسد و بعلو پرسش به پاسخ بر تواند با تحلیلکند. پژوهشگر تنها با مطالعه برخی اخبار و مقاالت میس میدستر

شود  تا  ن مسائل بیشتر دقتایهها و کتب نیز در پیش روی پژوهشگر است. امید که ببودن مسئله موانع دسترسی به سایت

 مان(. )هولت بیشتر به منابع مربوطه دسترسی داشته باشندبا سهالملل بینتمامی پژوهشگران در حقوق 

 اهمیت موضوع

کننده و شود؛ به عبارتی دیگر اعمالها مطرح میحمایت دیپلماتیک، حق و وضعیتی میان دولتی است که در روابط بین دولت

لملل از چنین حقی برخوردار ان حقوق بینرسد که سایر تابعاها هستند و در وهلة اول به نظر میمخاطب این حق، دولت

باشد، یک حق  دیدگاه سنتی بر این است که حق مزبور پیش از اینکه حقی خصوصی و فردی (1387)سادات میدانی، .نیستند

ها مطرح کند که در تواند دعاوی آنها را علیه دیگر دولترو، میدولت وظیفه دارد از اتباع خود محافظت کند؛ ازاین دولتی است.

لی، و الملبینگردد و رسیدگی قضایی از سطح داخلی به سطح ت، ادعای شخصی دعوا به ادعای کشوری تبدیل میاین حال

 (1394، )سلطانی آذر.شودرابطة اولیة فرد متضرر و کشور مسئول به رابطه کشور متبوع متقاضی و کشور مسئول تبدیل می

المللی وعدم اد هم در اثر یک خالء قانونی بینشود این ایجمی اددولت در یک فرد ایج 2 تابعیت شدن در اثر جمعی تابعیتدو

که کشورها طبق مصالح ملی خود براساس سیستم خون و یا خاک  ایهوحدت رویه کشور ما در تحصیل تابعیت است به گون

باشد .تابعیت می وتدر تحصیل تابعیت از یک رویه واحد نیست و متفاها کند در واقع و طرز تفکر دولتمی تابعیت را اعطا

ندازه یا که ممکن است برای فرد تبعه یا کشور پذیرنده مثل آمریکا امتیازاتی را ایجاد کند به همان ا ایهمضاعف به همان انداز

تلفی از خکند در جهت حل این معضل و پیش گیری از آن نظریات ممی المللی معضالتی را ایجادبیشتر در سطح ملی و بین

 شود این است تابعیت مضاعف چگونه بوجودمی ولی سوالی که مطرح استهرجیح تابعیت، تابعیت موثر مطرح شدقبیل نظریه ت

و آیا  استهالمللی اتخاذ شدپیشگیری و حل مشکل آن در سطح بینهایی در جهت و چه سیاست( با وجود معضالت)آید می
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ر؟)خیری نژاد و خاص مربوط به آن وجود دارد یا خیوانین سازمان بین المللی خاصی در برخورد با موانع آن و تدوین ق

 (1397همکاران، 

باشد و وضعی غیرعادی دارد. و مزایای استفاده از دو می های بین المللی دچار اشکالکسی که دو تابعیتی است در صحنه

یفی نجام تکالاظف به ر دو کشور موتابعیتی بودن چندان عادالنه نیست بعالوه شخص حقیقی دارای دو تابعیت باید در برابر ه

ادار کند. معموال اشخاص نمی توانند نسبت به هر دو کشور وظایف را درست انجام دهند و وفمی این وضع را سخت باشد که

کند و این می الملل ایجاد اشکالزیبا و جذاب است اما در حقیقت در قوانین بینبودن هر چند در ظاهر دو تابعیتی  باشند.

وانین د از تابعیت یک کشور برای اجرای قالمللی قرار گیرد. در این وضع بایکند که در دعاوی بینمی شکال زمانی جلوها

  استفاده شود تا عدالت برقرار گردد.

ه دلیل آن به این مشکل ب .آیدکنند، تابعیت مضاعف به وجود میهنگامی که دو دولت، تابعیت خود را به یک فرد اعطا می

موقعیت  چرا که هر کشور به مقتضای .کنندهای مختلفی برای اعطای تابعیت انتخاب میآید که کشورها روشود میوج

کند؛ در نتیجه ممکن است تابعیت مضاعف های خاک، خون یا مختلط را انتخاب میاجتماعی و اقتصادی خود یکی از روش

اگر این فرزند در  .داندران میایها که از پدر ایرانی به دنیا آمده باشد، تبعبه عنوان مثال قانون مدنی ایران، فرزندی ر .ایجاد شود

وی  ر این صورتدکند، مانند کشور امریکا به دنیا آید، خارج از ایران و در کشوری که سیستم خاک را برای تابعیت اعمال می

ابعیت ایرانی و آمریکایی تیب این فرزند دارای دو تبدین تر .به موجب قوانین کشور آمریکا تابعیت آن کشور را نیز خواهد داشت

و تیک بین دالت دیپلماگویند. مصادیق این مورد فراوان است که گاه سبب ایجاد مشکخواهد بود که به آن تابعیت مضاعف می

 ، کتاب حقوق اداری(بوالحمداد. )شوکشور می

نافع متواند دستاویزی برای کسب تابعیت مضاعف مید. ند موجب تکالیف مضاعفی نیز شوتواتابعیت مضاعف در مواردی می

ز شناسایی اهای متبوع عموماً بیشتر و حتی فرار از برخی الزامات یا تقلب نسبت به قانون شود. در چنین وضعیتی، دولت

 در کشورهای شناسند اما وضع چنین افرادیکنند و تنها تابعیت اعطایی خود را به رسمیت میتابعیت دیگر فرد خودداری می

ضوع معیار لی معاصر برای حل این موالملبینکند: رویه ن روشنی نیست. این استاد دانشگاه در پایان تاکید میایهثالث ب

حقوق  نحو مؤثری ت که در آن بهن معنا که هر فرد تنها دارای تابعیت کشوری اسایه؛ باستهرا مد نظر قرار داد« تابعیت مؤثر»

انند: محل ایی عینی مکند. در این رویکرد برای احراز تابعیت مؤثر به معیارهیک شهروند یا تبعه را ایفا می و تکالیف مربوط به

طالع ا پایگاه جامع روزبهانی، ).شودسکونت دائمی یا اقامتگاه شخص، زبان، تابعیت همسر و مرکز امور مهم شخص توجه می

 (رسانی وکالت آنالین

ای بعیت مضاعف جلوگیری شود، باید هر کشوری تالش کند که مقررات تابعیت خود را به گونهبرای آن که از پدید آمدن تا

 .استهتدوین کند که هیچ کس نتواند تابعیت جدیدی کسب کند، مگر اینکه مسلم شود که تابعیت قبلی خود را ترک کرد

؛ مثل اینکه وقتی طفل به سن قانونی استهبینی شدهایی نیز برای کسانی که دارای مشکل تابعیت دوگانه هستند پِیشراه

شود، این است که های دیگری که پیشنهاد مییکی از راه .سال( یکی از دو تابعیت را به میل خود انتخاب کند 18رسید )مثالً 
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جود، های مولی با موضوع تابعیت مضاعف مواجه شده، از بین تابعیتالملبیناز جهت حمایت سیاسی در صورتی که دادگاهی 

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان سایت ). تابعیت فعال، واقعی، مؤثر و عملی فرد را انتخاب کند

 (رضوی

روژ و نین، هند، مارک، چدر این راستا کشورهایی مانند دانرخی از کشورها تابعیت مضاعف را قبول ندارند. ب که شایان ذکر است

خصوص ی بهاند. همچنین در اکثر کشورهای عربژاپن با وضع قوانینی بازدارنده، داشتن بیش از یک گذرنامه را منع کرده

 گیرند، این در حالیهای سنگینی نیز درنظر میاین کشور جریمه و در استهعربستان سعودی، داشتن تابعیت دوگانه منع شد

دانشنامه )د.ی ندارقانون منع مضاعفاست که در کشورهایی مانند سوئد، کانادا، انگلستان، و ایاالت متحده آمریکا داشتن تابعیت 

 جهان اسالم(

آن  ت و قوانینران و کشورهای دیگر به چه نحو اسدوتابعیتی بودن در قوانین ای این خاطر است که نشان دهداهمیت تحقیق به 

های ها در قوانین خاص هر کشور،  همچنین کاستیباشد. وجود خألهای قانونی و عدم پذیرش و قبول دوتابعیتیچگونه می

ای دو یا هبعیتای تادازند. هنوز قوانین برهایی است که باید پژوهشگران به آن بپرالملل از ضرورتقوانین موجود در قوانین بین

وان تیم در حد عی کردسچندگانه جای بحث و بازبینی بسیار دارد و الزم است درباره آنها تجدید نظر و پژوهش بسیار شود. ما 

ستفاده امورد  به برخی مسائل و قوانین بخصوص با در نظر گرفتن پرونده نازنین زاغری بپردازیم باشد که نتیجه حاصل

 .جویندگان علم قرار گیرد

 حمایت دیپلماتیک دول متبوع از فرد در برابر یکدیگر 

ان ع و بیگانگباشد، همه افراد بشر اعم از اتبامی نسبتا جدید ایهبر که شاخالملل  بینو باالخص حقوق الملل بیناز نظر حقوق 

حقوق  ای ازلهسرای سلرها را بالمللی حقوق بشر حداقل معیارای زندگی برخوردارند. اسناد بیناز حقوق و آزادی های اساسی ب

ایند و بر نمین میدر ابعاد مختلف اعم از اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و مدنی تعی شوند.می بنیادین بشر، محسوب

امت، و محل اق حقوق و تکالیف کشور اساس مروج معیار حقوقی مشترکی جهت احترام به کرامت و حیثیت افراد بشر هستند.

چه بیشتر قویت هرآنها در تعامل با یکدیگر بوده و عمل شایسته به آنها یکی از زمینه هایی است که موجب تکشور متبوع 

 (2001بورسیو، نقل از تی کازرونیو  تدینی)شود.می اجرای قواعد حقوق بشری و در نتیجه، استحکام صلح و امنیت جهانی

 ماده این« .است فردی امنیت و زادی زندگی، به محق و سزاوار فردی هر»: داردمی مقرر بشر حقوق جهانی اعالمیه 3 ماده

 و دانسته محترم را بشر ابنای از فردی هر برای امنیت و حیات حق و استهشد بیان مطلق صورت به و شرطی و قید هیچ بدون

 زندگی،»: داردمی مقرر قاهره سند به معروف حقوق بشر اسالمی اعالمیه 2 ماده الف بند. استهشناخت رسمیت به را آن

 از که است واجبها حکومت و جوامع و افراد همه بر و استهشد تضمین انسانی هر برای که است حقی و الهی است موهبتی

 از پاسداری»: داردمی مقرر نیز ماده همین ج بند« .کنند ایستادگی آن علیه تجاوزی هر مقابل در و نموده حمایت حق این

 انسان جنازه حرمت»: استهآمد نیز د بند در« .باشدمی شرعی ایهوظیف نماید مشیت خداوند که اییج هر تا بت زنده ادامه

 است دولت بر و شرعی مجوز با مگر آن کردن لمس نیست جایز اینکه کما نیست؛ جایز آن به احترامی بی و شود حفظ باید
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 شناخته جامعه و دولت وظیفه انسانی هر پیکر از پاسداری نیز اعالمیه این 4 ماده اساس بر« .امر این از حمایت

 (1382، واالسنقل از  لوبهرام  زمانی و).استهشد

 حمایت دیپلماتیک دول متبوع از فرد در برابر دولت ثالث

 تابعیت اصل از المللیبین روابط درها دولت آیا سازدمی روشن که باشدمی مهم جهت این از المللی،بین قضایی رویه بررسی

 ساخت نشان خاطر باید منظور بدین .آنها مسئولیت عدم وها دولت حاکمیت تساوی اصل از یا اندنموده پیروی غالب پای وثرم

 اصل این از...  و سوئیس آلمان، هلند، فرانسه، انگلیس، مانند کشورهایی آمریکا، متحده ایاالت ثنایاستهب غربی کشورهای که

 اشخاص که دیگری دولت مقابل در را خویش اتباع تواند نمی دولتی هیچ مضاعف تابعیت همستل مورد در که کردندمی حمایت

 است مبنا این بر سوسیالیستی کشورهای رویه دهد، قرار کنسولی و سیاسی حمایت مورد شوند،می محسوب نیز آن تبعه مزبور

 در افراد که شده تصریح و نمایدمی سلب افراد از را مضاعف تابعیت از برخورداری امکان کشورها گونه این داخلی قوانین که

 و بوده فرد به منحصر کامال 1957 سال از آمریکا متحده االتایهب رو اما برخوردارند، تابعیت یک از فقط المللیبین صحنه

 دوی هر یتتابع که فردی جانب از دیگری دولت که را دعوایی نیست ملزم دولتی هیچ» :که استهبود اصل این مدافع همواره

 «.باشد داشته خواهان دولت با ترینزدیک و موثر عالیق فردی چنین که آن مگر بپذیرد،. کند، اقامه أن علیه. دارد راها آن

 (المللانجمن ایرانی حقوق بین احسن نژاد، مترجم)

 را عمومی منافع از اعدف حق اصوال دولتی هیچ المللیبین نظام در که استهبود معتقد آنکه با دادگستری، المللیبین دیوان

 لقبا در دولتها که تعهداتی والملل  بین حقوق بنیادین قواعد به مربوط موارد در که استهساخت آشکار را واقعیت این ندارد،

 نتیجه این حکم، این از. است حقوقی منفعتی دارای عمومی منافع رعایت در دولت هر اند،گرفته برگردن المللی بین جامعه کل

 المللیبین مومیع نظم به مربوط قاعده که دارد مصداق زمان آن بشر حقوق از حمایت در هردولت منفعت که آیدمی دست به

 قواعد زیرا د،باش استناد قابل هادولت همه قبال در شده نقض قاعده که نیست کافی تنها سبب همین به. باشد شده نقض

 باید شده نقض قاعده. تاس خصلتی چنین دارای نیز هاستدولت همه تکالیف و حقوق متضمن که جانبه همهالملل  بین حقوق

 (1393)حبیبی، .باشند داشته حقوقی منفعتی آن از حمایت در هادولت همه که برگیرد در را حقوقی

 در دولت ینا اتباع و فرستنده دولت کنسولی مورانمأ کنسولی، روابط بر ناظر وین 1963 کنوانسیون 36 ماده موجب به

 زندانی توقیف، گونه ره ماده، این طبق بر همچنین. دارند را یکدیگر با ارتباط برقراری و دسترسی حق ، پذیرنده دولت قلمروی

 ماده. برسد رستندهف دولت کنسولی پست اطالع به نفع ذی تقاضای بر بنا و تأخیر بدون باید فرستنده دولت اتباع بازداشت با

 دست در فرستنده دولت اتباع فوت با رابطه در را اطالعاتی پذیرنده دولت هرگاه: کندمی تصریح نیز الذکر فوق کنوانسیون 37

 .برساند فرستنده دولت کنونی پست اطالع به تأخیر بدون را مراتب باید. باشد داشته

 بدلیل باشند، ندیده زیانی مستقیماً چه اگر ثالث هایدولت که است آن بیانگر المللبینپیش نویس مواد کمیسیون حقوق 

-المللی دارا میبال کل جامعه بینترتب هست مطابق با قواعد آمره وتعهداتی که در قم تعهدات و قواعد این  بر که اهمیتی

گیرند، ولی معلوم در برمیرا  رهای جدی حقوق بشبا اینکه نقض این تعهدات اغلب نقض شند.باباشند، دارای منافع حقوقی می
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انجمن ایرانی حقوق  احسن نژاد، مترجم) .باشددی منعکس کنندة دقیق حقوق بشر مینیست که پیش نویس مواد تا چه ح

 (المللبین

 پژوهشادبیات 

دهد ها اجازه میهای اخیر به دولتاست که رویة سالطرح حمایت دیپلماتیک، کمیسیون معتقد  7نویس مادة در تفسیر پیش

همچنین طبق  (1387)سادات میدانی،  که از افراد دو تابعیتی، در صورت غالب بودن تابعیت آنها، حمایت دیپلماتیک کنند.

ید اصیل، مؤثر و و دیوان داوری آمریکا، رابطة تابعیت بین فرد تحت حمایت و دولت حامی با 1«نوته بوم»آرای قضایی در قضیة 

غالب باشد؛ بدین معنا که زندگی فرد تحت حمایت با دولت حامی، شدیداً پیوند خورده باشد. قاعدة کلی این است که افراد 

مند شوند. اما طبق رویة قضایی دیوان داوری ایران و توانند از حمایت دیپلماتیک هر دو دولت بهرهدارای تابعیت مضاعف می

 (1388)امیدی، لب و مؤثر مالک است.آمریکا، تابعیت غا

 و نظر گرفت وی در را به عنوان تابعیت اصلی و موثر یتابعیت موثر یعنی اینکه بایستی یکی از دو تابعیت شخص دو تابعیت

بعیتی در معیار تعیین تابعیت موثر شخص دو تا .سپس بر اساس تابعیت لحاظ شده قانون حاکم بر شخص را مشخص کرد

عوی دنده به متفاوت است مثال هر گاه یکی از تابعیت های شخص دو تابعیتی با تابعیت قاضی رسیدگی کنحاالت مختلف 

ب ابعیت غالنوان تیکسان باشد بنا به مصالح سیاسی تابعیتی که با تابعیت قاضی رسیدگی کننده به دعوی مشابه باشد به ع

دو خص شاهد و قراین ظاهری در صورتی تعلق خاطر شخص در نظر گرفته میشود در غیر این صورت از طریق بررسی شو

 (1393 ،عطار ی واهرب. )گیرندمی ن را به تابعیت موثر در نظرآتر باشد تابعیتی به یکی از کشورها بیش

 قضیه برادران الگراند

سلحانه، محاکمه و مقت میالدی به اتهام سر 1984کردند، در سال کارل و والتر الگراند، دو تبعة آلمانی که در آمریکا زندگی می

سولی، میالدی در خصوص روابط کن 1963کنوانسیون وین  36بایست مطابق مادة به اعدام محکوم شدند. دولت آمریکا می

 1999ال رساند؛ ولی چنین کاری نکرد و در نهایت در سدستگیری و محاکمه اتباع دولت آلمان را به اطالع آن کشور می

دیوان  اعدام، به لت آلمان یک روز قبل ازای دولت آلمان، حکم اعدام برادران الگراند اجرا شد. دوهرغم همه تالشمیالدی علی

راً ودیوان نیز ف لی دادگستری متوسل شد و طی دادخواستی، خواستار صدور دستور موقت از سوی دیوان گردید.الملبین

د پرونده مجدررسی مانع از ب« فرض صحت دادرسی»کترین رسیدگی کرد و دستور موقت صادر نمود؛ ولی آمریکا با استناد به د

رادران بصالح خود در عدم اطالع به کنسولگری آلمان و آشنایی دولت آمریکا به قصور مقامات ذی و نقض حکم اعدام شد.

ولت ادعای د، ر داشتالگراند از حقوق کنسولی خود اعتراف کرد و عذرخواهی نمود؛ اما با این حال، در پاسخ به دیوان اظها

  .نیست ری در محدوده صالحیت دیوانآلمان مبنی بر نقض حق حمایت دیپلماتیک آن کشور، مطابق با پروتکل اختیا

                                              
1 http://miqat.hajj.ir/articl 
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 و سایر اتباع مکزیکی قضیه اونا

. دولت های آمریکا و مکزیک مطرح شداین قضیه آخرین نظریة دیوان در ارتباط با حمایت دیپلماتیک است که بین دولت

ستی به ائة دادخواهای متعدد بازداشت و به اعدام محکوم کرد. دولت مکزیک با ارنفر از اتباع مکزیک را به اتهام 52اد آمریکا تعد

بطه با دهی به اتباع مکزیکی نسبت به حقوقشان در رالی دادگستری مدعی شد دولت آمریکا با عدم آگاهیالملبیندیوان 

ور اشته و تقاضای دستدو در مورد اتباع آن کشور رفتار سوء  استهرا نقض کردروابط کنسولی  36و  5حمایت کنسولی، مواد 

است  این افراد ، دو تابعیتی بودناستهدر این قضیه آنچه بیش از همه مورد توج .استهو دیوان نیز پذیرفت استهموقت نیز کرد

 که تابعیت مکزیکی ـ آمریکایی دارند. 

ازمان اطالعات سپاه کرمان در توسط نیروهای س 1395فروردین سال  15سی است که ایرانی ــ انگلینازنین زاغری تبعه

 م آن کشورر سیستدفرودگاه امام خمینی)ره( دستگیر و به کرمان منتقل شد. وی دارای تابعیت مضاعف از انگلستان بوده و 

ه با هدف جذب و آموزش افرادی برای سی فارسی بوده کبیاست. زاغری مسئول آموزش خبرنگاری آنالین بیکردهفعالیت می

سازی وردهای پیچیده و طوالنی، ذخیرهاست. چگونگی استفاده از ایمیل مستعار، پسایران اقدام کردهفعالیت تبلیغی علیه

 ست.اشدهها لحاظ میافزارهای رمزنگاری مطالب و اطالعات، از جمله مواردی است که در این آموزشوردها و استفاده از نرمپس

ر بوده و د گلستاناز آموزش خبرنگاری تا جرائم امنیتی؛ شوهر او تبعه انگلستان و خودش نیز دارای تابعیت مضاعف از ان

است. وی مسئول آموزش خبرنگاری آنالین بی بی سی فارسی بوده که با هدف جذب و کردهسیستم آن کشور فعالیت می

والنی، طپیچیده و  است. چگونگی استفاده از ایمیل مستعار، پسوردهایاقدام کرده ایرانآموزش افرادی برای فعالیت تبلیغی علیه

ها لحاظ موزشآر این دذخیره سازی پسوردها و استفاده از نرم افزارهای رمزنگاری مطالب و اطالعات، ازجمله مواردی است که 

حمود و کوچه( و مت باالترین(، اردوان روزبه )رادیمدیر سای)است و استادان این دوره، افرادی مانند مهدی یحیی نژاد شدهمی

 (1399اقتصاد، دنیای )روزنامه .عنایت )مدیر گروه اسمال مدیا( هستند

 توسط انگلستان امکان سنجی حمایت دیپلماتیک از نازنین زاغری

دیپلماتیک  یران حفاظتازندانی در ریتانیایی ب-دولت بریتانیا در اقدامی که در تاریخ سابقه نداشته، به شهروند دوتابعیتی ایرانی

رباره صحت دواالتی را است. اما زاغری تنها زندانی دوتابعیتی در ایران نیست و این توجه ویژه دولت بریتانیا به او ساعطا کرده

بزاری اه از چنین کهای بریتانیایی، این اولین بار در تاریخ است بر اساس گزارش رسانه. های انگلیس به ذهن متبادر میکندادعا

یک، ظت دیپلماتاین ترتیب با اعطای حفابه  است.برای حفاظت از یکی از شهروندان بریتانیایی در خارج از کشور استفاده شده

 .ی تهران و لندن تبدیل خواهد شدهاپرونده زاغری از یک موضوع کنسولی به یک موضوع سیاسی بین دولت

در مورد نازنین زاغری گرفته و « حمایت دیپلماتیک»وزیر خارجه انگلیس اعالم کرد که دولت آن کشور تصمیم به اعمال 

مدعی شد که این تصمیم به منزله رسمیت دادن به موضع دولت انگلیس در مورد مغایرت رفتار ایران با زاغری با تعهدات ایران 

تا از این طریق مساله بازداشت نامبرده را به موضوعی  استهالملل است و به گفته او دولت انگلیس تصمیم گرفتوق بینذیل حق
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که به معنی حمایت سیاسی )و نه صرفا کنسولی( « حمایت دیپلماتیک»بین دو دولت ایران و انگلیس ارتقا دهد. از نظر حقوقی، 

 20و  19است، اگر چه در عمل تقریبا منسوخ شده و یک رویه معمول در قرن  یک کشور از تبعه خود در یک کشور خارجی

های شود و مورد تایید دادگاهالملل محسوب میای عرفی در حقوق بینبوده، اما همچنان به لحاظ حقوقی معتبر است و رویه

یک دولت اگر مدعی رفتار غیرعادالنه با  المللی دادگستری است. بر مبنای این سازوکار حقوقی،المللی از جمله دیوان بینبین

یکی از اتباع خود در خارج باشد و حمایت کنسولی را ناکافی ارزیابی کرده باشد، به حمایت دیپلماتیک یا سیاسی از آن تبعه 

ای امر بهانه کند. در گذشته در مواردی اینآورد و از این طریق منافع این تبعه را در زمره منافع خود تلقی و اعالم میروی می

ای برای اعمال فشار سیاسی، حقوقی و های استعماری هم بوده، اما عمدتا از آن به عنوان وسیلهبرای توسل به زور توسط دولت

الملل اعمال حمایت دیپلماتیک یا سیاسی موکول به تحقق دو شرط است: یکی . در حقوق بیناستهگاه اقتصادی استفاده شد

ایی برای حفظ منافع تبعه مربوطه در کشور هدف، از جمله از مسیرهای قضایی و از طریق حمایت های قضاینکه همه راه

شود. وجود شرط کنسولی طی شده باشد و دیگر اینکه شخص مربوطه تبعه کشوری باشد که به حمایت دیپلماتیک متوسل می

انگلیس را دارد. اما مطابق قوانین ایران، یک  دوم در مورد نازنین زاغری محل بحث است. وی ظاهرا تابعیت مضاعف ایران و

ایرانی مادام که به صورت رسمی و پس از طی مراحل قانونی و احراز شرایط الزم از تابعیت ایران خارج نشده، همچنان تبعه 

ایران زاغری قانون مدنی مورد شناسایی نیست. بر این مبنا،  989و  988شود و تابعیت مضاعف او مطابق مواد ایران شمرده می

 کند.شناسد و مداخله یک دولت خارجی در امور اتباع خود را رد میرا صرفا یک تبعه ایران می

در مورد برخی امور مربوط به تعارض قوانین تابعیت نیز حکم مشابهی دارد. مطابق این کنوانسیون یک دولت  1930کنوانسیون 

« نظریه حقوقی»باعش که دارای تابعیت دیگری نیز هست، بنماید. اما یک تواند اقدام به حمایت دیپلماتیک از یکی از اتنمی

توسط چند حقوقدان انگلیسی که ظاهرا اقدام دولت انگلیس در مورد زاغری بر مبنای آن استوار است، معتقد است که دیوان 

اتیک از یک تبعه خود که دارای ایجاد کرده که مطابق آن یک دولت منعی برای حمایت دیپلم ایسابقه 1المللی دادگستریبین

های قوی و عینی شخص مانند محل اقامت، خانواده، محل کسب و کار تابعیت مضاعف است، ندارد. مطابق این رای دیوان، علقه

گیرد. نظریه حقوقی مذکور همچنین به مواد تصویب شده توسط کمیسیون قرار می« تابعیت غالب یا موثر»و ... را مبنای تعیین 

مورد بحث قرار « ترهای قویعلقه»کند که در آنها نیز تابعیت غالب یا موثر بر مبنای استناد می 2006الملل در بین حقوق

. در این رابطه، همچنین به رویه دیوان رسیدگی به دعاوی ایران و امریکا که به دعاوی ایرانیانی که تابعیت مضاعف استهگرفت

 .استهکنند، استناد شدوایر ایرانی شکایت میایرانی و امریکایی دارند و علیه د

در مورد زاغری است. این امر از نظر پیگیری  2ادعای دیگری که وزیر خارجه انگیس مطرح کرده، عدم سیر بایسته قضایی

د و ربط در ایران باید خالف بودن این اتهام را ثابت کننالمللی مهم است و دوایر ذیقضایی و سیاسی موضوع در سطح بین

. یکی از مشکالت در این مورد این است استهنشان دهند که سیر دادرسی به نحوی کامال قانونی و مطابق قوانین ایران طی شد

که ظاهرا و تا آنجا که بر این نگارنده معلوم است، اطالعات رسمی از منابع قضایی در مورد پرونده زاغری اندک است و از جمله 

ها و و از طریق رسانه 1395دانیم از بیانیه سپاه کرمان در مرداد افته و آنچه در مورد پرونده میحکم محکومیت او انتشار نی

                                              
1 Nottebohm Case 
2 lack of due process 
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تری نیز برخی اظهارات کلی برخی مقامات قضایی است. البته به گفته آقای غالمحسین اسماعیلی، زاغری یک پرونده سنگین

 دارد که تحت رسیدگی است.

سیاسی  وی نمادین اقدام ر مورد اعطای حمایت دیپلماتیک یا سیاسی از زاغری را باید عمدتانهایتا اینکه اقدام دولت انگلیس د

المللی بین ن دادگستریتواند بر این مبنا، دعوایی علیه ایران در دیوابا هدف افزایش فشار در این مورد به شمار آورد. لندن نمی

ت. با خواهد داشنوجود  یرفته و بدون رضایت ایران امکان طرح دعوامطرح کند، چرا که ایران صالحیت اجباری این دیوان را نپذ

سازی علیه ایران از طریق جذب بینی کرد که دولت انگلیس از این پس تحت فشار بیشتری برای ائتالفتوان پیشاین حال می

ه نا باید در نظر بگیریم کواهد داشت. ضمالمللی قرار خها و رجوع به نهادهای سیاسی و حقوق بشری بینحمایت دیگر دولت

ه ب لذا با توجه های مشابه دیگری نیز در دستگاه قضایی وجود دارد که ممکن است تحت تاثیر پرونده زاغری قرار گیرد.پرونده

م قضایی ای، ارجح است که مقامات محترمشکالت دیگر ما در حوزه تحریم و اقدامات خصمانه تیم ترامپ و مشکالت منطقه

 (1397)احمدی، ین پرونده بر مبنای رافت اسالمی را مدنظر قرار دهند.رسیدگی به ا

تان قرار انگلس نخست وزیر سابق انگلستان پیگیر پرونده زاغری بود؛ پرونده او بارها در دستور پیگیری مقامات سیاسی

شورش کنوشت و در آن دولت  به دیوید کامرون نامهنین زاغری( )همسر نازبود که ریچارد رتکلیف  1395است؛ تیر سال گرفته

ه با، او را ریتانیرا به اقدامات بیشتر برای آزادی همسرش ترغیب کرد. رتکلیف در نامه به کامرون، نخست وزیر مستعفی ب

 ن دیوید، جانشی«ترزا می»پیشبرد پرونده همسرش پیش از ترک سمت خود ترغیب کرد. او همچنین گفت قصد دارد با 

دیوید  مه از سویسال ناار کند. این نامه در ایران واکنش هایی به همراه داشت. جعفری دولت آبادی ارکامرون، نیز تماس برقر

بعد از  2016والی ج 13کامرون را موید ارتباط او با دولت انگلستان و اهمیت این متهم برای آن کشور دانست. کامرون در 

ای به ج« ا میترز»د و ادیه اروپا، از سمت نخست وزیری استعفا داو رای آوردن طرح جدایی انگلستان از اتح« برگزیت»ماجرای 

 .او انتخاب شد

 وشخصی شده  ای دارد؛ شاید این پرونده برای او بدل به یک پروندهپرونده زاغری برای وزیر خارجه انگلستان اهمیت ویژه

مروز در اتانیایی، گار برینهردار پیشین و تاریخ بوریس جانسون، روزنامه نگار سابق، ش. اعتبار سیاسی اش به آن گره خورده باشد

؛ اظهاراتی زبان آورد است. او نهم آبان ماه درباره زاغری اظهارات جنجال آفرینی برکسوت وزیر امور خارجه انگلستان قرار گرفته

فته بود: گریتانیا م بتدبیری او تعبیر شد و در نهایت جانسون را مجبور به عذرخواهی کرد. جانسون در مجلس عواکه به بی 

 اده او مدعیاین در حالی است که خانو«. استنازنین زاغری هنگام دستگیری در ایران مشغول آموزش روزنامه نگاران بوده»

رز را که امسون رویتایران تنها برای دیدار خانواده اش رفته بوده و حتی کارهای خیریه بنیاد تهستند که او در آخرین سفرش به

 .استنجاست انجام نمی دادهکارمند آ

-طرح این ادعاها را صرفا به منظور غرض، دادستان تهران به ادعای اخیر دولت انگلیس درباره نازنین زاغری واکنش نشان داد

قاضی مقیم در زندان هم برای جرایم عمومی و هم امنیتی حضور دارد  .ورزی و تحت الشعاع قرار دادن نظام قضایی ایران است

مالقات با خانواده و استفاده از امکانات پزشکی حتی  شود و از لحاظ تماس تلفنی، با این افراد مالقات و دیدار میو مرتب 
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در مورد خانم زاغری ادعایی که اخیرا دولت انگلیس مطرح کرده  .درمان در خارج از زندان، در بهترین وضعیت قرار دارند

از این  و همچنین باید .لت انگلیس نباید در امور داخلی ما دخالت کندنازنین زاغری محکوم است و دو صحت ندارد و

 .ها دست برداردفرافکنی

ندن محکومیت ذراگ حال در که شده محکوم بخش یک در فرد اینزاغری، مبنی بر این است که نازنین پرونده وضعیت آخرین

کم قطعی صادر نشود تا زمانی که ح .ماکان مفتوح استاست، این فرد پرونده دیگری هم دارد که بخش دادسرایی این پرونده ک

 .نمی توان اطالعات دقیق را اعالم کرد

اتهام  ه اکنون بهکای اعالم نموده دولت این کشور از خانم نازنین زاغری راتکلیف وزیر امور خارجه بریتانیا با صدور بیانیه

ران این اقدام را جمهوری اسالمی ای .به عمل خواهد آورد جاسوسی در اختیار مقامات قضایی ایران است، حمایت دیپلماتیک

ه حمایت بوع وی )ایران( بآیا یک دولت متبوع شخص )در اینجا بریتانیا( میتواند علیه دیگر دولت مت .استغیرقانونی خوانده

یک دولت  (2006) المللبینطرح مواد راجع به حمایت دیپلماتیک کمیسیون حقوق  7مطابق ماده  دیپلماتیک متوسل شود؟

عیت دولت تاب»که  دیپلماتیک متوسل شود، مگر آن تواند علیه دولت دیگری که فرد، تابعیت آن را نیز دارد به حمایتنمی

 «.مزبور، غالب باشد، هم در زمان ایراد خسارت و هم در زمان طرح رسمی ادعا

زاغری مطرح است، باید دید  ازنیننایران درباره خانم هدیپلماتیک علی اکنون که بحث درباره امکان توسل بریتانیا به حمایت

ممکن است در ماهیت عرفی این استثنا تردید شود اما ارجاع  است؟ تابعیت ایرانی یا انگلیسی؟کدام تابعیت ایشان غلبه داشته

استناد به قاعده تماال حربهبه دیوان داوری ایران و آمریکا و پذیرش این مرجع توسط ایران، احالملل بینتفسیر کمیسیون حقوق 

ا منجر به را از ایران سلب خواهد نمود و کشورمان را در چالش قرار خواهد داد. گرچه به طور کلّی این استثن "1معترض مصرّ"

 المللی خواهد شد و همگام با رویکرد انسانی شدن حقوقو تقویت حکومت قانون در سطح بین المللیتوسعه ظرفیت قضایی بین

 (1397)مقامی، .لملل  استابین

ایران اقامه نکته دیگر این است که انگلیس برمبنای کدام معاهده فی مابین ممکن است از طریق حمایت دیپلماتیک، علیه

روابط کنسولی )وین( هستند و ممکن  1963دعوی کند؟ هر دو کشور عضو پروتکل مربوط به حل و فصل اختالفات کنوانسیون 

دادگستری مطرح شود.  المللیبین دیوان ایران در( دعوایی علیه36ی نقض این کنوانسیون )از جمله ماده است در چارچوب ادعا

الملل  خصوصی و مباحث تابعیت بین درصورت طرح چنین دعوایی، دیوان درخصوص یکی از چالش برانگیزترین مباحث حقوق

ه دولت بریتانیا در متنی که روی سایت این دولت منتشر شود کدر ارزیابی های بیشتر مشخص می .به قضاوت خواهد پرداخت

های وی بریتانیایی است در کشور دیگری حضور داشته باشد اگر فرد دو تابعیتی که که یکی از تابعیت»است: شده بیان نموده

ور از واژگان حقوقی متن مزب« .بریتانیا بهره مند شود« کمک دیپلماتیک»که تابعیت آن کشور را نیز داراست، نمی تواند از 

                                              
شود. بدیهی است تازمانیکه یک عرف های معترض یک عرف گفته میاصطالحاً به دولت )persistent objector:(معترض سمج یا معترض مصـّر 1

معترضین هم الزم االتباع است.  مورد در به محض اینکه تبدیل به قواعدآمره شد اما شودرانمیبصورت یک قاعده آمره درنیامده درخصوص معترضین اج

 .مثل سیاست آپارتاید
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نظیر حمایت دیپلماتیک استفاده نکرده و ممکن است این عبارت، حمل بر آن شود که چنین کمکی در آن کشور میسّر نخواهد 

 .ندارد( بود و یا این که دولت بریتانیا اعتقاد حقوقی به چنین کمکی )اعم از حمایت دیپلماتیک

ی شدن رفی مستثناعده عقلقی کرد که چه بسا به مثابه اعتراض به روند شکل گیری این بیانیه را میتوان نوعی اقدام یکجانبه ت

ه دولت ر نتیجدتابعیت مؤثر )غالب( از منع حمایت دیپلماتیک یک دولت متبوع در برابر دولت متبوع دیگر محسوب شود. 

 یقات(. )بالگفا مبریتانیا برای طرح دعوا بر این مبنا با چالشهایی جدی مواجه خواهد بود

 پیشینه پژوهش

 است که:  معتقد( 1399)بهزاد زینالی

در واقع راهکاری در جهت حل پدیده تابعیت قوانین ایران نسبت به دو تابعیتی بودن فرد یا تابعیت مضاعف ساکت هستند؛ 

به آن اشاره شده است، می توان استثنائاتی  قانون مدنیاما از البالی همین مواد مرتبط با تابعیت که در  مضاعف ارائه نکرده اند

 .داشت

 که: ندمعتقد( 1399)مرندی و مظفری 

ای امروز در دنی های صورت گرفته در سطح جهان، به دلیل اقتضائات زندگیتابعیت دوگانه، موضوعی است که با وجود تالش

-قا نمیرا مطل بیستم مقوله تابعیت مضاعفدلیل، بسیاری از کشورهایی که در ابتدای قرن  همچنان وجود دارد، به همین

 اند.شان آن را پذیرفتهدر نظر گرفتن مصالح و منافع ملی پذیرفتند، امروزه با

 ( بیان می کند که: 1397) صفائی اردکانی

صل ل لزوم تابعیت اعایت می شود که عبارتند از: اصاصولی در خصوص تابعیت در کشورها ر 1930مطابق قرارداد الهه از سال 

المللی طح بینر سطح داخلی کشورها و در ستابعیت واحده و اصل تغییر پذیری تابعیت. اما علی رغم سعی و کوششی که د

ت ابعیز یک تاجهت رعایت این اصول صورت گرفته است گاهی با افرادی روبرو می شویم که بی تابعیت می باشند یا بیش 

ف ابعیت مضاعابعیت و تبه عقیده ی برخی از حقوقدانان فرانسوی مثل هانری باتیفول بی تابعیتی در اثر تعارض منفی ت .دارند

 .دآیدر اثر تعارض مثبت تابعیت به وجود می

  :( معتقدند که1395حدادیان و آهنی )

المللی جهت ورهای مختلف نبود سازمانی بینکش المللی و عدم وحدت رویهضاعف در اثر نوعی خأل قانونی بینتابعیت م

باشد. در قوانین بسیاری از کشورها از جمله قوانین ایران عزیزمان تابعیت مضاعف مطمع نظر قرار این مسئله میساماندهی به

این سکوت است، و در هیچ جای قانون مفهومی به نام تابعیت مضاعف یافت نمی شود و قانونگذار درباره آن ساکت است نگرفته

المللی خاصی جهت جلوگیری و ایجاد توان گفت هیچ سازمان بینمیبه منزله عدم پذیرفتن چنین مفهومی است. در مجموع 
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تابعیت مضاعف وجود ندارد ولی چند کنفرانس و کنوانسیون در این باره به وجود آمده و همچنین قوانین داخلی کشورها نیز به 

 ند.صورت ضمنی به آن اشاره کرده ا

 گویند:( در تحقیق خود می1394ان، )شفیعی و دیگر

ع طرفین افتادن مناف میان دو کشور ممکن است یک سری مسائل و مشکالتی بروز نماید و موجب به خطر المللدر عرصه بین

ل زام متقابریق اعطگردد. در چنین وضعیتی توسل به راه حل دیپلماتیک امری مهم و حیاتی است. این ساز و کار معموال از 

 گیرد.کدیگر صورت مییها و پذیرش آنها در قلمرو نمایندگان از سوی دولت

 ( به نتایج زیر دست یافتند:1393عبدالهی و حسنخانی )

برای  ستور موقتصدور د المللی دادگستری در قضایای الگراند، اَوِنا و کارکنان سفارت آمریکا در تهران اقدام بهدیوان بین

و  ایهح هستبشر پرداخت. با این حال شروع یک جهش بلند از قضایای مشروعیت تهدید یا توسل به سال حمایت از حقوق

و تداوم رو به جل ن حرکتدیوار آغاز شد و در این آراء دیوان صراحتا به بررسی اسناد حقوق بشری پرداخت. در پرونده دیالو ای

و  استناد کرد ایهقالمللی و منطصراحتا به اسناد حقوق بشری بین یداشت. دیوان در این رای چه در مقدمه و چه در حکم را

ان رد به عنوفه ورود شوند در واقع دیوان از این طریق بمی از آنجا که اسناد حقوق بشری متضمن یک نظام حمایتی برای فرد

 .استهردکمک نموده و زمینه را برای تابع فعال شدن فرد در آینده فراهم کالملل  بینموضوع حقوق 

  های پژوهشاهداف و فرضیه

 دولتاست. بل اجرحمایت دیپلماتیک از اشخاص دو تابعیتی بر اساس اینکه فرد همزمان تابعیت دو کشور را داشته باشد قا

یگر و ت متبوع دابر دولتواند منوط به وجود رابطه تابعیت و طی مراحل جبران خسارت داخلی، از تبعه خود در برمی متبوع فرد

 استهت شدبازداش درباره پرونده نازنین زاغری شخص دوتابعیتی که در کشور ایران نیز دولت ثالث حمایت دیپلماتیک کند.

ری یک ازنین زاغانم نچرا که خ موارد حمایت دیپلماتیک از طرف کشور انگلستان قابل قبول نبوده و امکان اعمال اجرا ندارد.

 .شوندایرانی ایشان ارجحیت داشته و هنوز هم ایشان یک ایرانی محسوب مینگلیسی است که تابعیت ا-ایرانیتبعه

باشد و وضعی غیرعادی دارد. و مزایای استفاده از دو می المللی دچار اشکالهای بیندو تابعیتی است در صحنه کهفردی 

یفی نجام تکالاوظف به مر هر دو کشور بعالوه شخص حقیقی دارای دو تابعیت باید در براب . تابعیتی بودن چندان عادالنه نیست

دار کند. معموال اشخاص نمی توانند نسبت به هر دو کشور وظایف را درست انجام دهند و وفامی این وضع را سختباشد که

 کالالملل  ایجاد اشهر چند در ظاهر تابعیت دوگانه یا دو تابعیتی زیبا و جذاب است اما در حقیقت در قوانین بین باشند.

ای اجرای المللی قرار گیرد. در این وضع باید از تابعیت یک کشور بروی بینکند که در دعامی کند و این اشکال زمانی جلوهمی

 (پایگاه جامع اطالع رسانی وکالت آنالینروزبهانی، )قوانین استفاده شود تا عدالت برقرار گردد.

طوری که برخی از و یا چند گذرنامه توسط افراد تبعه خود وجود دارد، بههای متفاوتی بین کشورها نسبت به دارا بودن ددیدگاه

ها داشتن گذرنامه کشورهای اند؛ ولی برخی از دولتهایی را برای جلوگیری از آن وضع کردهها آن را نهی و حتی قانوندولت
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که نشان دهنده ی دو ملیتی بودن فرد  تابعیت دوگانه یک وضعیت قانونی استد. داننمری مجاز و بدون محدودیت میدیگر را ا

با توجه به قوانین آن کشورها(. دو تابعیتی بودن )شود می ن معنا که آن فرد، شهروندِ بیش از یک کشور در نظر گرفتهایهاست. ب

 روزنامه).نماید. از جمله امکان سفر بدون ویزا به بسیاری از کشورهای دنیامی مزایای بسیاری را به افراد دو ملیتی اهدا

 (1397،تسنیم

که  استهحمایت دیپلماتیک برای اشخاص حقیقی دارای دو تابعیت مورد بررسی قرار گرفته و سعی شد تحقیقدر این 

 ود.گذاشته ش گفتگو مشکالت و مزایای دوتابعیتی بودن و همچنین مزایا و معایب حقوق دیپلماتیک برای این افراد به بحث و

ابعیتی نیز بطور مختصر تو قوانین مربوط به اشخاص حقیقی دو  2006الملل بینبل کمیسیون حقوق های قضایی بعد و قرویه

گیری  م و به نتیجهایهداختدر انتها با بررسی پرونده خانم نازنین زاغری به جنبه های خوب و بد این موضوع پر استهبیان شد

 ه نگارندهر و اندیشی تحقیقات و کتب گذشته بوده و حاصل فکم. تمامی نتایج بدست آمده تنها با مطالعه و بررسایهرسید

 باشد.می

 روش تحقیق

 هعطالا مب دهارنگ، و نتاس ودهب ادینو اس ایهانخابتکدر این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و جمع آوری مطالب به شیوه 

ها و ها و اینترنت و نشریهیتو مراجعه به سا یارسف ایهنازب هاد بنا و اسههامن انایا، پههالقا، مهابتک لامود شوجم یوققح عابنم

  .تاس ودهمپژوهش ن ندویت هب داماق شویخ ظراتن هوارائ دهش ردآوریگ بطالم دینع بما جب سپها  و سخبرنامه

  گیریبحث و نتیجه

شوند، ور میالملل ل، زمانی که اتباع خارجی از طریق قانونی وارد مرزهای یک کشبر اساس اصول بدیهی حقوقی و عرفی بین

ل این ادعا مقررات حقوق بشر و اصهای مرتبط با حفظ جان و اموال آنها بر عهدة دولت میزبان است. پشتوانههمة مسئولیت

های قضایی است که در موارد متعددی با قاعده حمایت الملل لی دادگستری از نهادن بیندیوا باشد.حمایت دیپلماتیک می

از کزیکی سایر اتباع م وقضایای برادران الگراند، اونا  ،استین خصوص انجام دادهارو بوده و اقدامات مؤثری در دیپلماتیک روبه

ای ویه کشورهم وحدت رالمللی و عداعف نوعی خالء قانونی بینبعیت مضاتدر مورد افراد دوتابعیتی در حقیقت این موارد است. 

 از طرف باشد.می قضایی های این قضیهاز دیگر کاستین مسئله ایهالمللی جهت ساماندهی بنبود سازمانی بین باشد.می مختلف

فراد است اولتها و دی همه به نفع بوده وتابعیت مضاعف زمینه و بستر الزم جهت شکل گیری بسیاری از معضالت امنیتی دیگر 

  که نهایت تالش خود را جهت ریشه کنی این موضوع اعمال کنند.

تابعیت مضاعف در قوانین بسیاری از کشورها از جمله در قوانین ایران مطمع نظر قرار نگرفته ، و در هیچ جای قانون مفهومی به 

 است این سکوت به منزله عدم پذیرفت چنین مفهومی است. نام تابعیت مضاعف یافت نمی شود و قانونگذار در باره آن ساکت

و تا موقعی که کشوری بدون توجه به  استهدر حل و فصل تابعیت مضاعف بین کشورها منعقد اجرا نشد ایههیچ موافقت نام
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یت تحصیل تابعیت کند، تابعیت مضاعف بر مبنای تابعمی اراده سایر کشورها، تابعیت جدید خود را به متقاضیان تابعیت تفویض

  تحقق خواهد یافت.

 شود، نقض این حقوقی میل، دارای حقوقالملبینکه وقتی فرد بر اساس حقوق  استقضیه برادران الگراند این ایده مطرح  در

 یکدیپلمات حمایت خصوص در عرفیالملل بین حقوق قواعد وکند. امکان دسترسی مستقیم برای جبران خسارت را فراهم نمی

ن اند و در نهایت در خدمت یک هدف مشترک هستند که هماول اخیر حاکم بر حقوق بشر، یکدیگر را تکمیل کردهاص و

 . حمایت از حقوق بشر است

ث در یا دولت ثال دیدهتوانند از یک غیرتبعه علیه دولت متبوع فرد آسیبها میدولتدر قضیه اونا و سایر اتباع مکزیکی 

ها از فرد دهد دولتعرفی است که اجازه میالملل بینای از حقوق دهنده قاعدهن نشانایهکنند ک ها حمایترسیدگی بین دولت

 . و یا یک ابزار قضایی حمایت کنند غیر تبعه به وسیلة اعتراض، مذاکره

ی تنی که روم تانیا دردولت برینکه ایهدر پرونده نازنین زاغری حمایتهای دولت بریتانیا دچار چالشهای زیادی است از جمل

 های وی بریتانیایی است در کشوراست: اگر فرد دو تابعیتی که که یکی از تابعیتسایت این دولت منتشر شده بیان نموده

 .د شودبهره من بریتانیا« کمک دیپلماتیک»دیگری حضور داشته باشد که تابعیت آن کشور را نیز داراست، نمی تواند از 

وانین قص در قه علت نوان نتیجه رسید که تابعیت مضاعف بای هتوان بمی در این تحقیق در مورد سه پرونده بررسی شده

عمال نظر اا موجب المللی نمی تواند برای شخص دو تابعیتی مزایای سیاسی و چه بسا امنیتی داشته باشد و گاهحقوقی بین

 گیرد. ها و یا بکارگیری ابزاری مورد استفاده قرار میدولت

ارد این اری از موو در بسی و نقایص بسیار استها رسیم که قوانین برای افراد دوتابعیتی دارای کاستیمی ن نتیجهای هدر پایان ب

بود شوند که نبم دیگر گیرند و چه بسا به خاطر تابعیت جدید مجبور به جاسوسی یا موارد جرمی افراد مورد سوءاستفاده قرار

ر دباید با ها دولت وکند. کشورها می کمک به اعمال ظلم و ضایع شدن حقوق این افراد قوانین جامع در مورد این افراد خود

ر موضوع وضع کنند و پیگی به طور جامع قوانین کامل و سالمی برای این افرادالملل  بیننظر گرفتن حقوق بشر و قوانین 

 ا ادا کند.لیف خود رو تکا ر بماندبه هر دو دولت وفاداتابعیت مضاعف برای افراد باشند. چه بسا که فرد مطمئنا نمی تواند نسبت 

 ن موضوع رسیدگی بیشتری شود. ایهباشد که در آینده ب

 منابع

 .38449الحمد، عبد الحمید، حقوق اداری، تهران: دانشگاه تهران، شماره کتابشناسی ملی: ابو

  های حقوق بشر،مسئولیت دولت ثالث درقبال نقض، المللنجمن ایرانی حقوق بینانژاد، مسعود)مترجم(، احسن

http://iail.blogfa.com/post/1 

 .1397 اسفند 19شنبه ، یک4326شماره  احمدی، کوروش، ابعاد حقوقی یک حمایت، روزنامه اعتماد،
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ق عمومی، های حقو، اندیشه«الملل  بشرسیر تاریخی پذیرش شخصیت حقوقی افراد، در حقوق بین»احمدی نژاد، مریم، متاجی، محسن؛

 .20و19، صص 1395، بهار و تابستان 9سال پنجم، شماره دوم، پیاپی 

 294ش(، ص1388شر میزان، )، تهران، ن«الملل از نظریه تا عملحقوق بین»امیدی، علی، 

الت حقوقی، شر مقااهری، زهرا، عطار، افشانه؛ بررسی آثار تابعیت مضاعف و راه های پیشگیری از آن، حق گستر: پایگاه تخصصی نب

(1393.) 

 وارده به اتباعل خسارات مسئولیت بین المللی دولت های میزبان در قبا»(، 2001تدینی، عباس، کازرونی، سیدمصطفی؛ نقل از تیبورسیو، )

 .511(، ص1396،  )2، شماره 47، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، دوره «بیگانه در قلمروشان با تاکید بر فاجعه منا

ت در قبال دول ؛ یادداشتی بر حمایت از افراد با تابعیت مضاعف«ها از افراد در حقوق بین المللحمایت دولت»سادات میدانی، حسین، 

 .15ش(، ص1387، )23، سال نهم، شماره پژوهش علوم انسانیمجله متبوع دیگر، 

های ه پروندهبنگاهی « الملل لی دادگستری در حوزه حمایت دیپلماتیک از منظر حقوق بشربررسی آرای دیوان بین»سلطانی آذر، سعید، 

 .41-66صص ش(، 1394، )40و 39شماره ، یبارسلونا تراکشن، برادران الگراند، اونا و سایر اتباع مکزیکی، مجله کانون وکالی دادگستر

ر للی پژوهش دین المشفیعی، ابوذر، رستم زاده، حسین، رایمند، محمد امین، گنجیانی، سیدمهدی؛ حقوق دیپلماتیک، دومین کنفرانس ب

 .1394اسفند  24ول، استانب-علوم و تکنولوژی، ترکیه

، 1397، تابستان 104، شماره 26دوره منا، فصلنامه علمی ترویجی میقات، جعفری، سجاد، اصل حمابت دبپلماتیک و کارکرد آن در حادثه 

 .55-84صص 

ومی، دوره قوق عمحبیبی، همایون، شاملو، سوده؛ نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعهء حقوق بین الملل، فصلنامه پژوهش ح

 .71-114، صص 1393، سال 41ماره، ش115

 و تکنولوژی ر علومحدادیان، محمدعلی، آهنی، ابراهیم؛  بررسی تابعیت مضاعف در حقوق بین الملل، کنفرانس بین المللی نوآوری د

 .1395مهر 23اسپانیا،  -بارسلونا

و طرق پیشگیری از آن )با نگاهی به رویه  خیری نژاد، مصطفی، ناصر و مهدی؛ و اقامحمدی، محسن، تحلیل حقوقی مفهوم تابعیت مضاعف

، کازرون، دانشگاه آزاد اسالمی های نوین در مدیریت و حقوقدومین کنفرانس ملی پژوهشالهه(،  1930الملل  و کنوانسیون قضایی بین

 https://www.civilica.com/Paper-KAUHEM02-KAUHEM02_041.html، 1397واحد کازرون،

 .پایگاه جامع اطالع رسانی وکالت آنالینروزبهانی، حامد؛ 

 https://www.yjc.ir/00RQtT جوان.خبرنگاران،باشگاه1397اردیبهشت29انتشار ،تاریخ6538239روزنامه تسنیم،کدخبر

 .1399شهریور  20، اخبار دیپلماتیک، پنجشنبه 4981روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 

 https://www.sena2015.com/about المللی حقوقی سنا/(، قانون دو تابعیتی در ایران، خانه دعاوی حقوقی، بنیاد بین1399زینالی، بهزاد، )

 .6344، شماره«المللبینحقوق »دانشنامه جهان اسالم، بنیاد دائرة المعارف اسالمی، برگرفته از مقاله 

ه نگو، فصلنامکعلیه  ی؛ پاسداری از حقوق فردی: تحلیل رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه گینهعبدالهی، محسن، حسنخانی، عل

 .45(، شماره 1393پژوهش حقوق عمومی، سال شانزدهم، )

وم علتال جامع نگی پرغالمی، حسن؛ قاعدهء استمرار تابعیت در دعاوی بین الملل، مجله حقوق، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فره

 .149، ص 1396انسانی، شماره دوم، پاییز و زمستان 

های نوین در پنجمین همایش ملی پژوهش تابعیت مضاعف، مشکالت حقوقی و راهکارهای آن در ایران، ،1397صفائی اردکانی، عبدالرحیم،

  https://civilica.com/doc/904461  تهران،، مشارکتی( حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران )با رویکرد فرهنگ
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یان ووبالگ دانشج ترجمه نیلوفر نظریانی، ،«جایگاه افراد در حقوق بین الملل:دیدگاه کمیسیون حقوق بین الملل» جورجیو،گایا، 

 .1390طباطبایی، سال  دانشگاه عالمه 89الملل ورودی کارشناسی ارشد حقوق بین

ق ران، فصلنامه حقوحقوقی حاکم بر استخدام و به کارگیری دارندگان تابعیت مضاعف در ای (، نظام1399مرندی، الهه؛ مظفری سیبنی، خدیجه، )

 201-223،صص 1399، تابستان 23ژوهشی(، سال هفتم، شماره پ-اداری)علمی

 https://www.gov.uk/dual-citizenship ،1397مقامی، امیر، 

، پایان «شربالملل  در پرتو نظام بین المللی حقوق تحول مفهوم حقوق و مسئولیت های اشخاص حقیقی در حقوق بین»، ولی اله، نوری

 .1390دانشگاه شهید بهشتی دانشکده حقوق، سال الملل بیننامه کارشناسی ارشد حقوق 

ن المللی ات بیترویجی مطالع-فصلنامه علمی ،«یک حق بشریحمایت دیپلماتیک در قامت »نیاورانی، صابر؛ ذبیحی شهری، سیده ساناز؛ 

 .1، ص1394، سال ششم، سال 22پلیس، شماره 

اپ ، چنشر نیهای حقوقی، لو، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش، مترجمان: سید قاسم زمانی و مهناز بهرامالمللبینواالس، ربکا، حقوق 

 .1382اول، 
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Abstract 

 Diplomatic support is the support that one state gives to another state in order to compensate for the damage 

inflicted on one of its nationals by an international wrongdoing; Whether it is real or legal, it does. Individuals 

today are somewhat directly involved in international law, and because of this legal presence has been assigned 

to them and responsibilities have been assigned to them. In this research, an attempt is made to examine the 

presence of a natural person with dual citizenship in the field of international law. The aim of this study was to 

determine the nationality of diplomatic protection of natural persons, analysis of conditions for accepting the 

request from the Government as well as providing fresh perspectives International Law Commission on 

diplomatic protection and diplomatic protection Analytical review of the case is nice Zagheri. Research 

Methodology Library and documentary methods have been, and author of legal resources available, including 

books, articles, dissertations and documents in Farsi and visiting sites and Internet publications and newsletters 

and then summing up the materials collected and The presentation of specific observations is an attempt to 

complete the research. The author conducted the survey, an attempt has been addition to clarifying the issue, the 

conditions to exercise diplomatic protection of natural persons, the mechanisms of this important institution of 

international law in order to protect the rights of citizens identify and plan, and in Zmynhayjad the new law, 

International law commissions shall seek final material and material damages for the purpose of protecting 

individual rights and compensating for immediate and total damages. The question is, what is the diplomatic 

support for dual nationals and what are the conditions? And the main hypothesis presented in this study states 

that the individual government of the individual can, depending on the existence of a citizenship relationship and 

during the process of compensation for internal damages, his citizen against the other government and a third 

government diplomatic support. Regarding the case of Nazanin Zaghari, a dual national detained in Iran, cases of 

diplomatic support from the United Kingdom are not acceptable and cannot be enforced. Laws enacted to protect 

the rights of individuals continue to have shortcomings, including dual or multi-citizenship and even 

statelessness, which have more specific and difficult conditions, and having effective citizenship in between is a 

new form of these laws. have given. These results are taken from the analysis and analysis of the author of the 

research. 

Keywords: natural person, legal person, diplomatic support, dual citizenship, international law 
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