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 چکیده
های انگلیس و فرانسه و ویژه اتباع کشوراروپایی، به اتباع از داعش و پیوستن برخی ظهور از پس

، سهه کشهور   -که بیشترین تعداد جنگجویان جهادی اروپایی مختص به این کشورها بود-بلژیک
ر جهت گسترش اختیارات سلب تابعیت، به اصالحاتی در قوانین سهلب تابعیهت خهود    یادشده د

 و فرانسهه ، انگلسهتان  کشورهای اقدامات که شودمی مطرح اساسی اقدام نمودند. لذا این پرسش
 حقهوق  منظر از حد چه تا افراد این تابعیت سلب مورد در جدید قوانین وضع در خصوص بلژیک
 به، تابعیت سلب مفهوم بررسی ضمن نخست رو،ایناز ؟است بوده قانونی وجاهت دارای المللبین
 حمهالت  ادامهه  در پرداختهه،  آن بهر  حاکم المللیبین مقررات و تابعیت سلب معمول هایزمینه

 سلب قوانین اصالحات درنهایت شود ومی بررسی اروپا در م2101تا  2102 هایسال تروریستی
. شد خواهد ارزیابی اصالحات این قانونی وجاهت و بلژیک و انسهفر، انگلیس کشور سه در تابعیت
 گسترش برای را اصالحاتی بلژیک و فرانسه، انگلیس کشور سه هر که است آن از حاکی هایافته

 حقهوق  مقهررات  بها  کشهورها  ایهن  اصالحات مطابقت اما، اندنموده اعمال تابعیت سلب اختیارات
 ضهمن  کهه  انهد داشهته  سهعی  فرانسهه  و انگلهیس  کشور دو درحالی که نیست. یکسان المللبین

 در بلژیهک  کشهور ، کننهد  رعایهت  را تابعیتیبی از اجتناب اصل، تابعیت سلب اختیارات گسترش
 .است نگرفته درنظر تابعیتیبی از جلوگیری تضمین برای ایمقرره هیچ خود تابعیت سلب قوانین

 کلیدی واژگان

 تابعیت. سلب، المللبین قحقو، تروریسم، تابعیتیبی اروپا،

                                                           
 12022112737مسئول، فکس:  نویسندۀ rmousazadeh8@gmail.com Email: 
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 مقدمه
 تهوان نمهی  را احهدی  و دارد تابعیهت  حه   هرکسهی » بشر حقوق جهانی اعالمیۀ 01 مادۀ موجببه

 Universal Declaration of)  «کهرد  محهروم  تابعیهت  تغییهر  ح  از یا و خود تابعیت از خودسرانه

Human Rights, 1948, Art.15 .)عنهوان بهه  تابعیهت  بر ح  رشپذی در پی المللیبین حقوق نظام 
 اسهت:  داده قهرار  پهذیرش  و شناسهایی  مهورد  تابعیت موضوع در را کلی اصل سه، بنیادین ح  یک
. (93-91، ص 0931تابعیت )مقصهودی،   پذیریتغییر اصل واحد، و تابعیت اصل تابعیت، لزوم اصل

 تکالیف دیگر، سوی از و تاس جامعه در او حقوق نیز و فرد تکالیف بیانگر که ازآنجا تابعیت موضوع
 .  رودمی شماربه کشورها تمامی برای مهم مسائل ازجمله، کندمی بیان را تبعه فرد برابر در دولت

 جانب از سویهیک است اقدامی و است تابعیت اعطای مقابل نقطۀ دقیقا  تابعیت سلب مفهوم
ی بنیهادین بشهری مقیهد بهه     هاح . انجامدمی دولت و فرد بین تابعیت رابطۀ قطع به که دولت

 حه  ، سیاسهی  مشهارکت  تابعیت نیستند، ولی سلب تابعیت به محرومیهت از حمایهت حقهوقی،   
 دیگهر  تحقه   بهرای  تابعیت رابطۀ وجود لذا شود؛منجر می... و آموزش ح ، مشاغل به دستیابی

 هها در دولهت  اختیهارات  و صهالحیت  اگرچهه . (2، ص 0931است )فضائلی،  الزم بشری هایح 
، اسهت  شهده  محهدود  بشهری  حقوق تعهدات ویژهبه المللیبین تعهدات از طری  تابعیت موضوع
 تابعیهت  سهلب  و کسهب  شهرای   خود داخلی قوانین بر اساس کشوری هر که موضوع این امروزه
 سهلب  حالعیندر؛ است شده تبدیل المللیبین شدۀپذیرفته اصل یک به، کندمی تعیین را خود

 سهلب  همهواره  و گرفهت  درنظهر  هادولت برای خدشه بدون ح  یک عنوانبه انتونمی را تابعیت
 .است تابعیت لزوم اصل بر استثنایی، هااز سوی دولت تابعیت
 با آن از پس نیز و سوریه دولت علیه شورشی هایگروه هایفعالیت آغاز با و م2102 سال از
 عهراق  و سهوریه  به اروپایی اتباع تعزیم از هاییگزارش ،داعش تروریستی گروه گیریشکل آغاز
 بهرای  آن از پس و سوریه دولت علیه شورشیان با همکاری برای ابتدا در افراد این که شد مطرح
 بازگشهت  موضهوع  و افهراد  این تروریستی اقدامات. کردند ترک را خود کشور، داعش به پیوستن

 بازگشت این چراکه؛ است بیغر کشورهای برای اساسی ایمسئله، خود اصلی کشور به افراد این
 از بسیاری بنابراین. کنندارزیابی می ملی امنیت برای مستقیم را خطری خود کشور به افراطیون
 نیهز  و قهوانین  وضهع  بهه  اقدام هلند و بلژیک، فرانسه، انگلیس کشورهای ویژهبه غربی کشورهای
 بها . انهد نموده هروندیش سلب اختیارات به مجدد دهیشکل جهت در خود موجود قوانین اصالح
 و ملهی  ههای تنش بر بلکه، فردی هایآزادی و حقوق بر تنهانه تابعیت سلب گرفتن اینکه نظردر
 حقهوق  و المللهی بهین  معاههدات  بها  تابعیهت  سهلب  مطابقهت  باید لذا، گذاردمی تأثیر المللیبین
 در گرفتهصورت حوالتت بررسی به حاضر پژوهش در روایناز. شود بررسی دقتبه بشر المللبین

 از هها آن اقهدام  بودن قانونی نیز بلژیک، و و فرانسه، انگلیس کشورهای در تابعیت سلب خصوص
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 اقهدامات » اسهت کهه   آن بر مبتنی پژوهش این فرضیۀ. پرداخت خواهیم المللیبین اسناد منظر
 بهه  منجهر ، اعشد تروریستی گروه به مطالعه مورد کشورهای اتباع پیوستن و اروپا در تروریستی
کشهورهای انگلهیس، فرانسهه و بلژیهک شهده اسهت و        در تابعیهت  سهلب  اختیارات دامنۀ توسعۀ
المللهی بهه گسهترش اختیهارات سهلب      های انگلیس و فرانسه با درنظر گرفتن مقررات بیندولت

تهابعیتی در  اند، اما دولت بلژیک، بدون درنظر گهرفتن قاعهدۀ ممنوعیهت بهی    تابعیت اقدام نموده
 .«الملل، اختیارات سلب تابعیت را گسترش داده استوق بینحق

سهلب تابعیهت از   »تحلیلی موضهوع   -نگارندگان این پژوهش در نظر دارند به روش توصیفی
را مورد مطالعهه قهرار   « المللاتباع محکوم به تروریسم در برخی کشورهای اروپایی و حقوق بین

 ر تنظیم شده است:دهند. در همین راستا این تحقی  در چند گفتا
 

  تابعیت سلب گفتار اول: چیستی مفهوم
 گهردد.  تغییهر  دستخوش تواندمی مختلف هایراه از و نیست ناپذیرزوال و مطل  امر یک تابعیت
 بهدون  وی تابعیهت  اینکهه  یها  و دههد  ازدسهت  خود ارادۀ به را خود تابعیت است ممکن فرد یک

 ارادی تهرک  دسهتۀ  دو بهه  تهوان مهی  خالصهه  طوربه که، شود گرفته دولت سوی از و او رضایت
 تابعیهت  سهلب  (.Monlar, 2015, p. 75)نمهود   تقسیم فرد رضایت بدون تابعیت سلب و تابعیت
 تقصهیر  مقابهل  در و دارد گونهمجازات حالت معموال  گیرد ومی صورت تبعه ارادۀ و میل برخالف
 مجهازات  عنوانبه را تابعیت سلب هاکشور از بعضی. گیردمی صورت متبوع دولت به نسبت تبعه
 (.13 ص ،0913 مدنی،) اندداده قرار خود قوانین تبعی در مجازات یا و اصلی

 تحهت  دولهت  که جایی هستند. متمایز کامال  مفهوم دو تابعیت سلب و تابعیت دادن ازدست
 دادن ازدست، گیردمی درنظر خودکار تابعیت بدون دخالت دولت را دادن ازدست خاصی شرای 
 داده مقامهات  به اختیار این خاص شرای  تحت زمانی که و است( Loss of nationality)تابعیت 

 (Deprivation of nationality)تابعیهت   سهلب ، کننهد  محهروم  خود تابعیت از را فرد که شودمی
 کننهدۀ اعطها  دولهت  طهرف  از جانبهه یک است عملی تابعیت . سلب(1 ص ،0937 قاسمی،)است 
 کهه  ایتبعهه  فعل ترک یا فعل ارتکاب دلیل به تابعیت رابطۀ قطع و بردن ازبین منظوربه تابعیت
اسهت   نمهوده  بینهی پهیش  را مجهازاتی  چنهین ، فعهل  تهرک  یها  فعهل  آن ارتکاب برای گذارقانون

 (.090 ص ،0931 دماوندی،)
 هها نآ تابعیهت  کهه  اتبهاعی  بهرای  مجازات عنوانبه تابعیت سلب معتقدند دانانحقوق بیشتر
 دیگهر  انهواع  کهه  درصهورتی  و هها دولهت  اقتهدار  و حاکمیت اصل درنظر گرفتن با، است اکتسابی
 کهه  اتبهاعی  خصهوص  در علت همین، است توجیه قابل، کند تأمین را دولت نظر نتواند مجازات
 (.  33، ص0919، ابراهیمی)است  مذموم امری، است اصلی آنان تابعیت
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 اول جهانی جنگ از پیش مجازات نوع این است. بیستم قرن به مربوط تابعیت سلب پیشینۀ
 چهون  دالیلهی  بهه  و پهی درپی صورت به تابعیت سلب به اقدام جنگ از پس بود، اما اندک بسیار
 از حمایهت  و دشهمن  بها  همکهاری  آن، منهافع  و دولهت  به نسبت بارزیان اقدامات وفاداری، عدم

 بلشهویکی  انقالب از پس روسیه در تابعیت سلب موارد بیشترین. انجام گرفت خرابکارانه اقدامات
 کشهورهای  از بسیاری دوم جهانی جنگ پس از(. 13، ص 0912، بافقی کارگران) گرفت صورت
 شهده  ملهی  منافع خالف اقدام هرگونه مرتکب و بودند کشور از خارج که را کسانی شرقی اروپای
 (. Myres S.Mc Dougal et al., 1974, p. 945) کردند محروم تابعیت از بودند،

 یههودی  اتبهاع  از زیادی شمار م، تابعیت0399 سال در خود نژادی سیاست تعقیب در هیتلر
 را آلمانی یهودیان همۀ م0330 سال در سپس و کرد سلب داشتند اکتسابی تابعیت که را آلمان
 (.Myres S.Mc Dougal et al., 1974, p. 947)نمهود   تابعیهت  سهلب  بودنهد  کشهور  از خارج که

 است شده اعمال اندک بسیار اخیر سال 11 طول در مجازات نوعی عنوانبه تابعیت سلب اختیار
 ههای بهرج  بهه  حمله زمان از حالاینبا بود؛ شده سپرده فراموشی به بیست و یکم قرن آغاز در و

 ملهی  امنیت تهدید علیه تابعیت سلب مجازات رسدمی نظربه، 2110 سپتامبر در جهانی تجارت
 ،کانهادا  ،اتهریش  ،اسهترالیا  کشهورهای  ملهی  گهذاری سیاسهت  کار دستور در و شده باره مطرحدو

 (. Mills, 2016, p. 2)است  گرفته قرار متحدۀ امریکا ایاالت و انگلیس ،هلند، فرانسه
 

 تابعیت سلب معمول هایزمینه: دوم گفتار
 هایراه است ممکن مختلف هایدولت. است متفاوت تابعیت سلب اختیارات کنندۀتوجیه دالیل

 تصهویب  را جدیهد  قهوانین  متفاوتی هایروش به و برگزینند سیاست این توجیه برای را متفاوتی
 پردازیم.می تابعیت سلب هایزمینه ترینمعمول به قسمت در این کنند.
 

 ملی امنیت علیه تهدید .1
 خطهر  بهه  را دولهت  منیهت ا شهدت بهه  که اندشده اعمالی مرتکب که را کسانی دارد ح  دولت یک

 توجیهه  این با را خود دارای تابعیت اصلی و تک تابعیتی اتباع تواندنمی اما، کند مجازات اند،انداخته
 (.Baubock et al., 2015, p.15-17) کند تابعیت سلب، هستند ملی امنیت برای تهدیدی هاآن که
 

 وفاداری نقض. 2
 در هها آن کهه  شهود  مطهرح  هها دولهت  سهوی  از دیهدگاه  این اساس بر است ممکن تابعیت سلب
دارنهد   کامهل  وفهاداری  خهود  دولهت  بهه  کهه  کنند کسانی به محدود را تابعیت امتیاز تا اندتالش
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(Baubock et al., 2015, p. 24 .)دولهت  یهک  بهه  وفاداری سوگند با است ممکن وفاداری تغییر 
 جرایمهی  ارتکهاب ، خارجی لتدو یک حکومت یا مسلح نیروهای در داوطلبانه خدمت یا خارجی

 آن در تابعیت کسب از پس خاصی دورۀ در زندان حکم، است دولت حیاتی منافع با تضاد در که
 کهه  ازآنجا(. Faculty of Law, 2016, p. 22)مصداق یابد  تقلب طری  از تابعیت کسب و، کشور
 عهدم  و اداریوفه  اثبهات  بهرای  مختلفهی  پارامترههای  لهذا ، است وسیع موضوعی وفاداری موضوع
 دارد: وجود وفاداری
 در تهابعیتی بهی  کاهش م0310 کنوانسیون .دولت حیاتی منافع ناقض اعمال ارتکاب( الف
 به فرد که است مجاز تابعیت سلب به اقدام برای صورتی در متعاهد دولت که است آن بر( 9)1 مادۀ
 (.Berry, 2014, p. 358)باشد  دولت حیاتی منافع مخالف جدی به صورت که کند عمل ایشیوه

 متفهاوت  ملهی  حقهوق  در تابعیهت  سهلب  زمینۀ سازیمفهوم .خارجی حکومت به خدمات( ب
 دشهمن،  دولهت  بهه  خهدمات  ارائهۀ  عنهوان به مثال برای محدود، به صورت را آن هادولت برخی. است
 ارائهۀ  نوعیهت  مم اعالم به توجه بدون فرد که زمانی که دارد اشاره م0310 کنوانسیون. کنندمی اعمال
 نماینهد؛  تابعیهت  سهلب  وی از تواننهد مهی  هها دولت، دهد ادامه را کار این، خارجی حکومت به خدمات
 ..(convention on reduction of statelessness, 1961, art 8)شود  وی منجر تابعیتیبی به اگر حتی

 هفت از راد با بیشاگر اف، اکتسابی تابعیت خصوص در م0310 بر اساس کنوانسیون .غیبت( ج
 مهورد  در یها  نکننهد  مراجعهه  دولت خهود  مسئولین به پیگیری برای، کشور از خارج در اقامت سال

 خود کشور به اقامت برای اگر، اندشده متولد کشور از خارج که کسانی برای خون بر اساس تابعیت
 تابعیهت ، ندادند اطالعی هیچ تابعیت بر ماندن باقی بر مبنی دولت خود مسئولین به یا و بازنگشتند

 (.Reports of UN Secretary General, 2013, para. 18-19) شود تواند سلبمی هاآن
 

 تابعیت کسب در تقلب و خدعه. 3
، تابعیهت  کسهب  ههدف  فهرد بها   کهه  شهود  توجیه تواندمی زمانی تنها تابعیت سلب مورد این در

 داخلی گذاریقانون در تابعیت سلب زمینۀ ترینمعمول، تقلب. باشد شده رفتار سوء این مرتکب
 تابعیهت  سهلب  ههای زمینهه  دیگر خصوص در اغلب که تابعیتیبی قاعدۀ ممنوعیت . هاستدولت
 (.Baubock, op.cit, p. 20)ندارد  وجود زمینه این در، دارد وجود
 

 (Serious criminal offence)شدید  جنایات. 4
 در را فرد یک تابعیت سلب اجازۀ هادولت به، م0310 وانسیونکن نه و تابعیت اروپایی کنوانسیون نه

 این. های سلب تابعیت استاند، اما ارتکاب جنایات شدید ازجمله زمینهنداده عادی جنایات به پاسخ
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 یهک  قهانون اغلهب   و شهود مهی  تحمیهل  اکتسابی تابعیت دارای اتباع به وسیعی طوربه سلب زمینۀ
 بهه  تواندنمی اقدام به جنایت آن، از پس که کندمی تعیین را عیتتاب کسب از پیش زمانی محدودۀ
 (.Reports of UN Secretary General, 2013, para. 20-21)منجر شود  تابعیت سلب

 

 آمیزسلب تابعیت تبعیض .5
 منهع  را داخلی حقوق در آمیزتبعیض سلب هادولت از المللی، بسیاریبین استانداردهای کنار در

 استثنایی مواردی در یا قانونی مبنای بدون آمیزتبعیض تابعیت سلب موارد، وجود این با. اندکرده
 اسهت کهه ازجملهه    منجهر شهده   وسهیعی  مقیاس در تابعیت سلب به گذشته در، قانون بر اساس

م و نیهز  0331 و 0391 ههای سهال  در آلمان نازی از سوی جمعی و فردی تابعیت سلب توانمی
 عمهومی  توصیۀ در سازمان ملل متحد نژادی تبعیض محو کمیتۀ. زد مثال را میانمار اتباع برخی
 بهر  تابعیهت  سهلب » اظهار داشهت:  2113 اکتبر اول در اتباع غیر علیه تبعیض خصوص در خود
 برخهورداری  تضهمین  بهرای  هها دولت تعهدات نقض، ملی و قومی ریشۀ، پوست رنگ، نژاد مبنای
 (.A Handbook for Parliamentarians, 2005, p. 38) «است تابعیت ح  از تبعیض بدون
 

 تابعیت سلب خودسرانۀ موارد و بشر المللبین حقوق: سوم گفتار
بشهر بهرای تعریهف     حقوق کمیتۀ که شد یادآور باید خودسرانه تابعیت سلب خصوص مفهوم در

 کهه  کرد اشاره سیاسی و مدنی حقوق المللیبین میثاق 27 شمارۀ عمومی تفسیر این مفهوم، در
 بر که مقررات میثاق است آن بر تأکید قصد با چارچوب این در بودن خودسرانه مفهوم به رجوع
 میثهاق  اههداف  و مقررات با متناسب قوانین داخلی نیز باید و است ا عمال قابل دولت ا عمال تمام
 .Report of Secretary General, 2009, p)باشهد   قبهول  قابهل  و منطقهی  ،موقعیت هر در بوده،

 الملهل بهین  حقوق در تابعیت سلب مورد در مطلقی ممنوعیت هیچ که کرد تأکید باید ابتدا(. 24
 هها دولهت  بنهابراین . اسهت  شده مجاز خاصی شرای  تحت( اکتسابی)تابعیت  سلب ندارد و وجود
 ایهن ، باشهد  خودسهرانه  تابعیت  سلب اگر وجود این با، دارند تابعیت سلب در معینی آزادی هنوز

 در تابعیهت  سلب ممنوعیت (.00 ص ،0933 فرخی،)است  المللبین حقوق ناقض خودخودیهب
 کهه  بشهر  حقهوق  جههانی  اعالمیهۀ  01 مهادۀ  ویهژه بهه ، اسهت  شده ذکر المللیبین مختلف اسناد
 مجمع. کرد محروم تابعیت از خودسرانه به صورت نباید را کسیهیچ که کندمی بیان صراحتبه

 تأکیهد  خودسهرانه  تابعیهت  سهلب  ممنوعیت اساسی ماهیت بر 012/01 امۀقطعن در نیز عمومی
در ادامهه بها تکیهه بهر منهابع حقهوقی       (. Report of Secretary General, 2009, p. 21)کند می
 دهیم.المللی، موارد خودسرانۀ سلب تابعیت را شرح میبین
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 تبعیض مبنای بر تابعیت سلب .1
 کهه  تمهایزی  بهر اسهاس   را شخصی دولت یک که افتدمی فاقات زمانی آمیزتبعیض تابعیت سلب

 را پوسهت  رنهگ  زمینهۀ  در تابعیت سلب مورد این برای. کند محروم تابعیت از است غیرمنصفانه
 حقوق از بخشی، نژادی و قومی تبعیض ممنوعیت(. Van Waas, 2008, p. 95)زد  مثال توانمی

 یک همچنین و المللیبین و ایمنطقه، ملی بشر حقوق قواعد تمام از کاملی بخش و است عرفی
 المللیبین میثاق 2 مادۀ برابر دهد.می نشان را هاانسان تمام بین برابری که است اخالقی هنجار
 و قومی ریشۀ، پوست رنگ، نژاد، مذهب، جنسیت هایزمینه در تبعیض، سیاسی و مدنی حقوق
 بهر  بشهر  حقوق مختلف معاهدات(. Faculty of Law, 2016, p. 16-17)است  شده منع... و ملی

 و مهدنی  حقوق میثاق 21 مادۀ. دارند تأکید تبعیض نیز عدم و قانون مقابل در افراد برابر جایگاه
 برای کرده، منع را تبعیض هرگونه باید حقوق که است آن بر مبتنی متحد ملل سازمان سیاسی
(. Hailbronner, 2006, p. 8)سهازد   اهمفهر  را تبعهیض  برابر در مؤثر حمایت و برابری افراد همۀ

 غیرقهانونی  را تابعیهت  سهلب  زمینۀ در تبعیض 3 مادۀ در تابعیتی،بی کاهش م0310 کنوانسیون
 ایهن  1 مهادۀ (. Convention on The Reduction of Statelessness, Art. 9)کهرده اسهت    اعالم

 کهرده  منع را تابعیت بر ح  خصوص در تبعیض، نژادی تبعیض مختلف اشکال محو کنوانسیون
، اتبهاع  بهین  تبعهیض  عهدم ( 2)1 مهادۀ  در صهراحت به تابعیت اروپایی  کنوانسیون، اروپا در .است
 Report of UN Secretary General)کند می بیان را اکتسابی و اصلی تابعیت دارای اتباع شامل

On December 2009, Op.cit, Para. 26 .)منع بشر حقوق اروپایی کنوانسیون 03 مادۀ عالوهبه 
کهرده اسهت    تضهمین  را کنوانسهیون  حقهوق  دیگهر  از برخهورداری  در برابهر  نیز رفتهار  و تبعیض

(Faculty of Law, Op.cit, p. 17-18.) 
 

 شکلی هایاستاندارد برخالف تابعیت سلب. 2
 قهوانین  بها  کهه  هسهتند  نیهز  شکلی استانداردهای دیگر، داخلی حقوق با انطباق به الزام بر عالوه
 سهطح  در و تهابعیتی بهی  کهاهش  م0310 کنوانسهیون  در. انهد یافته توسعه المللبین بشر حقوق
باید  شکلی هایاستاندارد حداقل است که آمده تابعیت اروپایی  م0337 کنوانسیون در ایمنطقه

 الملهل بهین  حقهوق  بها  کهه  باشهد  داشته مشروعی هدف رعایت گردد؛ ازجمله آنکه سلب تابعیت
بهه   شهود؛  اعمهال  شکلی هایتضمین کند و مطابقت بشر المللبین حقوق قواعد اهداف با ژهویبه

 تجدیهدنظر  نیهز قابهل   و شهود  منتشر مربوطه دالیل با باید تابعیت سلب تصمیم این معنا که هر
 (.Monlar, op.cit, p. 78) باشد مستقل نهاد یک یا دادگاه سوی از قانونی
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 منجر شود ابعیتیتبی به که تابعیتی سلب. 3
 دیگری تابعیت بالفاصله یا و باشد نداشته دیگری تابعیت مربوطه فرد درصورتی که تابعیت سلب
 Report of Secretary General on December)شهود  منجر می فرد تابعیتیبی به، نکند کسب

2009, Op.cit, Para. 51.) 
 کنوانسیون و تابعیتبی افراد عیتوض به مربوط م0313 کنوانسیون، الهه م0391 کنوانسیون

 و تابعیت ح  به مربوط اصول به که هستند ایاولیه المللیبین اسناد، تابعیتیبی کاهش م0310
 کنوانسیون مکمل م0310 کنوانسیون (.Bachelor, 1994, p. 158) اندپرداخته تابعیتیبی مسئلۀ
 تابعیهت  سهلب  از، مختلف هایزمینه در تابعیتیبی با مقابله راهکارهای طری  از و است م0313

، تهابعیتی بهی  کهاهش  کنوانسهیون  7 مادۀ بر اساس(. Manson, 2013, p. 22) کندمی جلوگیری
دست نیاورده است، نباید اقهدام  ها تا زمانی که فرد به صورت تضمینی تابعیت دیگری را بهدولت

 مربوطهه  فهرد  کهه  زمانی فق  را بعیتتا ترک باید هادولت، مشابه طوربه سلب تابعیت نمایند. به
 Report of secretary general On December)بپذیرنهد  ، اسهت  کرده کسب را دیگری تابعیت

2009, Op.cit, Para.42 .)از فهرسهتی  تهابعیتی بهی  کهاهش  کنوانسیون( 0)1 مادۀ وجود این، با 
 مجهاز ، منجهر گهردد   بعیتیتها بی به تابعیت سلب اگر ،بر اساس آن کند کهمی مطرح را استثناها
 : اند ازعبارت استثناها این(. Monlar, op.cit, p. 80)شود می تلقی

 باشهند  کشور از خارج در سال هفت حداقل و بوده اکتسابی تابعیت دارای افراد این اگر (الف
 ؛نشوند خود تابعیت حفظ بر مبنی خود قصد اعالم به موف  و

متولد شود و تا یکسال بعهد از تولهد در دولهت متبهوع      ای خارج از کشورزمانی که تبعه( ب
 ؛نکند اعالم اساس این بر را خود قصد خود اقامت نگزیند و

 (. Monlar, op.cit, p. 81) آید دستبه تقلب طری  از تابعیت درصورتی که( ج
 مهادۀ  در و دانسهته  اساسهی  اصهول  از را تابعیت سلب ممنوعیت م0337 اروپایی کنوانسیون

 بیهان  بهه ) تقلهب  مهورد  در انحصهاری  به صورت و تنها را تابعیتیبی به منجر تابعیت  لبس( 9)7
 بهه  مربهوط  واقعیت هرگونه کردن پنهان یا نادرست اطالعات، متقلبانه رفتار علت به، کنوانسیون
 .(33 ص ،0931 ظفری،)است  دانسته مجاز را( متقاضی

 

 اروپایی کشورهای در یتتابع سلب قوانین تغییر و تروریسم: چهارم گفتار
 سهوریه  شورشیان به پیوستن قصد به را خود کشور که جنگجویان خارجی از گزارش اولین
 المللهی بهین  مرکهز . شهد  اعهالم  م2102 سال تابستان در، کردند ترک اسد بشار رژیم علیه

 جنگجویهان  از نفهر  ههزار  21 حهدود  کهه  زد تخمین سیاسی خشونت و گراییافراط مطالعۀ
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هسهتند   غربهی  اروپهای  اههل  افهراد  ایهن  از نفهر  ههزار  3 و انهد پیوسهته  داعهش  هبه  خارجی
(Jayaraman, 2016, p. 187 .) 

، خسهارت  و اهمیهت  گهرفتن  درنظر با که گرفت صورت زیادی تروریستی حمالت بلژیک در
 ههای گهذاری بمهب  و 2103 مهی  23 در بروکسهل  یهودیهان  موزۀ به حمله شامل هاآن ترینمهم

 را تروریستی هایفعالیت افزایش نیز انگلیس کشور. است 2101 مارس 22 در وانتمز و بروکسل
 در مینستر به وست حمله، ماه چهار زمانی محدودۀ در بزرگ حملۀ سه با م2107 سال اوایل در
 2107 ژوئن 9 در لندن برج به حمله، 2107 می 22 در منچستر گذاریبمب، 2107 مارس 22
 تها  2103 دسامبر از فرانسه(. Terror Attacks in Europe: A Timeline, 2017) است داشته را

 مجلهۀ  دفتهر  بهه  موارد، حملهه  این ترینمهم که است گرفته قرار حمله مورد بار ده 2107 ژوئن
 سهواحل  به کامیون حملۀ و 2101 نوامبر 09 در پاریس حمالت، 2101 ژانویه 7 در ابدو شارلی
 (.France: A Timeline of Terror, 2017)است  2101 جوالی 03 در نیس شهر

، داعهش  تروریسهتی  گهروه  سهپس  و سهوری  شورشیان به جنگجویان این پیوستن موازاتبه
 ازجملهه ، اروپایی کشورهای شدن امنیتی به امر این. شد آغاز نیز اروپا در تروریستی هایفعالیت
، بهه ایهن ترتیهب   (. Matthew, 2015)انجامید  اروپایی کشورهای دیگر و انگلیس، بلژیک، فرانسه
 تلقهی  خهود  ملهی  امنیهت  علیهه  تهدیدی را خارجی جنگجویان پدیدۀ، اروپایی کشورهای بیشتر

 اقدام به تغییر، ملی امنیت برای آنان آفرینیخطر و افراد این بازگشت از ممانعت جهت کرده، در
 سهلب  قهوانین  اینجا در .نمودند هاتروریست از تابعیت سلب و گسترش اختیارات تابعیت قوانین
 تروریسهتی  اقهدامات  بروز از پس که اصالحاتی و بلژیک و فرانسه، انگلیس کشورهای در تابعیت
 خواهیم کرد. بررسی را بشر حقوق مقررات با قوانین جدید و نیز مطابقت کردند اعمال
 

 انگلستان در تابعیت سلب بر حاکم قوانین تغییر و تروریسم .1
 االجراالزم 0319 ژانویه اول در که است م0310 تابعیت مبتنی بر قانون لیسانگ تابعیت مقررات
 کهرده  مشهخص  را انگلهیس  تابعیهت  دادن ازدسهت  و تابعیت کسب قانونی مبانی قانون این. شد
 را تابعیهت  سهلب  شرایطی تحت است که تابعیت سلب به م مربوط0310 قانون 31 بخش است.
 داند:می مجاز

 .  باشد اساسی حقای  کردن پنهان یا، طری  تقلب از تابعیت کسب الف(
 .  دهد نشان عمل و حرف با را پادشاهی به خود تمایل عدم و وفاداری عدم که فردی ب(
 کند.یا همکاری می تجارت دشمن با جنگ طول در غیرقانونی صورت به که شخصی ج(
شهود )در   محکهوم  بیشهتر  یا حبس ماه 02 تابعیت به کسب تاریخ از سال 1 طول در فرد د(

 (.Anderson, 2016, p. 6)شود(  فرد تابعیتیبی به منجر نباید تابعیت این مورد سلب
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 در تغییهرات . اسهت  شده ایگسترده استفادۀ تابعیت سلب از انگلستان در اخیر هایسال در
 از رجخا در تروریستی آموزش یا مبارزه در که کسانی برای ویژهبه را تابعیت سلب دامنۀ، قوانین
 گفتهۀ  اسهاس  بر(. Kemp & Corrigan, 2015, p. 2)داده است  افزایش داشتند مشارکت کشور
 خهارجی  جنگجویهان  رسهمی  تعداد 2101 نوامبر در، انگلستان تروریسم با مبارزه و امنیت ادارۀ
 بهرای  -گهرا اسهالم  ههای تروریسهت  جانهب  از -المللبین تروریسم تهدید سطح و است بوده 711
 (.ICCT, 2016, p. 40)بوده است  باال لستانانگ کشور
 از بسهیاری ، کردنهد مهی  سهفر  عهراق  و سوریه به که بریتانیایی شهروندان تعداد افزایش مشاهدۀ با
 بههه بازگشههت در «خههارجی جنگجویههان» شههدن رادیکههال خطههر دربههارۀ اروپههایی کشههورهای سههران

 وهلهۀ  در کهه  بود مطرح درخواست این نیابریتا هایرسانه و پارلمان در. دادندمی هشدار کشورهایشان
 بهه  کهه  کسهانی  بازگشت از دوم وهلۀ در و کرد جلوگیری سوریه و عراق به شهروندان سفر از باید اول
 دربهارۀ  ههایی پرسهش  هها بحه   ایهن  در. شهود  ممانعهت  بریتانیها  بهه  بودنهد  کهرده  سهفر  کشورها این
 بهه  تابعیهت  سهلب  درنتیجهه  و بودنهد  یها بریتان تابعیهت  دارای تنهها  کهه  گردیهد  مطرح «جنگجویانی»
 در «موقهت  محرومیت دستورات» تلفی ، وضعیت این به دولت واکنش. شدمی منجر هاآن تابعیتیبی

 دسهتورات  ایهن (. Mills, Op.cit, p. 12) بهود   م2101 سهال  مصوب امنیت و تروریسم با مقابله قانون
 (.Karatani, 2003, p. 1) کرد می منع یروز مجوز بدون بریتانیا به بازگشت از را موردنظر فرد

 سهلب  31 بخهش  اصهالح  بها  2103 ژانویهه  در را تابعیتیبی به منجر تابعیت  سلب انگلستان
 اعالمیهۀ  شهرای   بها  کهار  این انجام. کرد مطرح دوباره م0310 انگلیسی تابعیت قانون در تابعیت
 دارای اتبهاع  از تابعیت سلب تنها اعالمیه. بود شده محدود م0310 کنوانسیون تصویب به مربوط
 پهذیر امکهان  زمهانی  تنهها ، اصلی تابعیت دارای اتباع خصوص در و داده اجازه را اکتسابی تابعیت
 شهده  مرتکهب  اسهت  دولهت  حیهاتی  منهافع  خهالف  جدی صورت به که را اقدامی هاآن که است
 تابعیهت  بتوانهد  شهخص  هداردک زمانی امکان تابعیتیبی به منجر سلب تابعیت  آنکه ضمن باشند.
 در رأی صهدور  خصهوص  در مهورد  ایهن  کهچنان ؛(Harvey, Op.cit, p. 34)نماید  کسب دیگری
 .شد اعمال و مطرح نیز الجدا علی عبدالرزاق هالل پروندۀ

 م0310 قهانون  31 بخهش  اصهالحیۀ  را بهه  (A4) جدیهدی  بند م،2103 قانون( 0)11 بخش
چنهین  ایهن  مجهاز اسهت،   تهابعیتی بی به منجر تابعیت  مواردی که سلب آن طب  که کرده اضافه

 بها  تضهاد  در جدی صورت به فرد رفتار ب( .باشد اکتسابی فرد تابعیت برشمرده شده است:  الف(
 دلیهل  کشهور  وزارت کهه  اسهت  آن مسهتلزم  مهورد  ایهن  در دستور صدور باشد. ج( حیاتی منافع
 Asad)آورد  دسهت بهه  را دیگری کشور یتتابع است قادر فرد آنکه بر مبنی باشد داشته منطقی

Ali Khan, 2015, p. 36.) 
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 فرانسه در تابعیت سلب بر حاکم قوانین تغییر و تروریسم .2
. دهدمی پوشش را تابعیت غیرارادی و ارادی دادن ازدست م فرانسه،0331قانون مدنی  29 مادۀ
 و نشهود  تابعیهت بهی  آن نتیجهۀ  در که شودمی تابعیت سلب زمانی تنها فرد یک م0331 سال از
 تابعیهت  است ممکن اکتسابی تابعیت دارای اتباع. نباشد تک تابعیتی فرد که معناست به آن این
 تقلهب ، بدههد  ازدسهت  مهدنی  قهانون  27 -2 مادۀ بنابر، تابعیت کسب در تقلب موارد در را خود

 بهر  تابعیهت  سهلب  (.Mantu, 2016, p. 2)اسهت   تابعیهت  دادن ازدسهت  برای زمینه ترینمعمول
 :کندمی تأیید را زیر شرای  در وفاداری عدم مدنی، قانون 21 مادۀ مبنای

 .تروریسم با مرتب  اعمال ارتکاب یا ملت حیاتی منافع علیه اعمالی به الف( ارتکاب
 .کشور امنیت علیه جنایت به ارتکاب ب(
 .ملی خدمت اجرای خصوص در نافرمانی اعمال به ارتکاب ج(
 به و دهند انجام فرانسوی تابعیت با معارض اعمالی، خارجی دولت یک نفع به که کسانی د(
 (. French Civil Code, art.25)آورند  وارد لطمه فرانسه منافع

 دوران در) م0331 سهال  در کهه  ویشهی  دولهت  به فرانسویان عمومی اذهان در تابعیت سلب
، تابعیهت  سهلب  قهوانین  موجببه. است خورده پیوند، شد تشکیل( آلمان از سوی فرانسه اشغال
 سال از که فرانسوی شهروند 01012 و الجزایری یهودی هزار 001 ویشی دولت حاکمیت تحت
 & Weil, 2008, p. 88)شهدند   تابعیهت  سهلب ، بودنهد  آورده دستبه را فرانسه تابعیت م0327

 کسهب : شهوند مهی  تابعیهت  سلب شرای  این تحت افراد فرانسه تابعیت م0331 قانون در(. 128
، کشهور  امنیت علیه جرم ارتکاب، عمومی خدمات ارائۀ یا خارجی ارتش در خدمت، دیگر تابعیت
 و خهارجی،  دولت یک نفع به و فرانسه علیه اقدام، ارتش قانون رعایت عدم، خاص جرایم ارتکاب
 (.Kerno, 1953, p. 11)شود  زندان سال 3 به محکوم که جرایمی ارتکاب

 دیگهر  و بریتانیها  در شهده مطهرح  ههای نگرانهی  کهه  تابعیت سلب دربارۀ عمومی هایبح 
 ژوئهن  ماه از، کندمی را مطرح سوریه از خارجی جنگجویان بازگشت دربارۀ اروپایی کشورهای
 سهوریه  مقصد به را فرانسه 2101 اکتبر تا نفر 311 تعداد که شد زدهتخمین. شد آغاز 2103

 در فعالیهت  بهه  مهتهم  افراد یا و فرانسه افراطی اتباع تعداد اینکه ضمن. اندکرده ترک عراق و
 قانون 2103 نوامبر از. است نفر 2111، اندنرفته عراق و سوریه به که لزوما  جهانی هایشبکه
 ورود ممنوعیهت  همچنهین  و خهارجی  های جنگجویانگذرنامه مصادرۀ یا ابطال امکان فرانسه
 پس 2101 نوامبر در و کرد فراهم هستند تروریستی هایفعالیت با مرتب  که هایی راخارجی

 در تروریسهتی  جهرایم  اینکهه  با. شد اعالم اضطراری وضعیت، پاریس در تروریستی حمالت از
 معرفهی  نیهز  را تروریسهم  به منتسب جرایم دیگر م2103 قانون ،شده است آورده مدنی قانون
 از خهارج  بهه  رفهتن  و تروریسم برای تبلیغات، انفجار و سالح از استفاده آموزش ازجمله کرد؛
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 ,Berenice Boutin and Others...)  و تروریسهتی  ههای عملیهات  در مشارکت قصد به فرانسه

2016, p. 31-32.) 
که مورد موافقت حکومت قرار گرفت، اعالم  2101 نوامبر 00 در خود نظر در دولتی شورای

 از افهراد  کهه  کنهد مهی  فهراهم  را مینهز و است فرد هر اولیۀ ح  فرانسه اصلی تابعیت که داشت
 قهانون  مغهایر  درنتیجهه  و اسهت  افراطهی  تخلفهی  آن کردن سلب و شود مندبهره اساسی حقوق
 تروریسهتی  مجهرم  از تابعیهت  سهلب  اختیارات گسترش دیگر، عبارت به. شودشمرده می اساسی
 تجدیهد  تلزممسه ، باشهد  سهال  01 از بیش زمانی فاصلۀ در معدودی موارد به محدود که هرچند
 در فرانسهه  اساسهی  قهانون  . دادگهاه (Guest editorial , 2016, p. 4)اسهت   اساسی قانون در نظر
 اعمال به ارتکاب علت به الیعقوبی سهنونی احمد مراکشی -فرانسوی تابعیت سلب 2101 ژانویه

 و شهت دا سهال  31 شده بهود،  متولد مراکش کازابالنکای که در سهنونی. کرد اعالم را تروریستی
 بهه  محکومیهت  علهت  بهه  م2109 سهال  در وی. کهرد  کسهب  را فرانسه تابعیت م2119 سال در

شهد   محکهوم  زنهدان  سهال  هفهت  بهه  جهادگران استخدام برای تروریستی تشکیالت با همکاری
(Mickolus, 2016, p. 325 .)عهراق  بهه  جههادگران  فرسهتادن  برای ایشبکه ایجاد به متهم وی ،

 ,Samson)بهود   زمینهه  ایهن  در همهاهنگی  کهردن  سرپرستی و مالی مینتأ، سومالی، افغانستان

 به سهنونی. شد اتخاذ، داد کشته 07 که ابدو شارلی تروریستی حملۀ پی در تصمیم این(. 2015
 اجهازه  را تابعیهت  سهلب  فرانسهه  مهدنی  قهانون  گرچهه  کهه  داد دادخواست اساسی قانون شورای
 در شهده یهاد  «برابهری » اصهل  مخهالف ، اکتسابی تابعیت دارای افراد از تابعیت سلب اما، دهدمی

 (.Wildberger, 2015)است  فرانسه شهروندی و بشر حقوق اعالمیۀ
 اصهلی  تابعیهت  کهه  کسهانی  و دارنهد  اکتسهابی  تابعیت که افرادی نوشت، ایبیانیه در دادگاه
 بها  مبهارزه  جههت  در رفتهار  تفاوت این اما، قرار دارند یکسانی موقعیت در، هستند دارا را فرانسه
 و تهابعیتی  دو الیعقهوبی  که ازآنجا(. Vinocur, 2015)نیست  برابری اصل ناقض و است تروریسم
 تروریسهتی  جهرایم  بهه  محکهوم  کهه  افهرادی  به نسبت توانمی، است تروریستی جرایم به متهم
 (. Klepach, 2017, p. 530)داشت  وی با متفاوت رفتاری، دارند تابعیت یک تنها و هستند

 حقهوق  یها  تابعیهت  از اسهت  ممکن شخص یک که است آن بر مبنی 93 مادۀ جدید نوشتار
 حقهوق  دادن ازدست برای جایگزینی مدنی حقوق دادن ازدست. گردد محروم تابعیت به مربوط
 تابعیهت  فقه   کهه  از اشخاصهی (. Council de l’Europe, 2016, para. 88-89)  اسهت  تابعیهت 
 سهلب  زمانی کهه  تا بنابراین شوند؛می تابعیتبی زیرا کرد، تابعیت سلب تواننمی دارند فرانسوی
 بهرای  جهایگزین  تهوان مهی  را تابعیت با مرتب  حقوق از شدن محروم، نیست اعمال قابل تابعیت
 اتباع فق  که را حقوقی آن فرد که شودمی آن به منجر عمل در مورد این. دانست تابعیت سلب
 داشهتن  و حه  ، رأی ح  و سیاسی حقوق ازجمله بدهد؛ ازدست شندبا داشته توانندمی فرانسه
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 و شهود مهی  اعمهال  فهرد  بهه  نسبت و آینده برای فق  محرومیت این. خاص رسمی هایموقعیت
 .شوندنمی آن شامل فرزند و همسر

 

 بلژیک در تابعیت سلب بر حاکم قوانین تغییر و تروریسم .3
 قانون 3 و 1 مواد در بلژیک تابعیت سلب و عیتتاب دادن ازدست، تابعیت ترک، تخصیص، کسب
(. Rustom & Schoonvaere, 2012) اسهت   شهده  تدوین م0313 بلژیک تابعیت قانون و اساسی
 قهانون  م0303 ابتهدای  از. اسهت  بیسهتم  قهرن  از بلژیهک  تابعیت استاندارد ویژگی تابعیت سلب
 بودنهد،  شهده  بلژیهک  تبعۀ اول جهانی جنگ طول در که را کسانی از تابعیت سلب امکان بلژیک
 م0313 در بلژیهک  تابعیهت  قانون آنکه تا یافت گسترش آن از پس تابعیت مکانیسم. کرد فراهم

 جهدی  صهورت  بهه  را کهه  کسهانی  تها  سهازد می فراهم را امکان این قانون 29مادۀ . شد گنجانده
 (.Wautelet, 2016, p. 1-2)کند  تابعیت سلب کنند،می نقض را خود تابعیت وظایف
 بهه  بلژیهک  اتبهاع  از نفر 371 است که شده اعالم غیررسمی منابع هم و رسمی منابع از هم
 میهان  در خهارجی  جنگجویهان  تعداد باالترین دارای را بلژیک امر این که اندرفته عراق و سوریه

 .Rik Coolsaet, 2016, p. 9; The Sofan Group, 2015, p)دههد  مهی  نشان اروپایی کشورهای

 سهلب  امکهان  بهرای  را خهود  قهوانین  که است کشورهایی ازجمله نیز بلژیک ترتیب، به این (.12
 سهریع  تغییهرات  از سهری  یهک  در م2102 سهال  در این کشور از .داد تغییر هاتروریست تابعیت

 قانون با اصالحیه اولین. یافت تغییر مالحظه قابل صورتی به تابعیت سلب برای قانونی چارچوب
دشهوار   را بلژیهک  تابعیهت  کسهب  که بود آن قانون این اصلی هدف. شد ایجاد 2102 دسامبر 3

 شهد  معرفهی  29 جدیهد  مادۀ کهداد؛ چنان گسترش را تابعیت سلب مقررات قانون اما این، سازد
 سهال  1 حهداقل  بهه  و شهده  تروریسهتی  جنایات مرتکب که را کسانی از تابعیت سلب امکان که

 در کهه  مهرتب  بهود   خاصی تروریستی جرایم با تابعیت سلب. کرد فراهم، اندمحکوم شده زندان
 (.Wautelet, op.cit, p. 3)اند شده لیست کیفری قانون

 تابعیهت  سلب امکان تشدید بر مبنی خود قصد دولت، پاریس در ابدو شارلی حمله به از پس
 سهلب  مکانیسهم  نیهز حهوزۀ   شهد و  پذیرفتهه  و معرفهی  2101 ژوئن در کرد و الیحۀ آن اعالم را

اسهت   زمهانی  حوزۀ به مربوط دیگر تغییر. یافت گسترش جدید تروریستی هایجنایت به تابعیت
 کسهب  از مهدت  چهه  از آنکهه  نظهر  صرف تابعیت سلب جدید مکانیسم گذشته رژیم برخالف که

 ضهمن . نهدارد  وجود زمانی محدودیت هیچ دیگر، عبارت به. شودمی اعمال، گذردمی فرد تابعیت
 فقه   نه بود، اعمال قابل دادگاهی هر از سوی تابعیت سلب م،2102 در شدهمعرفی رژیم با آنکه
 .تجدیدنظر دادگاه

 تروریسههتی جههرایم ارتکههاب خصههوص در تابعیههت سههلب بلژیههک در م2101 سههال از قبههل
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 کشهور  در سهال  ده فهرد  اگهر  و بهود  جدی بسیار تروریستی جرایم به محدود اما، بود پذیرامکان
 تابعیهت  سهلب  کشور یادشده در م2101 سال از پس. شدنمی تابعیت سلب اقامت داشت بلژیک
 تابعیهت  بهین  سازمشکل ظاهربه مقررۀ یک. ندارد زمانی محدودۀ تروریستی جرایم به ارتکاب در

 تابعیهت  سلب امکان که بلژیک تابعیت قانون 29 مادۀ. دارد وجود اروپایی تابعیت قانون و بلژیک
 از جلهوگیری  بهرای  مقهررات ، کنهد مهی  فهراهم  بلژیهک  تابعیهت  یفوظا جدی نقض صورت در را
 اروپهایی  کنوانسهیون ( 9)7 مهادۀ  نهاقض  امهر  ایهن  که است نگرفته درنظر فرد را شدن تابعیتبی

 بها  تابعیت که دهدمی اجازه صورتی در تنها را تابعیتیبی به منجر تابعیت  سلب که است تابعیت
 (.Groot & Wautelet, 2014, p. 34)باشد  شده کسب تقلب از استفاده
 

 نتیجه
 ذیهل  در آنچهه  و داشهته  بیان را تابعیت سلب قهری موارد تابعیتیبی کاهش کنوانسیون  1 مادۀ
 دارد وجود ح  این هادولت برای که است به این دلیل، آمده ماده این بر استثنا عنوانبه 1 مادۀ
 بهرای  حه   ایهن  ولهی  نماینهد،  تابعیت سلب خود اتباع از شرایطی طب ، ملی قوانین طب  بر که

 سهلب  عهدم  اصل بر است استثنایی هادولت از سوی تابعیت سلب و نیست خدشه بدون هادولت
. اسهت  نامشهروع  و خودسهرانه  تابعیهت  سلب هایگونه همۀ که گفت تواننمی حالاینبا. تابعیت
 صهورت  الملهل بین بشر حقوق قواعد با منطب  و مشروع هدف یک خدمت در باید تابعیت سلب
 کهه  داخلهی  قهوانین  بها  انطباقی گونههیچ که است زمانی خودسرانه تابعیت سلب درواقع،. گیرد
 در آنکهه  نتیجهه . باشهد  نداشته است، المللیبین بشر حقوق قواعد با منطب  نیز قوانین آن خود
 و اختیهار  ننهدۀ محدودک کهه  گرفتهه  قهرار  شناسایی مورد المللیبین قواعدی تابعیت سلب زمینۀ

 و خودسهرانه  تابعیهت  سهلب  عمهل ، قواعهد  این رعایت عدم صورت در و است هادولت صالحیت
، شهکلی  اسهتانداردهای  و قهانون  بهرخالف  تابعیت سلب: از اندعبارت شود کهمی تلقی غیرقانونی

 ایرتمغ صورت در تابعیت سلب، ترتیب به این. تابعیتیبی از اجتناب و آمیزتبعیض تابعیت سلب
 .بود خواهد نامشروع درنتیجه و المللبین حقوق ناقض، اصول این با

 آمهوزش  یها  افراطی فعالیت، مبارزه در که کسانی خصوص در انگلستان در اخیر هایسال در
 صهدور  چشهمگیر  افهزایش  شهاهد ، دارنهد  مشارکت سوریه در ازجمله، کشور از خارج تروریستی
 تابعیهت  دارای تنهها  کهه  «جنگجویان جههادی »دربارۀ  آنکه ضمن. هستیم تابعیت سلب دستور
 تلفیه  ، وضهعیت  ایهن  بهه  دولهت  واکهنش ، تهابعیتی بهی  بهروز  از جلوگیری برای، اندبوده بریتانیا

 .  بود م2101 سال مصوب امنیت و تروریسم با مقابله قانون در «موقت محرومیت دستورات»
 به ارتکاب تابعیت در صورت سلب ،م0331 مدنی قانون 29بر اساس مادۀ ، فرانسه در کشور

 کهه  است افرادی به اعمال قابل تروریسم، تنها با مرتب  اعمال یا ملت حیاتی منافع علیه اعمالی
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 امکهان  که تابعیتیتک افراد خصوص در آنکه ضمن. نباشند تک تابعیتی داشته، اکتسابی تابعیت
 .شد خواهند محروم تابعیت به بوطمر حقوق از که شد اعالم، ندارد وجود هاآن از تابعیت سلب
 کسهانی را  تها  سهازد می فراهم را امکان این م0313قانون تابعیت  29 مادۀ، بلژیک کشور در
 2101 کنهد. از جهوالی   تابعیت سلب کنند،می نقض را خود تابعیت وظایف جدی صورت به که

 ههای جنایهت  بهه  تابعیهت  سهلب  مکانیسهم  حهوزۀ  آن نتیجهۀ  در که شد پذیرفته الیحۀ جدیدی
 زمهانی  محهدودیت  ههیچ  تابعیهت  سهلب  جدید مکانیسم یافت. در گسترش نیز جدید تروریستی

 کهه  بلژیهک  تابعیهت  قهانون  29 مهادۀ  حهال، ایناست. با اعمال قابل دادگاهی هر و از سوی ندارد
 مقهررات ، کنهد مهی  فهراهم  بلژیهک  تابعیهت  وظایف جدی نقض صورت در را تابعیت سلب امکان

 کنوانسهیون ( 9)7 مهادۀ  نهاقض  امهر  ایهن  کهه  نگرفته درنظر فرد را شدن تابعیتبی از جلوگیری
 کهه  دههد مهی  اجازه صورتی در تنها را تابعیتیبی به منجر تابعیت  سلب که است تابعیت اروپایی
 .باشد شده کسب تقلب از استفاده با تابعیت

 و فرانسه، انگلستان ایکشوره از هرکدام در تروریستی وقایع نتیجۀ در، شد مالحظه چنانچه
 تروریسهتی  اعمهال  بهه  محکهوم  افراد از تابعیت سلب اختیارات گسترش برای هاییتالش، بلژیک
 در درحهالی کهه  . اسهت  نداشهته  مشهابهی  نتیجهۀ  کشورها این در هاتالش این که گرفت صورت

 لمللهی ابهین  مقهررات  توجه به با تابعیت سلب اختیارات گسترش، فرانسه و انگلستان کشورهای
 بلژیهک  در است، شده گرفته درنظر تابعیتیبی از جلوگیری برای الزم تمهیدات و گرفته صورت
 ایهن  هستیم کهه  تابعیتیبی ممنوعیت قاعدۀ رعایت بدون، تابعیت سلب مجازات گسترش شاهد
 و بشهر  حقهوق  جههانی  اعالمیهۀ  01 مادۀ ناقض همچنین و تابعیت اروپایی کنوانسیون ناقض امر

 .است تابعیتیبی موارد کاهش ون کنوانسی
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