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چکیده

پس از ظهور داعش و پیوستن برخی از اتباع اروپایی ،بهویژه اتباع کشورهای انگلیس و فرانسه و
بلژیک-که بیشترین تعداد جنگجویان جهادی اروپایی مختص به این کشورها بود ،-سهه کشهور
یادشده د ر جهت گسترش اختیارات سلب تابعیت ،به اصالحاتی در قوانین سهلب تابعیهت خهود
اقدام نمودند .لذا این پرسش اساسی مطرح می شود که اقدامات کشورهای انگلسهتان ،فرانسهه و
بلژیک در خصوص وضع قوانین جدید در مورد سلب تابعیت این افراد تا چه حد از منظر حقهوق
بینالملل دارای وجاهت قانونی بوده است؟ ازاینرو ،نخست ضمن بررسی مفهوم سلب تابعیت ،به
زمینه های معمول سلب تابعیت و مقررات بین المللی حاکم بهر آن پرداختهه ،در ادامهه حمهالت
تروریستی سال های  2102تا 2101م در اروپا بررسی می شود و درنهایت اصالحات قوانین سلب
تابعیت در سه کشور انگلیس ،فرانسه و بلژیک و وجاهت قانونی این اصالحات ارزیابی خواهد شد.
یافته ها حاکی از آن است که هر سه کشور انگلیس ،فرانسه و بلژیک اصالحاتی را برای گسترش
اختیارات سلب تابعیت اعمال نموده اند ،اما مطابقت اصالحات ایهن کشهورها بها مقهررات حقهوق
بین الملل یکسان نیست .درحالی که دو کشور انگلهیس و فرانسهه سهعی داشهته انهد کهه ضهمن
گسترش اختیارات سلب تابعیت ،اصل اجتناب از بیتابعیتی را رعایهت کننهد ،کشهور بلژیهک در
قوانین سلب تابعیت خود هیچ مقررهای برای تضمین جلوگیری از بیتابعیتی درنظر نگرفته است.

واژگان کلیدی

اروپا ،بیتابعیتی ،تروریسم ،حقوق بینالملل ،سلب تابعیت.

 نویسندۀ مسئول ،فکس12022112737 :

Email: rmousazadeh8@gmail.com
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مقدمه
به موجب مادۀ  01اعالمیۀ جهانی حقوق بشر «هرکسهی حه تابعیهت دارد و احهدی را نمهی تهوان
خودسرانه از تابعیت خود و یا از ح تغییهر تابعیهت محهروم کهرد» ( Universal Declaration of
 .)Human Rights, 1948, Art.15نظام حقوق بینالمللی در پی پذیرش ح بر تابعیهت بههعنهوان
یک ح بنیادین ،سه اصل کلی را در موضوع تابعیت مهورد شناسهایی و پهذیرش قهرار داده اسهت:
اصل لزوم تابعیت ،اصل تابعیت واحد ،و اصل تغییرپذیری تابعیت (مقصهودی ،0931 ،ص .)93-91
موضوع تابعیت ازآنجا که بیانگر تکالیف فرد و نیز حقوق او در جامعه است و از سوی دیگر ،تکالیف
دولت در برابر فرد تبعه را بیان میکند ،ازجمله مسائل مهم برای تمامی کشورها بهشمار میرود.
مفهوم سلب تابعیت دقیقا نقطۀ مقابل اعطای تابعیت است و اقدامی است یک سویه از جانب
دولت که به قطع رابطۀ تابعیت بین فرد و دولت می انجامد .ح های بنیهادین بشهری مقیهد بهه
تابعیت نیستند ،ولی سلب تابعیت به محرومیهت از حمایهت حقهوقی ،مشهارکت سیاسهی ،حه
دستیابی به مشاغل ،ح آموزش و ...منجر می شود؛ لذا وجود رابطۀ تابعیت بهرای تحقه دیگهر
ح های بشری الزم است (فضائلی ،0931 ،ص  .)2اگرچهه صهالحیت و اختیهارات دولهتهها در
موضوع تابعیت از طری تعهدات بین المللی به ویژه تعهدات حقوق بشهری محهدود شهده اسهت،
امروزه این موضوع که هر کشوری بر اساس قوانین داخلی خود شهرای کسهب و سهلب تابعیهت
خود را تعیین می کند ،به یک اصل پذیرفته شدۀ بین المللی تبدیل شده است؛ درعین حال سهلب
تابعیت را نمیتوان بهعنوان یک ح بدون خدشه برای دولتها درنظهر گرفهت و همهواره سهلب
تابعیت از سوی دولتها ،استثنایی بر اصل لزوم تابعیت است.
از سال 2102م و با آغاز فعالیت های گروه های شورشی علیه دولت سوریه و نیز پس از آن با
آغاز شکل گیری گروه تروریستی داعش ،گزارش هایی از عزیمت اتباع اروپایی به سهوریه و عهراق
مطرح شد که این افراد در ابتدا برای همکاری با شورشیان علیه دولت سوریه و پس از آن بهرای
پیوستن به داعش ،کشور خود را ترک کردند .اقدامات تروریستی این افهراد و موضهوع بازگشهت
این افراد به کشور اصلی خود ،مسئله ای اساسی برای کشورهای غربی است؛ چراکه بازگشت این
افراطیون به کشور خود را خطری مستقیم برای امنیت ملی ارزیابی میکنند .بنابراین بسیاری از
کشورهای غربی بهویژه کشورهای انگلیس ،فرانسه ،بلژیک و هلند اقدام بهه وضهع قهوانین و نیهز
اصالح قوانین موجود خود در جهت شکل دهی مجدد به اختیارات سلب شهروندی نموده انهد .بها
در نظر گرفتن اینکه سلب تابعیت نهتنها بر حقوق و آزادیهای فردی ،بلکه بر تنشههای ملهی و
بین المللی تأثیر می گذارد ،لذا باید مطابقهت سهلب تابعیهت بها معاههدات بهین المللهی و حقهوق
بینالملل بشر بهدقت بررسی شود .ازاینرو در پژوهش حاضر به بررسی تحوالت صورتگرفته در
خصوص سلب تابعیت در کشورهای انگلیس ،فرانسه و بلژیک ،و نیز قانونی بودن اقهدام آن هها از

بررسی تطبیقی سلب تابعیت بهعنوان مجازات...

477

منظر اسناد بین المللی خواهیم پرداخت .فرضیۀ این پژوهش مبتنی بر آن اسهت کهه «اقهدامات
تروریستی در اروپا و پیوستن اتباع کشورهای مورد مطالعه به گروه تروریستی داعش ،منجهر بهه
توسعۀ دامنۀ اختیارات سهلب تابعیهت در کشهورهای انگلهیس ،فرانسهه و بلژیهک شهده اسهت و
دولت های انگلیس و فرانسه با درنظر گرفتن مقررات بینالمللهی بهه گسهترش اختیهارات سهلب
تابعیت اقدام نموده اند ،اما دولت بلژیک ،بدون درنظر گهرفتن قاعهدۀ ممنوعیهت بهیتهابعیتی در
حقوق بینالملل ،اختیارات سلب تابعیت را گسترش داده است».
نگارندگان این پژوهش در نظر دارند به روش توصیفی -تحلیلی موضهوع «سهلب تابعیهت از
اتباع محکوم به تروریسم در برخی کشورهای اروپایی و حقوق بینالملل» را مورد مطالعهه قهرار
دهند .در همین راستا این تحقی در چند گفتار تنظیم شده است:

گفتار اول :چیستی مفهوم سلب تابعیت
تابعیت یک امر مطل و زوال ناپذیر نیست و از راه های مختلف می تواند دستخوش تغییهر گهردد.
یک فرد ممکن است تابعیت خود را به ارادۀ خود ازدسهت دههد و یها اینکهه تابعیهت وی بهدون
رضایت او و از سوی دولت گرفته شود ،که به طور خالصهه مهی تهوان بهه دو دسهتۀ تهرک ارادی
تابعیت و سلب تابعیت بدون رضایت فرد تقسیم نمهود ( .)Monlar, 2015, p. 75سهلب تابعیهت
برخالف میل و ارادۀ تبعه صورت می گیرد و معموال حالت مجازات گونه دارد و در مقابهل تقصهیر
تبعه نسبت به دولت متبوع صورت می گیرد .بعضی از کشورها سلب تابعیت را به عنوان مجهازات
اصلی و یا مجازات تبعی در قوانین خود قرار دادهاند (مدنی ،0913 ،ص .)13
ازدست دادن تابعیت و سلب تابعیت دو مفهوم کامال متمایز هستند .جایی که دولهت تحهت
شرای خاصی ازدست دادن خودکار تابعیت بدون دخالت دولت را درنظر میگیرد ،ازدست دادن
تابعیت ( )Loss of nationalityاست و زمانی که تحت شرای خاص این اختیار به مقامهات داده
میشود که فرد را از تابعیت خود محهروم کننهد ،سهلب تابعیهت ()Deprivation of nationality
است (قاسمی ،0937 ،ص  .)1سلب تابعیت عملی است یکجانبهه از طهرف دولهت اعطهاکننهدۀ
تابعیت به منظور ازبین بردن و قطع رابطۀ تابعیت به دلیل ارتکاب فعل یا ترک فعل تبعهه ای کهه
قانون گذار برای ارتکاب آن فعهل یها تهرک فعهل ،چنهین مجهازاتی را پهیش بینهی نمهوده اسهت
(دماوندی ،0931 ،ص .)090
بیشتر حقوق دانان معتقدند سلب تابعیت به عنوان مجازات بهرای اتبهاعی کهه تابعیهت آن هها
اکتسابی است ،با درنظر گرفتن اصل حاکمیت و اقتهدار دولهتهها و درصهورتی کهه انهواع دیگهر
مجازات نتواند نظر دولت را تأمین کند ،قابل توجیه است ،همین علت در خصهوص اتبهاعی کهه
تابعیت آنان اصلی است ،امری مذموم است (ابراهیمی ،0919 ،ص.)33
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پیشینۀ سلب تابعیت مربوط به قرن بیستم است .این نوع مجازات پیش از جنگ جهانی اول
بسیار اندک بود ،اما پس از جنگ اقدام به سلب تابعیت به صورت پی در پهی و بهه دالیلهی چهون
عدم وفاداری ،اقدامات زیان بار نسبت به دولهت و منهافع آن ،همکهاری بها دشهمن و حمایهت از
اقدامات خرابکارانه انجام گرفت .بیشترین موارد سلب تابعیت در روسیه پس از انقالب بلشهویکی
صورت گرفت (کارگران بافقی ،0912 ،ص  .)13پس از جنگ جهانی دوم بسیاری از کشهورهای
اروپای شرقی کسانی را که خارج از کشور بودند و مرتکب هرگونه اقدام خالف منافع ملهی شهده
بودند ،از تابعیت محروم کردند (.)Myres S.Mc Dougal et al., 1974, p. 945
هیتلر در تعقیب سیاست نژادی خود در سال 0399م ،تابعیت شمار زیادی از اتبهاع یههودی
آلمان را که تابعیت اکتسابی داشتند سلب کرد و سپس در سال 0330م همۀ یهودیان آلمانی را
که خارج از کشهور بودنهد سهلب تابعیهت نمهود (.)Myres S.Mc Dougal et al., 1974, p. 947
اختیار سلب تابعیت به عنوان نوعی مجازات در طول  11سال اخیر بسیار اندک اعمال شده است
و در آغاز قرن بیست و یکم به فراموشی سپرده شده بود؛ با این حال از زمان حمله بهه بهرج ههای
تجارت جهانی در سپتامبر  ،2110به نظر می رسد مجازات سلب تابعیت علیه تهدید امنیت ملهی
دوباره مطرح شده و در دستور کار سیاسهت گهذاری ملهی کشهورهای اسهترالیا ،اتهریش ،کانهادا،
فرانسه ،هلند ،انگلیس و ایاالت متحدۀ امریکا قرار گرفته است (.)Mills, 2016, p. 2

گفتار دوم :زمینههای معمول سلب تابعیت
دالیل توجیه کنندۀ اختیارات سلب تابعیت متفاوت است .دولت های مختلف ممکن است راه های
متفاوتی را برای توجیه این سیاست برگزینند و به روشهای متفاوتی قهوانین جدیهد را تصهویب
کنند .در این قسمت به معمولترین زمینههای سلب تابعیت میپردازیم.

 .1تهدید علیه امنیت ملی
یک دولت ح دارد کسانی را که مرتکب اعمالی شده اند که بهه شهدت امنیهت دولهت را بهه خطهر
انداختهاند ،مجازات کند ،اما نمیتواند اتباع دارای تابعیت اصلی و تک تابعیتی خود را با این توجیهه
که آنها تهدیدی برای امنیت ملی هستند ،سلب تابعیت کند (.)Baubock et al., 2015, p.15-17

 .2نقض وفاداری
سلب تابعیت ممکن است بر اساس این دیهدگاه از سهوی دولهت هها مطهرح شهود کهه آن هها در
تالش اند تا امتیاز تابعیت را محدود به کسانی کنند کهه بهه دولهت خهود وفهاداری کامهل دارنهد
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( .)Baubock et al., 2015, p. 24تغییر وفاداری ممکن است با سوگند وفاداری بهه یهک دولهت
خارجی یا خدمت داوطلبانه در نیروهای مسلح یا حکومت یک دولت خارجی ،ارتکهاب جرایمهی
که در تضاد با منافع حیاتی دولت است ،حکم زندان در دورۀ خاصی پس از کسب تابعیت در آن
کشور ،و کسب تابعیت از طری تقلب مصداق یابد ( .)Faculty of Law, 2016, p. 22ازآنجا کهه
موضوع وفاداری موضوعی وسیع است ،لهذا پارامترههای مختلفهی بهرای اثبهات وفهاداری و عهدم
وفاداری وجود دارد:
الف) ارتکاب اعمال ناقض منافع حیاتی دولت .کنوانسیون 0310م کاهش بهی تهابعیتی در
مادۀ  )9(1بر آن است که دولت متعاهد در صورتی برای اقدام به سلب تابعیت مجاز است که فرد به
شیوهای عمل کند که به صورت جدی مخالف منافع حیاتی دولت باشد (.)Berry, 2014, p. 358
ب) خدمات به حکومت خارجی .مفهوم سازی زمینۀ سهلب تابعیهت در حقهوق ملهی متفهاوت
است .برخی دولت ها آن را به صورت محدود ،برای مثال به عنهوان ارائهۀ خهدمات بهه دولهت دشهمن،
اعمال می کنند .کنوانسیون 0310م اشاره دارد که زمانی که فرد بدون توجه به اعالم ممنوعیهت ارائهۀ
خدمات به حکومت خارجی ،این کار را ادامه دهد ،دولتهها مهیتواننهد از وی سهلب تابعیهت نماینهد؛
حتی اگر به بیتابعیتی وی منجر شود (.).convention on reduction of statelessness, 1961, art 8
ج) غیبت .بر اساس کنوانسیون 0310م در خصوص تابعیت اکتسابی ،اگر افراد با بیش از هفت
سال اقامت در خارج از کشور ،برای پیگیری به مسئولین دولت خهود مراجعهه نکننهد یها در مهورد
تابعیت بر اساس خون برای کسانی که خارج از کشور متولد شده اند ،اگر برای اقامت به کشور خود
بازنگشتند و یا به مسئولین دولت خود مبنی بر باقی ماندن بر تابعیت هیچ اطالعی ندادند ،تابعیهت
آنها میتواند سلب شود (.)Reports of UN Secretary General, 2013, para. 18-19

 .3خدعه و تقلب در کسب تابعیت
در این مورد سلب تابعیت تنها زمانی می تواند توجیه شهود کهه فهرد بها ههدف کسهب تابعیهت،
مرتکب این سوء رفتار شده باشد .تقلب ،معمول ترین زمینۀ سلب تابعیت در قانون گذاری داخلی
دولت هاست .قاعدۀ ممنوعیت بی تابعیتی که اغلب در خصوص دیگر زمینهه ههای سهلب تابعیهت
وجود دارد ،در این زمینه وجود ندارد (.)Baubock, op.cit, p. 20

 .4جنایات شدید ()Serious criminal offence
نه کنوانسیون اروپایی تابعیت و نه کنوانسیون 0310م ،به دولتها اجازۀ سلب تابعیت یک فرد را در
پاسخ به جنایات عادی ندادهاند ،اما ارتکاب جنایات شدید ازجمله زمینههای سلب تابعیت است .این
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زمینۀ سلب به طور وسیعی به اتباع دارای تابعیت اکتسابی تحمیهل مهی شهود و قهانون اغلهب یهک
محدودۀ زمانی پیش از کسب تابعیت را تعیین می کند که پس از آن ،اقدام به جنایت نمی تواند بهه
سلب تابعیت منجر شود (.)Reports of UN Secretary General, 2013, para. 20-21

 .5سلب تابعیت تبعیضآمیز
در کنار استانداردهای بین المللی ،بسیاری از دولتها سلب تبعیضآمیز در حقوق داخلی را منهع
کردهاند .با وجود این ،موارد سلب تابعیت تبعیضآمیز بدون مبنای قانونی یا در مواردی استثنایی
بر اساس قانون ،در گذشته به سلب تابعیت در مقیاس وسهیعی منجهر شهده اسهت کهه ازجملهه
میتوان سلب تابعیت فردی و جمعی از سوی آلمان نازی در سهالههای  0391و 0331م و نیهز
برخی اتباع میانمار را مثال زد .کمیتۀ محو تبعیض نژادی سازمان ملل متحد در توصیۀ عمهومی
خود در خصوص تبعیض علیه غیر اتباع در اول اکتبر  2113اظهار داشهت« :سهلب تابعیهت بهر
مبنای نژاد ،رنگ پوست ،ریشۀ قومی و ملی ،نقض تعهدات دولتهها بهرای تضهمین برخهورداری
بدون تبعیض از ح تابعیت است» (.)A Handbook for Parliamentarians, 2005, p. 38

گفتار سوم :حقوق بینالملل بشر و موارد خودسرانۀ سلب تابعیت
در خصوص مفهوم سلب تابعیت خودسرانه باید یادآور شد که کمیتۀ حقوق بشهر بهرای تعریهف
این مفهوم ،در تفسیر عمومی شمارۀ  27میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی اشاره کرد کهه
رجوع به مفهوم خودسرانه بودن در این چارچوب با قصد تأکید بر آن است که مقررات میثاق بر
تمام اعمال دولت قابل اعمال است و قوانین داخلی نیز باید متناسب با مقررات و اههداف میثهاق
بوده ،در هر موقعیت ،منطقهی و قابهل قبهول باشهد ( Report of Secretary General, 2009, p.
 .)24ابتدا باید تأکید کرد که هیچ ممنوعیت مطلقی در مورد سلب تابعیت در حقوق بهین الملهل
وجود ندارد و سلب تابعیت (اکتسابی) تحت شرای خاصی مجاز شده اسهت .بنهابراین دولهتهها
هنوز آزادی معینی در سلب تابعیت دارند ،با وجود این اگر سلب تابعیت خودسهرانه باشهد ،ایهن
به خودی خود ناقض حقوق بین الملل است (فرخی ،0933 ،ص  .)00ممنوعیت سلب تابعیهت در
اسناد مختلف بین المللی ذکر شده اسهت ،بهه ویهژه مهادۀ  01اعالمیهۀ جههانی حقهوق بشهر کهه
به صراحت بیان می کند که هیچ کسی را نباید به صورت خودسرانه از تابعیت محروم کرد .مجمع
عمومی نیز در قطعنامۀ  01/012بر ماهیت اساسی ممنوعیت سهلب تابعیهت خودسهرانه تأکیهد
میکند ( .)Report of Secretary General, 2009, p. 21در ادامهه بها تکیهه بهر منهابع حقهوقی
بینالمللی ،موارد خودسرانۀ سلب تابعیت را شرح میدهیم.
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 .1سلب تابعیت بر مبنای تبعیض
سلب تابعیت تبعیض آمیز زمانی اتفاق می افتد که یک دولت شخصی را بهر اسهاس تمهایزی کهه
غیرمنصفانه است از تابعیت محروم کند .برای این مورد سلب تابعیت در زمینهۀ رنهگ پوسهت را
میتوان مثال زد ( .)Van Waas, 2008, p. 95ممنوعیت تبعیض قومی و نژادی ،بخشی از حقوق
عرفی است و بخش کاملی از تمام قواعد حقوق بشر ملی ،منطقه ای و بین المللی و همچنین یک
هنجار اخالقی است که برابری بین تمام انسان ها را نشان می دهد .برابر مادۀ  2میثاق بین المللی
حقوق مدنی و سیاسی ،تبعیض در زمینه های جنسیت ،مذهب ،نژاد ،رنگ پوست ،ریشۀ قومی و
ملی و ...منع شده است ( .)Faculty of Law, 2016, p. 16-17معاهدات مختلف حقوق بشهر بهر
جایگاه برابر افراد در مقابل قانون و نیز عدم تبعیض تأکید دارند .مادۀ  21میثاق حقوق مهدنی و
سیاسی سازمان ملل متحد مبتنی بر آن است که حقوق باید هرگونه تبعیض را منع کرده ،برای
همۀ افراد برابری و حمایت مؤثر در برابر تبعهیض را فهراهم سهازد (.)Hailbronner, 2006, p. 8
کنوانسیون 0310م کاهش بی تابعیتی ،در مادۀ  3تبعیض در زمینۀ سهلب تابعیهت را غیرقهانونی
اعالم کهرده اسهت ( .)Convention on The Reduction of Statelessness, Art. 9مهادۀ  1ایهن
کنوانسیون محو اشکال مختلف تبعیض نژادی ،تبعیض در خصوص ح بر تابعیت را منع کهرده
است .در اروپا ،کنوانسیون اروپایی تابعیت به صهراحت در مهادۀ  )2(1عهدم تبعهیض بهین اتبهاع،
شامل اتباع دارای تابعیت اصلی و اکتسابی را بیان میکند ( Report of UN Secretary General
 .)On December 2009, Op.cit, Para. 26بهعالوه مادۀ  03کنوانسیون اروپایی حقوق بشر منع
تبعیض و نیز رفتهار برابهر در برخهورداری از دیگهر حقهوق کنوانسهیون را تضهمین کهرده اسهت
(.)Faculty of Law, Op.cit, p. 17-18

 .2سلب تابعیت برخالف استانداردهای شکلی
عالوه بر الزام به انطباق با حقوق داخلی ،دیگر استانداردهای شکلی نیهز هسهتند کهه بها قهوانین
حقوق بشر بین الملل توسعه یافته انهد .در کنوانسهیون 0310م کهاهش بهی تهابعیتی و در سهطح
منطقه ای در کنوانسیون 0337م اروپایی تابعیت آمده است که حداقل استاندارد های شکلی باید
رعایت گردد؛ ازجمله آنکه سلب تابعیت هدف مشروعی داشته باشهد کهه بها حقهوق بهینالملهل
بهویژه با اهداف قواعد حقوق بینالملل بشر مطابقت کند و تضمینهای شکلی اعمهال شهود؛ بهه
این معنا که هر تصمیم سلب تابعیت باید با دالیل مربوطه منتشر شهود و نیهز قابهل تجدیهدنظر
قانونی از سوی دادگاه یا یک نهاد مستقل باشد (.)Monlar, op.cit, p. 78
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 .3سلب تابعیتی که به بیتابعیتی منجر شود
سلب تابعیت درصورتی که فرد مربوطه تابعیت دیگری نداشته باشد و یا بالفاصله تابعیت دیگری
کسب نکند ،به بیتابعیتی فرد منجر میشهود ( Report of Secretary General on December
.)2009, Op.cit, Para. 51
کنوانسیون 0391م الهه ،کنوانسیون 0313م مربوط به وضعیت افراد بیتابعیت و کنوانسیون
0310م کاهش بیتابعیتی ،اسناد بینالمللی اولیهای هستند که به اصول مربوط به ح تابعیت و
مسئلۀ بیتابعیتی پرداختهاند ( .)Bachelor, 1994, p. 158کنوانسیون 0310م مکمل کنوانسیون
0313م است و از طری راهکارهای مقابله با بی تابعیتی در زمینههای مختلف ،از سهلب تابعیهت
جلوگیری میکند ( .)Manson, 2013, p. 22بر اساس مادۀ  7کنوانسهیون کهاهش بهیتهابعیتی،
دولت ها تا زمانی که فرد به صورت تضمینی تابعیت دیگری را بهدست نیاورده است ،نباید اقهدام
به سلب تابعیت نمایند .بهطور مشابه ،دولتها باید ترک تابعیت را فق زمانی کهه فهرد مربوطهه
تابعیت دیگری را کسب کرده اسهت ،بپذیرنهد ( Report of secretary general On December
 .)2009, Op.cit, Para.42با وجود این ،مادۀ  )0(1کنوانسیون کهاهش بهیتهابعیتی فهرسهتی از
استثناها را مطرح میکند که بر اساس آن ،اگر سلب تابعیت به بیتهابعیتی منجهر گهردد ،مجهاز
تلقی میشود ( .)Monlar, op.cit, p. 80این استثناها عبارتاند از:
الف) اگر این افراد دارای تابعیت اکتسابی بوده و حداقل هفت سال در خارج از کشور باشهند
و موف به اعالم قصد خود مبنی بر حفظ تابعیت خود نشوند؛
ب) زمانی که تبعه ای خارج از کشور متولد شود و تا یکسال بعهد از تولهد در دولهت متبهوع
خود اقامت نگزیند و قصد خود را بر این اساس اعالم نکند؛
ج) درصورتی که تابعیت از طری تقلب بهدست آید (.)Monlar, op.cit, p. 81
کنوانسیون اروپایی 0337م ممنوعیت سلب تابعیت را از اصهول اساسهی دانسهته و در مهادۀ
 )9(7سلب تابعیت منجر به بی تابعیتی را تنها و به صورت انحصهاری در مهورد تقلهب (بهه بیهان
کنوانسیون ،به علت رفتار متقلبانه ،اطالعات نادرست یا پنهان کردن هرگونه واقعیت مربهوط بهه
متقاضی) را مجاز دانسته است (ظفری ،0931 ،ص .)33

گفتار چهارم :تروریسم و تغییر قوانین سلب تابعیت در کشورهای اروپایی
اولین گزارش از جنگجویان خارجی که کشور خود را به قصد پیوستن به شورشیان سهوریه
علیه رژیم بشار اسد ترک کردند ،در تابستان سال 2102م اعهالم شهد .مرکهز بهین المللهی
مطالعۀ افراط گرایی و خشونت سیاسی تخمین زد کهه حهدود  21ههزار نفهر از جنگجویهان
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خارجی بهه داعهش پیوسهته انهد و  3ههزار نفهر از ایهن افهراد اههل اروپهای غربهی هسهتند
( .)Jayaraman, 2016, p. 187
در بلژیک حمالت تروریستی زیادی صورت گرفت که با درنظر گهرفتن اهمیهت و خسهارت،
مهمترین آنها شامل حمله به موزۀ یهودیهان بروکسهل در  23مهی  2103و بمهبگهذاریههای
بروکسل و زوانتم در  22مارس  2101است .کشور انگلیس نیز افزایش فعالیت های تروریستی را
در اوایل سال 2107م با سه حملۀ بزرگ در محدودۀ زمانی چهار ماه ،حمله به وست مینستر در
 22مارس  ،2107بمب گذاری منچستر در  22می  ،2107حمله به برج لندن در  9ژوئن 2107
را داشته است ( .)Terror Attacks in Europe: A Timeline, 2017فرانسه از دسامبر  2103تها
ژوئن  2107ده بار مورد حمله قرار گرفته است که مهم ترین این موارد ،حملهه بهه دفتهر مجلهۀ
شارلی ابدو در  7ژانویه  ،2101حمالت پاریس در  09نوامبر  2101و حملۀ کامیون به سهواحل
شهر نیس در  03جوالی  2101است (.)France: A Timeline of Terror, 2017
به موازات پیوستن این جنگجویان به شورشیان سهوری و سهپس گهروه تروریسهتی داعهش،
فعالیت های تروریستی در اروپا نیز آغاز شد .این امر به امنیتی شدن کشورهای اروپایی ،ازجملهه
فرانسه ،بلژیک ،انگلیس و دیگر کشورهای اروپایی انجامید ( .)Matthew, 2015بهه ایهن ترتیهب،
بیشتر کشورهای اروپایی ،پدیدۀ جنگجویان خارجی را تهدیدی علیهه امنیهت ملهی خهود تلقهی
کرده ،در جهت ممانعت از بازگشت این افراد و خطرآفرینی آنان برای امنیت ملی ،اقدام به تغییر
قوانین تابعیت و گسترش اختیارات سلب تابعیت از تروریست ها نمودند .در اینجا قهوانین سهلب
تابعیت در کشورهای انگلیس ،فرانسه و بلژیک و اصالحاتی که پس از بروز اقهدامات تروریسهتی
اعمال کردند و نیز مطابقت قوانین جدید با مقررات حقوق بشر را بررسی خواهیم کرد.

 .1تروریسم و تغییر قوانین حاکم بر سلب تابعیت در انگلستان
مقررات تابعیت انگلیس مبتنی بر قانون تابعیت 0310م است که در اول ژانویه  0319الزماالجرا
شد .این قانون مبانی قانونی کسب تابعیت و ازدسهت دادن تابعیهت انگلهیس را مشهخص کهرده
است .بخش  31قانون 0310م مربوط به سلب تابعیت است که تحت شرایطی سهلب تابعیهت را
مجاز میداند:
الف) کسب تابعیت از طری تقلب ،یا پنهان کردن حقای اساسی باشد.
ب) فردی که عدم وفاداری و عدم تمایل خود به پادشاهی را با حرف و عمل نشان دهد.
ج) شخصی که به صورت غیرقانونی در طول جنگ با دشمن تجارت یا همکاری میکند.
د) فرد در طول  1سال از تاریخ کسب تابعیت به  02ماه حبس یا بیشهتر محکهوم شهود (در
این مورد سلب تابعیت نباید منجر به بیتابعیتی فرد شود) (.)Anderson, 2016, p. 6
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در سال های اخیر در انگلستان از سلب تابعیت استفادۀ گسترده ای شده اسهت .تغییهرات در
قوانین ،دامنۀ سلب تابعیت را به ویژه برای کسانی که در مبارزه یا آموزش تروریستی در خارج از
کشور مشارکت داشتند افزایش داده است ( .)Kemp & Corrigan, 2015, p. 2بر اسهاس گفتهۀ
ادارۀ امنیت و مبارزه با تروریسم انگلستان ،در نوامبر  2101تعداد رسهمی جنگجویهان خهارجی
 711بوده است و سطح تهدید تروریسم بینالملل -از جانهب تروریسهتههای اسهالمگهرا -بهرای
کشور انگلستان باال بوده است (.)ICCT, 2016, p. 40
با مشاهدۀ افزایش تعداد شهروندان بریتانیایی که به سوریه و عهراق سهفر مهیکردنهد ،بسهیاری از
سههران کشههورهای اروپههایی دربههارۀ خطههر رادیکههال شههدن «جنگجویههان خههارجی» در بازگشههت بههه
کشورهایشان هشدار می دادند .در پارلمان و رسانه های بریتانیا این درخواست مطرح بود کهه در وهلهۀ
اول باید از سفر شهروندان به عراق و سوریه جلوگیری کرد و در وهلۀ دوم از بازگشت کسهانی کهه بهه
این کشورها سهفر کهرده بودنهد بهه بریتانیها ممانعهت شهود .در ایهن بحه هها پرسهش ههایی دربهارۀ
«جنگجویانی» مطرح گردیهد کهه تنهها دارای تابعیهت بریتانیها بودنهد و درنتیجهه سهلب تابعیهت بهه
بیتابعیتی آنها منجر می شد .واکنش دولت به این وضعیت ،تلفی «دستورات محرومیت موقهت» در
قانون مقابله با تروریسم و امنیت مصوب سهال 2101م بهود (  .)Mills, Op.cit, p. 12ایهن دسهتورات
فرد موردنظر را از بازگشت به بریتانیا بدون مجوز وزیر منع میکرد ( .)Karatani, 2003, p. 1
انگلستان سلب تابعیت منجر به بی تابعیتی را در ژانویهه  2103بها اصهالح بخهش  31سهلب
تابعیت در قانون تابعیت انگلیسی 0310م دوباره مطرح کرد .انجام این کهار بها شهرای اعالمیهۀ
مربوط به تصویب کنوانسیون 0310م محدود شده بود .اعالمیه تنها سلب تابعیت از اتبهاع دارای
تابعیت اکتسابی را اجازه داده و در خصوص اتباع دارای تابعیت اصلی ،تنهها زمهانی امکهان پهذیر
است که آن ها اقدامی را که به صورت جدی خهالف منهافع حیهاتی دولهت اسهت مرتکهب شهده
باشند .ضمن آنکه سلب تابعیت منجر به بیتابعیتی زمانی امکان داردکه شهخص بتوانهد تابعیهت
دیگری کسب نماید ()Harvey, Op.cit, p. 34؛ چنانکه ایهن مهورد در خصهوص صهدور رأی در
پروندۀ هالل عبدالرزاق علی الجدا نیز مطرح و اعمال شد.
بخش  )0(11قانون 2103م ،بند جدیهدی ( )A4را بهه اصهالحیۀ بخهش  31قهانون 0310م
اضافه کرده که طب آن مواردی که سلب تابعیت منجر به بیتهابعیتی مجهاز اسهت ،ایهنچنهین
برشمرده شده است :الف) تابعیت فرد اکتسابی باشد .ب) رفتار فرد به صورت جدی در تضهاد بها
منافع حیاتی باشد .ج) صدور دستور در ایهن مهورد مسهتلزم آن اسهت کهه وزارت کشهور دلیهل
منطقی داشته باشد مبنی بر آنکه فرد قادر است تابعیت کشور دیگری را بههدسهت آورد ( Asad
.)Ali Khan, 2015, p. 36
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 .2تروریسم و تغییر قوانین حاکم بر سلب تابعیت در فرانسه
مادۀ  29قانون مدنی 0331م فرانسه ،ازدست دادن ارادی و غیرارادی تابعیت را پوشش میدهد.
از سال 0331م یک فرد تنها زمانی سلب تابعیت می شود که در نتیجهۀ آن بهی تابعیهت نشهود و
این به آن معناست که فرد تک تابعیتی نباشد .اتباع دارای تابعیت اکتسابی ممکن است تابعیهت
خود را در موارد تقلب در کسب تابعیت ،بنابر مادۀ  27 -2قهانون مهدنی ازدسهت بدههد ،تقلهب
معمولترین زمینه برای ازدسهت دادن تابعیهت اسهت ( .)Mantu, 2016, p. 2سهلب تابعیهت بهر
مبنای مادۀ  21قانون مدنی ،عدم وفاداری در شرای زیر را تأیید میکند:
الف) ارتکاب به اعمالی علیه منافع حیاتی ملت یا ارتکاب اعمال مرتب با تروریسم.
ب) ارتکاب به جنایت علیه امنیت کشور.
ج) ارتکاب به اعمال نافرمانی در خصوص اجرای خدمت ملی.
د) کسانی که به نفع یک دولت خارجی ،اعمالی معارض با تابعیت فرانسوی انجام دهند و به
منافع فرانسه لطمه وارد آورند (.)French Civil Code, art.25
سلب تابعیت در اذهان عمومی فرانسویان به دولهت ویشهی کهه در سهال 0331م (در دوران
اشغال فرانسه از سوی آلمان) تشکیل شد ،پیوند خورده است .به موجب قهوانین سهلب تابعیهت،
تحت حاکمیت دولت ویشی  001هزار یهودی الجزایری و  01012شهروند فرانسوی که از سال
0327م تابعیت فرانسه را بهدست آورده بودنهد ،سهلب تابعیهت شهدند ( & Weil, 2008, p. 88
 .)128در قانون 0331م تابعیت فرانسه افراد تحت این شرای سلب تابعیهت مهی شهوند :کسهب
تابعیت دیگر ،خدمت در ارتش خارجی یا ارائۀ خدمات عمومی ،ارتکاب جرم علیه امنیت کشهور،
ارتکاب جرایم خاص ،عدم رعایت قانون ارتش ،اقدام علیه فرانسه و به نفع یک دولت خهارجی ،و
ارتکاب جرایمی که محکوم به  3سال زندان شود (.)Kerno, 1953, p. 11
بح های عمومی دربارۀ سلب تابعیت کهه نگرانهی ههای مطهرح شهده در بریتانیها و دیگهر
کشورهای اروپایی دربارۀ بازگشت جنگجویان خارجی از سوریه را مطرح می کند ،از ماه ژوئهن
 2103آغاز شد .تخمین زده شد که تعداد  311نفر تا اکتبر  2101فرانسه را به مقصد سهوریه
و عراق ترک کرده اند .ضمن اینکه تعداد اتباع افراطی فرانسه و یا افراد مهتهم بهه فعالیهت در
شبکه های جهانی که لزوما به سوریه و عراق نرفته اند 2111 ،نفر است .از نوامبر  2103قانون
فرانسه امکان ابطال یا مصادرۀ گذرنامه های جنگجویان خهارجی و همچنهین ممنوعیهت ورود
خارجی هایی را که مرتب با فعالیت های تروریستی هستند فراهم کرد و در نوامبر  2101پس
از حمالت تروریستی در پاریس ،وضعیت اضطراری اعالم شد .با اینکهه جهرایم تروریسهتی در
قانون مدنی آورده شده است ،قانون 2103م دیگر جرایم منتسب به تروریسهم را نیهز معرفهی
کرد؛ ازجمله آموزش استفاده از سالح و انفجار ،تبلیغات برای تروریسم و رفهتن بهه خهارج از
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فرانسه به قصد مشارکت در عملیهاتههای تروریسهتی و (...
.)2016, p. 31-32
شورای دولتی در نظر خود در  00نوامبر  2101که مورد موافقت حکومت قرار گرفت ،اعالم
داشت که تابعیت اصلی فرانسه ح اولیۀ هر فرد است و زمینه را فهراهم مهی کنهد کهه افهراد از
حقوق اساسی بهره مند شود و سلب کردن آن تخلفهی افراطهی اسهت و درنتیجهه مغهایر قهانون
اساسی شمرده می شود .به عبارت دیگر ،گسترش اختیارات سهلب تابعیهت از مجهرم تروریسهتی
هرچند که محدود به موارد معدودی در فاصلۀ زمانی بیش از  01سهال باشهد ،مسهتلزم تجدیهد
نظر در قانون اساسی اسهت ( .)Guest editorial , 2016, p. 4دادگهاه قهانون اساسهی فرانسهه در
ژانویه  2101سلب تابعیت فرانسوی -مراکشی احمد سهنونی الیعقوبی به علت ارتکاب به اعمال
تروریستی را اعالم کرد .سهنونی که در کازابالنکای مراکش متولد شده بهود 31 ،سهال داشهت و
در سال 2119م تابعیت فرانسه را کسهب کهرد .وی در سهال 2109م بهه علهت محکومیهت بهه
همکاری با تشکیالت تروریستی برای استخدام جهادگران بهه هفهت سهال زنهدان محکهوم شهد
( .)Mickolus, 2016, p. 325وی متهم به ایجاد شبکهای برای فرسهتادن جههادگران بهه عهراق،
افغانستان ،سومالی ،تأمین مالی و سرپرستی کهردن همهاهنگی در ایهن زمینهه بهود ( Samson,
 .)2015این تصمیم در پی حملۀ تروریستی شارلی ابدو که  07کشته داد ،اتخاذ شد .سهنونی به
شورای قانون اساسی دادخواست داد کهه گرچهه قهانون مهدنی فرانسهه سهلب تابعیهت را اجهازه
می دهد ،اما سلب تابعیت از افراد دارای تابعیت اکتسابی ،مخهالف اصهل «برابهری» یهاد شهده در
اعالمیۀ حقوق بشر و شهروندی فرانسه است (.)Wildberger, 2015
دادگاه در بیانیه ای نوشت ،افرادی که تابعیت اکتسهابی دارنهد و کسهانی کهه تابعیهت اصهلی
فرانسه را دارا هستند ،در موقعیت یکسانی قرار دارند ،اما این تفاوت رفتهار در جههت مبهارزه بها
تروریسم است و ناقض اصل برابری نیست ( .)Vinocur, 2015ازآنجا که الیعقهوبی دو تهابعیتی و
متهم به جرایم تروریستی است ،می توان نسبت به افهرادی کهه محکهوم بهه جهرایم تروریسهتی
هستند و تنها یک تابعیت دارند ،رفتاری متفاوت با وی داشت (.)Klepach, 2017, p. 530
نوشتار جدید مادۀ  93مبنی بر آن است که یک شخص ممکن اسهت از تابعیهت یها حقهوق
مربوط به تابعیت محروم گردد .ازدست دادن حقوق مدنی جایگزینی برای ازدست دادن حقهوق
تابعیهت اسهت (  .)Council de l’Europe, 2016, para. 88-89از اشخاصهی کهه فقه تابعیهت
فرانسوی دارند نمی توان سلب تابعیت کرد ،زیرا بی تابعیت می شوند؛ بنابراین تا زمانی کهه سهلب
تابعیت قابل اعمال نیست ،محروم شدن از حقوق مرتب با تابعیت را مهی تهوان جهایگزین بهرای
سلب تابعیت دانست .این مورد در عمل منجر به آن می شود که فرد آن حقوقی را که فق اتباع
فرانسه می توانند داشته باشند ازدست بدهد؛ ازجمله حقوق سیاسی و ح رأی ،و حه داشهتن
Berenice Boutin and Others,

بررسی تطبیقی سلب تابعیت بهعنوان مجازات...

477

موقعیت های رسمی خاص .این محرومیت فق برای آینده و نسبت بهه فهرد اعمهال مهی شهود و
همسر و فرزند شامل آن نمیشوند.

 .3تروریسم و تغییر قوانین حاکم بر سلب تابعیت در بلژیک
کسب ،تخصیص ،ترک تابعیت ،ازدست دادن تابعیت و سلب تابعیت بلژیک در مواد  1و  3قانون
اساسی و قانون تابعیت بلژیک 0313م تدوین شهده اسهت ( .)Rustom & Schoonvaere, 2012
سلب تابعیت ویژگی استاندارد تابعیت بلژیهک از قهرن بیسهتم اسهت .از ابتهدای 0303م قهانون
بلژیک امکان سلب تابعیت از کسانی را که در طول جنگ جهانی اول تبعۀ بلژیهک شهده بودنهد،
فراهم کرد .مکانیسم تابعیت پس از آن گسترش یافت تا آنکه قانون تابعیهت بلژیهک در 0313م
گنجانده شد .مادۀ  29قانون این امکان را فراهم می سهازد تها کسهانی را کهه بهه صهورت جهدی
وظایف تابعیت خود را نقض میکنند ،سلب تابعیت کند (.)Wautelet, 2016, p. 1-2
هم از منابع رسمی و هم منابع غیررسمی اعالم شده است که  371نفر از اتبهاع بلژیهک بهه
سوریه و عراق رفته اند که این امر بلژیک را دارای باالترین تعداد جنگجویهان خهارجی در میهان
کشورهای اروپایی نشان مهیدههد ( Rik Coolsaet, 2016, p. 9; The Sofan Group, 2015, p.
 .)12به این ترتیب ،بلژیک نیز ازجمله کشورهایی است که قهوانین خهود را بهرای امکهان سهلب
تابعیت تروریستها تغییر داد .در این کشور از سهال 2102م در یهک سهری از تغییهرات سهریع
چارچوب قانونی برای سلب تابعیت به صورتی قابل مالحظه تغییر یافت .اولین اصالحیه با قانون
 3دسامبر  2102ایجاد شد .هدف اصلی این قانون آن بود که کسهب تابعیهت بلژیهک را دشهوار
سازد ،اما این قانون مقررات سلب تابعیت را گسترش داد؛ چنانکه مادۀ جدیهد  29معرفهی شهد
که امکان سلب تابعیت از کسانی را که مرتکب جنایات تروریسهتی شهده و بهه حهداقل  1سهال
زندان محکوم شده اند ،فراهم کرد .سلب تابعیت با جرایم تروریستی خاصی مهرتب بهود کهه در
قانون کیفری لیست شدهاند (.)Wautelet, op.cit, p. 3
پس از حمله به شارلی ابدو در پاریس ،دولت قصد خود مبنی بر تشدید امکان سلب تابعیهت
را اعالم کرد و الیحۀ آن در ژوئن  2101معرفهی و پذیرفتهه شهد و نیهز حهوزۀ مکانیسهم سهلب
تابعیت به جنایتهای تروریستی جدید گسترش یافت .تغییر دیگر مربوط به حوزۀ زمهانی اسهت
که برخالف رژیم گذشته مکانیسم جدید سلب تابعیت صرف نظهر از آنکهه چهه مهدت از کسهب
تابعیت فرد میگذرد ،اعمال میشود .به عبارت دیگر ،هیچ محدودیت زمانی وجود نهدارد .ضهمن
آنکه با رژیم معرفی شده در 2102م ،سلب تابعیت از سوی هر دادگاهی قابل اعمال بود ،نه فقه
دادگاه تجدیدنظر.
قبههل از سههال 2101م در بلژیههک سههلب تابعیههت در خصههوص ارتکههاب جههرایم تروریسههتی
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امکان پذیر بود ،اما محدود به جرایم تروریستی بسیار جدی بهود و اگهر فهرد ده سهال در کشهور
بلژیک اقامت داشت سلب تابعیت نمی شد .پس از سال 2101م در کشور یادشده سهلب تابعیهت
در ارتکاب به جرایم تروریستی محدودۀ زمانی ندارد .یک مقررۀ به ظاهر مشکل ساز بهین تابعیهت
بلژیک و قانون تابعیت اروپایی وجود دارد .مادۀ  29قانون تابعیت بلژیک که امکان سلب تابعیهت
را در صورت نقض جدی وظایف تابعیهت بلژیهک فهراهم مهیکنهد ،مقهررات بهرای جلهوگیری از
بی تابعیت شدن فرد را درنظر نگرفته است که ایهن امهر نهاقض مهادۀ  )9(7کنوانسهیون اروپهایی
تابعیت است که سلب تابعیت منجر به بی تابعیتی را تنها در صورتی اجازه می دهد که تابعیت بها
استفاده از تقلب کسب شده باشد (.)Groot & Wautelet, 2014, p. 34

نتیجه
مادۀ  1کنوانسیون کاهش بی تابعیتی موارد قهری سلب تابعیت را بیان داشهته و آنچهه در ذیهل
مادۀ  1به عنوان استثنا بر این ماده آمده ،به این دلیل است که برای دولتها این ح وجود دارد
که بر طب قوانین ملی ،طب شرایطی از اتباع خود سلب تابعیت نماینهد ،ولهی ایهن حه بهرای
دولت ها بدون خدشه نیست و سلب تابعیت از سوی دولتها استثنایی است بر اصل عهدم سهلب
تابعیت .با این حال نمی توان گفت که همۀ گونههای سلب تابعیهت خودسهرانه و نامشهروع اسهت.
سلب تابعیت باید در خدمت یک هدف مشروع و منطب با قواعد حقوق بشر بین الملهل صهورت
گیرد .درواقع ،سلب تابعیت خودسرانه زمانی است که هیچ گونه انطباقی بها قهوانین داخلهی کهه
خود آن قوانین نیز منطب با قواعد حقوق بشر بین المللی است ،نداشته باشهد .نتیجهه آنکهه در
زمینۀ سلب تابعیت قواعدی بین المللی مورد شناسایی قهرار گرفتهه کهه محدودکننهدۀ اختیهار و
صالحیت دولت ها است و در صورت عدم رعایت این قواعهد ،عمهل سهلب تابعیهت خودسهرانه و
غیرقانونی تلقی می شود که عبارت اند از :سلب تابعیت بهرخالف قهانون و اسهتانداردهای شهکلی،
سلب تابعیت تبعیضآمیز و اجتناب از بیتابعیتی .به این ترتیب ،سلب تابعیت در صورت مغایرت
با این اصول ،ناقض حقوق بینالملل و درنتیجه نامشروع خواهد بود.
در سالهای اخیر در انگلستان در خصوص کسانی که در مبارزه ،فعالیت افراطی یها آمهوزش
تروریستی خارج از کشور ،ازجمله در سوریه مشارکت دارنهد ،شهاهد افهزایش چشهمگیر صهدور
دستور سلب تابعیت هستیم .ضمن آنکه دربارۀ «جنگجویان جههادی» کهه تنهها دارای تابعیهت
بریتانیا بوده اند ،برای جلوگیری از بهروز بهیتهابعیتی ،واکهنش دولهت بهه ایهن وضهعیت ،تلفیه
«دستورات محرومیت موقت» در قانون مقابله با تروریسم و امنیت مصوب سال 2101م بود.
در کشور فرانسه ،بر اساس مادۀ  29قانون مدنی 0331م ،سلب تابعیت در صورت ارتکاب به
اعمالی علیه منافع حیاتی ملت یا اعمال مرتب با تروریسم ،تنها قابل اعمال به افرادی است کهه
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تابعیت اکتسابی داشته ،تک تابعیتی نباشند .ضمن آنکه در خصوص افراد تک تابعیتی که امکهان
سلب تابعیت از آنها وجود ندارد ،اعالم شد که از حقوق مربوط به تابعیت محروم خواهند شد.
در کشور بلژیک ،مادۀ  29قانون تابعیت 0313م این امکان را فراهم می سهازد تها کسهانی را
که به صورت جدی وظایف تابعیت خود را نقض می کنند ،سلب تابعیت کنهد .از جهوالی 2101
الیحۀ جدیدی پذیرفته شد که در نتیجهۀ آن حهوزۀ مکانیسهم سهلب تابعیهت بهه جنایهت ههای
تروریستی جدید نیز گسترش یافت .در مکانیسم جدید سهلب تابعیهت ههیچ محهدودیت زمهانی
ندارد و از سوی هر دادگاهی قابل اعمال است .بااینحهال ،مهادۀ  29قهانون تابعیهت بلژیهک کهه
امکان سلب تابعیت را در صورت نقض جدی وظایف تابعیهت بلژیهک فهراهم مهی کنهد ،مقهررات
جلوگیری از بی تابعیت شدن فرد را درنظر نگرفته کهه ایهن امهر نهاقض مهادۀ  )9(7کنوانسهیون
اروپایی تابعیت است که سلب تابعیت منجر به بی تابعیتی را تنها در صورتی اجازه مهی دههد کهه
تابعیت با استفاده از تقلب کسب شده باشد.
چنانچه مالحظه شد ،در نتیجۀ وقایع تروریستی در هرکدام از کشورهای انگلستان ،فرانسه و
بلژیک ،تالشهایی برای گسترش اختیارات سلب تابعیت از افراد محکهوم بهه اعمهال تروریسهتی
صورت گرفت که این تالش ها در این کشورها نتیجهۀ مشهابهی نداشهته اسهت .درحهالی کهه در
کشورهای انگلستان و فرانسه ،گسترش اختیارات سلب تابعیت با توجه به مقهررات بهین المللهی
صورت گرفته و تمهیدات الزم برای جلوگیری از بی تابعیتی درنظر گرفته شده است ،در بلژیهک
شاهد گسترش مجازات سلب تابعیت ،بدون رعایت قاعدۀ ممنوعیت بی تابعیتی هستیم کهه ایهن
امر ناقض کنوانسیون اروپایی تابعیت و همچنین ناقض مادۀ  01اعالمیهۀ جههانی حقهوق بشهر و
کنوانسیون کاهش موارد بیتابعیتی است.

منابع و مآخذ
 .1فارسی
الف) کتابها
 .0آل کجباف ،حسین ( ،)0913تابعیت در ایران و سایر کشورها ،تهران :انتشارات جنگل.
 .2ابراهیمی ،سید نصراهلل ( ،)0919حقوق بینالملل خصوصی ،تهران :انتشارات سمت .
 .9مدنی ،سید جالل الدین ( ،)0913حقوق بینالملل خصوصی ،تهران :انتشارات جنگل.
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ب) مقالهها
 .3فرخی ،رحمتاله (« ،)0933ح بر تابعیت در پرتو ماهیت حقوق بشر و اسناد بهینالمللهی»،
تهران :ناشر تخصصی مقاالت کنفرانسها و ژورنالها-سیویلیکا ،قابل دسترسی در:
https://www.civilica.com/PdfExport-LAWI01_522

 .1فضائلی ،مصطفی (« ،)0931سلب تابعیت از منظر حقوق اسهالم و نظهام بهینالمللهی حقهوق
بشر» تهران :مطالعات حقوق تطبیقی ،دورۀ  ،1ش .0
 .1قاسمی ،غالمعلی (« ،)0937بررسی سلب تابعیت اتباع بحرین در پرتو حقوق بینالملل بشر»
تهران :فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،33ش .9

ج) پایاننامهها
 .7دماوندی ،فاطمه ( ،)0931سلب تابعیت در ایران و اسناد بینالمللهی ،پایهاننامهۀ کارشناسهی
ارشد ،دانشکدۀ حقوق دانشگاه آزاد ،واحد تهران مرکزی.
 .1ظفری ،علی ( ،)0931بررسی تطبیقی سلب تابعیت در حقوق ایران با کشورهای حوزۀ خلهی
فارس ،پایان نامۀ کارشناسهی ارشهد ،دانشهکدۀ علهوم انسهانی دانشهگاه آزاد اسهالمی ،واحهد
شاهرود.
 .3کارگران بافقی ،مجید ( ،)0912-0919نقد قانون تابعیت ایران با نگاهی به قهانون کشهورهای
امریکا و انگلستان ،پایان نامۀ کارشناسی ارشهد رشهتۀ حقهوق بهین الملهل ،دانشهکدۀ حقهوق
دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکز.
 .01مقصودی ،منصور ( ،)0931بررسی جایگاه ح تابعیت در نظام حقوقی ایران و تطبی آن با
اسناد بینالمللی حقوق بشر ،پایاننامۀ کارشناسی ارشد ،دانشکدۀ حقوق دانشگاه آزاد ،واحهد
تهران مرکزی.

 .2خارجی
A) Books
11. Bachelor, Carole A (1998), statelessness and the problem of resolving
nationality status, International Journal of refugee law,Vol.10,No.1/2, p.156-183,
Available at: http://www.mcrg.ac.in/AddReading/2012/carol.pdf
12. Baubock, Rainer et al (2015), Citizenship deprivation: A normative analysis,
CEPS Paper in Library and security in Europe, No.82. p.1-38.
13. Van Waas, Laura (2008), Nationality matters: statelessness under international
law, School of human rights research series, Volume 29, Available at:
www.institutesi.org/Nationality_Matters.pdf

473

...بررسی تطبیقی سلب تابعیت بهعنوان مجازات

B) Articles
14. Anderson, David (2016), "Citizenship removal resulting in statelessness", p. 117,
Available
at:www.gov./government/uploads/system/uploads/
attachment_data/file/518390/David_Anderson_QC_CITIZENSHIP_REMOVAL
15. Boutin, Berenice and others (2016) "The Foreign Fighter’s Phenomenon in the
European Union", International Center for Terrorism- The Hague, p. 1-149.
16. "Citizenship revocation in response to the foreign fighter threat", UIO: Faculty
of Law University of Oslo, 2016, p.1-57, Available at: https://www.duo.uio.no
17. Coolsaet, Rik (2016), "Facing the Forth Foreign Fighters Wave: What Drives
Europeans to Syria and to Islamic State? Insights from The Belgian Case",
Egmont Papers 81: The Royal institute for international relations, pp 1-52,
Available at: http://www.egmontinstitute.be
18. Hailbronner, Kay (2017) "Nationality in public international law and European
law", Available at: http://www.academia.edu
19. Harvey, Alison (2016) "Deprivation of Nationality: Implications for the Fight
Against Statelessness", QIL, Zoom-in 31, p.21-38 ,Available at: http://www.qilqdi.org
20. Jayaraman, Shiva (2016), "International Terrorism and Statelessness: Revoking
the Citizenship of ISIL Foreign Fighters", Chicago Journal of International Law,
Volume 17, No.1, and pp: 177-216 .
21. Kemp,Patty and Corrigan, Edward C. (2015),"Deprivation of citizenship: A
Canada/ United Kingdom comparison", p. 1-5, Available at: www.edcorrigan.ca
22. Khan, Asad Ali (2016) "The Limits of European Union Law: Terrorism,
Statelessness and Deprivation of Nationality", p. 1-50, Available at:
https://papers.ssrn.com
23. Klepach, Arielle (2017) "What OLC Missed: Answer Al-Aulaqi and the Case for
Citizenship Forfeiture", Columbia Journal of Transnational Law, 530, Available
at: http://jtl.columbia.edu
24. Manson, Matilda (2013) "reduction of statelessness and access to nationality-the
need for EU regulation-The showcase of stateless Roma in Slovenia", Graduate
thesis, Faculty of Law Lund University, Available at: http://lup.lub.lu.se
25. Mantu, Sandra (2016), "Citizenship Deprivation in France: Between Nation and
the Republic" ,available at: http://www.jurist.org
26. Matthew, Dalton and others(2015) "Seven militant’s lead deadly Paris attacks",
The Wall Street Journal, Available at: https://www.wsj.com
27. Mickolus, Edward (2016), "Terrorism, 2013-2015: A Worldwide Chronology,
McFarland", Available at: https://books.google.com/books?isbn=1476664374
28. Mills, Bobbie (2016) "A Privilege Not a Right: Contemporary Debates on
Citizenship Deprivation in Britain and France", Centre on Migration, Policy and
Society,
University
of
Oxford,
p.
1-30,Available
at:

0931  پاییز و زمستان،2  شمارۀ،01  دورۀ،مطالعات حقوق تطبیقی

471

https://www.compas.ox.ac.uk
29. Monlar , Tamas (2015), "the prohibition of arbitrary deprivation of nationality
under international law and EU law: new perspectives", p. 67-92, Available at:
http://real.mtak.hu/29148/
30. Myres S.Mc Dougal et al., "Nationality and human rights: the protection of
individuals and external arenas", Faculty Scholarship Series, paper 2654(1974),
p. 900-998, Available at: http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/2654
31. Rene de Groot and Wautelet, Patrick (2014), "Trends on nationality law in
Europe", Available at: www.anusca.it
32. Rogers Brubaker, William (1990) "Citizenship and nationhood in France and
Germany", submitted in partial fulfillment of the requirement for the degree of
Doctor of Philosophy in the Graduate School of Arts and Sciences, Columbia
University, p. 134-168.
33. Rustom, Carine and Schoonvaere, Quentin (2012), "Mapping statelessness in
Belgium", UNHCR , Available at: http://www.unhcr.org
34.Samson, Thomas (2015) "Top French court backs stripping jihadist of
nationality",available at: http://en.rfi.fr/africa/20150123
35. Sparrow, A. (2014) "Islamic State: Call to revoke citizenship of British-born
jihadists: Leading MP Wants fighters to be rendered stateless: Carey joins
demands to beef up government action" The Guardian, available at:
/https://www.theguardian.com
36." Terror Attacks in Europe: A Timeline", Available at : http://www.thehindu.com
37. The Sofan Group (2015) "Foreign Fighters: An Updated Assessment of The
Flow of Foreign Fighters into Syria and Iraq", December 2015. Available at :
http://soufangroup.com
38. Vinocur, Nicholas(2015) "French court approves stripping nationality of FrancoMoroccan jihadist", January 23, 2015, available at: https://www.reuters.com
39. Wautelet, Patrick (2016)," the law of nationality: comparative and international
perspective",
University
de
Liege,
Available
at:
http://orbi.ulg.ac.be/handle/2268/195773
40. Weil, Patrick (2008) "How to be French: Nationality in the Making since 1789
Durham and London", Duke University Press.
41. Wildberger, Steven(2015) "France top court approves stripping nationality of
convicted Franco-Moroccan terrorist", available at: http://www.jurist.org
C) Documents
42. European convention on nationality, November 1997. Access date:14/6/2017,
Available at: www.refworld.org/pdfid/3ae6b36618.pdf
43.Extracts from the French civil code, Art.25. Access date: 2/4/2017 Available at:

470

...بررسی تطبیقی سلب تابعیت بهعنوان مجازات

http://www.legifrance.gouv.fr/content/download/1950/13681/version/3/file/Code
_22.pdf
44. France: A Timeline of Terror, Available at: https://news.sky.com
45. Guest editorial (2016) Terrorism and constitutional amendment in France,
European
constitutional
law
review,
12,
Available
at:
https://doi.org/10.1017/S1574019616000067 <6/10/2017 >
46. Human rights and arbitrary deprivation of nationality, Human rights Council,
Resolution 7/10, 2009.
47.Human rights and arbitrary deprivation of nationality: report of secretary general,
A/HRC/25/28,
19
December
2013,
Available
at:
www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/.../A-HRC-25-28_en.doc
<14/6/2017>
48. In the court of appeal (civil division) on appeal from the special immigration
appeals commission, Rolal courts of Justice, Case no: T2/2011/1371, London,
2012, paragraph 1. Available at: https://www.judiciary.gov.uk/wpcontent/uploads/.../al-jedda-judgment
49. Kerno, Ivan S (1953) Nationality including statelessness, International Law
Commission, memorandum prepared, Document:-A/CN.4/66 Available at:
http://legal.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4_67.pdf
50. Report of International Law Commission, sixty-sixth session(5 May- 6 June and
7 July- 8 August 2014), General Assembly Official Records, Sixty-ninth session,
Supplement No. 10, Chapter IV, p. 33 .
51. The 1954 Convention relating to the status of stateless persons: implementation
within the European Union member states and recommendation for
Harmonization, UNHCR, VOLUME 22:2, 2004.
52. UNHCR, Nationality and statelessness: a handbook for parliamentarians, Presses
Centrals de Lausanne, Switzerland, no.11, 2005, Available at:
https://www.un.org/ruleoflaw/files/Nationality%20and%20Statelessness.pdf
<13/9/2017>
53. Universal declaration of human rights, adopted by General Assembly Resolution
217 a (III) of 10 December 1948 .
54. UNHCR, Convention on The Reduction of Statelessness(1961), Available at :
http://www.unhcr.org/ibelong/wp-content/uploads/1961-Convention-on-thereduction-of-Statelessness_ENG.pdf
55. Venice Commission opinion on the draft constitutional law on “protection of the
nation”, Council de l’Europe: CDI-AD (2016), para 36-37, Available at:
www.venice.coe.int<17/7/2017

