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از این  بحنث روشن     هدف ت. پرداخته اس 7فتحقیق حاضر به مبحث تابعیت مضاع : چکیده

شدن زوایا و ماهیت تابعیت مضاعف و همچنی  اثرات ای  حالت بر جامعه ی بی  المللی بوده 

در ای  تحقیق پس از بررسی و تبیی  ماهیت تابعیت و تابعیت مضاعف از نظنر حقنو ی   .است

در نهاینت سنعی شنده    .به مشکالت حاصل از آن و راههای رفع ای  حالت پرداخته شده است

در نهاینت بنه این  نتی نه       .که تابعیت مضناعف از نظنر  نوانی  اینران نیسبررسنی شنود      است 

میرسیم که تابعیت مضاعف در  وانی  بسیاری از کشورها از جمله در  وانی  ایران مورد توجه 

 رار نگرفته است، و در هیچ جای  انون مفهومی به نام تابعینت مضناعف یافنت نمنی شنود و      

ساکت است ای  سکوت به منسله عدم پذیرفت چنی  مفهومی اسنت  بنه    انونگذار در باره آن 

تری  راه رفع این  معضنل نینذیرفت  تابعینت جدیند مگنر بنا از دسنت دادن         ممه نظر میرسد

 .تابعیت  دیم می باشد

 تابعیت مضاعف در ایران -تابعیت مضاعف -تابعیت  کلیدی: واژگان

 مقدمه

ابتدا به تعریف تابعیت و تابعیت مضاعف مییردازیم در تعریف تابعیت توسط حقو دانان برجسته اختالف نظر وجنود دارد           

 .(82: 7822 )نصنیری،  «سنازد را به دولت معیننی منرتبط منی   تابعیت عبارتست از رابطه سیاسی و معنوی است که شخصی » 

 8و الگارت 8باتیفول. (721: 7819، امامی) کندرا به کشوری مربوط می تابعیت نوعی از ارتباط سیاسی و معنوی است که فردی

 .(781: 7811،سنل و ی  )د گوید: تعلق حقو ی شخص به جمعیت تشکیل دهنده دولنت منی باشن   در تعریف تابعیت چنی  می

اسی و دائمی کشنوری  )نوعی از ارتباط سیاسی است که بموجب آن فرد جسء عناصر اس حقو دان فرانسوی نیس تابعیت را نیبویه

                                                           
dual nationality     1. 
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برخی از نویسندگان بر ای  عقیده هستند که هنر  شنخص حقیقنی ینا حقنو ی بنا حفن          در تعریف تابعیت مضاعفگردد(. می

 خنود را بنه شنخص مسبنور اعطنا نمایند       وینا آنکنه دو ینا چنند دولنت تابعینت       ،یت  دیم تابعینت جدیندی کسنب  نمایند    تابع

ولی برخی دیگر از نویسندگان حقوق بر ای  عقیده می باشند که تابعینت مضناعف بنه معننای جمنع       .(41،ص7828)ابراهیمی،

ر پس در عی  آنکه تابع دولتی می باشند دولت دیگ .(7714،ص7812)لنگرودی، شدن دو تابعیت یا بیشتر در شخص می باشد

 دارنند  قحن  هنا دولنت  که آیدمی وجود به دلیل  ای به مضاعف تابعیت (88،ص7872)خلعتبری، نیس آن ها را تابع خود می داند

 چرا باشد فریبنده اول درنگاه شاید مضاعف تابعیت . کنند مشخص شود،می آنان اتباع جس فرد یک آن موجب به که را شرایطی

 کنامالا  وا عیت اما بسنند انتخاب به دست کشور چند میان از وگذرنامه  یدادرو آوردن دست به برای تا دهدمی امکان افراد به که

 تابعینت  کنه  آن نا  از بننابرای  .  کنند منی  بار نیس را تعهداتی و تکالیف مسایا، یا حقوق داشت  درعی  تابعیت چون است متفاوت

 طنرف  ینک  از زینرا  باشند  منی  عنادی  غیر وضع یک در است تابعیت یک از بیش دارای که کسی باشدمی وتکالیف منشأحقوق

 تکنالیف  تمنام  بتوانند  شنخص  که است دشوار بسیار دیگر طرف از و بوده ظالمانه دولت دو اتباع مسایای و حقوق از برخورداری

 درحقنوق  تنهنا  نه تابعیت نوع ای  پس. باشد وظیفه نظام خدمت تکلیف ای  اگر مخصوصاا نماید، ایفا دولت دو به نسبت را خود

روینه دولنت اینران در منورد تابعینت      . بردارد در را اشکاالتی نیس المللی بی  سطح در بلکه گرددمی مشکالتی بروز باعث داخلی

 . انون مدنی بیان شده است 424 انون اساسی وماده 98و97مضاعف در اصول 

تابعیت کشور ایران ،حق مسلم هر ایرانی است ودولت نمیتواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کنند مگنر بنه درخواسنت      :14اصل 

 ید.آخود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری در 

مکن   یند وسلب تابعیت ای  گونه اشنخاص در صنورتی م  آاتباع خارجه میتوانند در حدود  وانی  به تابعیت ایران در  :14اصل 

 است که دولت دیگری تابعیت انها را بیذیرد یا خود انها درخواست کنند.

شمسی تابعیت خنارجی تحصنیل    7821: هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات  انونی بعد از تاریخ قانون مدنی  989ماده 

کلیه اموال غیر منقول اوبنا نظنارت    شود ودر عی  حال کرده باشند تبعیت خارجی او کان لم یک  بوده وتبعه ایران شناحته می

ن به او داده خواهد شند وبنه عنالوه از اشنتبال بنه مشناغل       آ مدعی العموم به فروش رسیده وپس از وضع مخارج فروش  یمت

 دولتی محروم خواهد بود

ماده را به رسنمیت  تواند بنا به مصالحی به پیشنهاد وزارت امور خارجه تابعیت خارجی مشمولی  ای   هیات وزیران می -تبصره

 .بشناسد

 بیان مساله

تابعیت مضاعف به معنای جمع شدن دو یا چند تابعیت در یک شخص می باشد ای  اشنخاص در همنان حنال کنه تنابع              

در وضعیت غیر عادی  رار  9دولتی هستند دولت دیگر نیس آنها را تابع خود می داند همانگونه که شخص بدون تابعیت )آپارتاید(

دارد، شخصی که بیش از یک تابعیت دارد نیس، دارای وضعیت غیر عادی می باشد زیرا، تابعیت منشأ حقنوق و تکنالیف فنرد در    

از یک طرف، برخورداری از حقوق و مسایای همسمان از دو دولت می توانند بنه مصنالح ملنی دولتهنای       .برابر کشور متبوع است

نماید  از طرف دیگر، بسیار دشوار است که شخص بتواند تمام تکالیف خود را نسبت به دو دولت ایفنا نمایند    متبوع خدشه وارد

اگر فردی که دارای تابعیت مضاعف، بتواند مشاغل مهم کشوری و لشکری را در هر دو کشور احراز کند، مشکالتی ای اد خواهد 

لتها حق دارند شرایطی که به موجب آن یک فنرد جنسء اتبناع آن منی     شد تابعیت مضاعف به ای  دلیل به وجود می آید که دو

تابعیت مضاعف شاید در نگاه اول فریبنده باشد چرا که به افراد امکان منی دهند تنا بنرای بدسنت آوردن       .شود، مشخص کنند

روادید و گذرنامه از میان چند کشور دست به انتخاب بسنند اما وا عیت کامالا متفاوت است چون تابعیت در عی  داشت  حقنوق  

                                                           
Apartheid  4. 
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مهمتری  مورد تابعینت مضناعف در اثنر اخنتالف      (751،ص5،7815ترراب بلدسو)و مسایا، تکالیفی و تعهداتی را نیس بار می کند. 

یک سیسنتم اعنم از سیسنتم خنا  ینا       ،شود . البته اگر کلیه ی دولت ها طرز تفکر دولت ها راجع به تحصیل تابعیت پیدا می

ولتی بر وفق مصنالح  سیستم خون را اعمال می کردند ،فروض زیادی برای پیدایش تابعیت مضاعف نبود،ولی از آن ایی که هر د

خود ،ترتیبی اتخاذ می کند و دولت ها عموماابه یک سیستم و به یک نحو عمل نمی نمایند ،به ناچار تابعیت مضاعف پیندا منی   

مثال:فرض کنید از پدر و مادر فرانسوی که یکی از آنها در ایران متولد شده طفلی در ایران به وجنود آمنده باشند . این      شود . 

ون فرانسه ،که سیستم خون را اعمال می کند ،فرانسوی و برحسب  انون ایران ،که در ای  مورد سیسنتم خنا    طفل موافق  ان

را به مورد اجرا می گذارد ،ایرانی محسوب  است .بنابری  ای  طفل دو تابعیت دارد :هم تابع دولت فرانسه و هم تبعه ایران منی  

ریکا عسیمت نماید و در آن ا ا امنت کنند ،چناچنه از آن خنانواده فرزنندی در      باشدمثال دیگر:هرگاه یک خانواده ی ایرانی به ام

خا  امریکا به وجود آید ،آن فرزند از نطر  انون امریکا که در ای  مورد سیستم خا  را اعمنال منی کنند ،امریکنائی و از نظنر      

ف طرز تفکر دولت ها ،در طرینق تحمینل    انون ایران ،طبق سیستم خون ، ایرانی محسوب است.از ای  مثال ها که در اثر اختال

یت به اشخاص یک نفر دارای تابعیت مضاعف می شود زیاد است . البته به طوری که در باال ذکر کردیم ،داشت  تابعینت دو  عتاب

دولت ،برای انسان ممک  است ای اد زحمت فراوان کند . از جمله او را موظف نماید که خندمت نظنام وظیفنه را در دو کشنور     

ن ام دهد و چنانچه احیاناااز ای  وظیفه سر پیچی کند به عنوان فراری از خدمت نظام وظیفه ،تحت تعقیب  رار گرفته محاکمه ا

لی آلنسس و  ا(فرانسه و آلمان ،برای عد های از اهن 7211-7217و م ازات خواهد شدچنی  وضع ناگواری ،پس از خاتمه جنگ)

ادامه داشنت . توضنیح آنکنه    7479ع و به آلمان ملحق شده بود ،پیدا شد و تا ساللرن که در اثر ای  جنگ از خا  اصلی منتس

معاهدات فرانکفورت نسبت به کسانی که در نواحی آلنساس و  8بی  دولت فرانسه وآلمان ،اختالف نظری راجع به تفسیر ماده ی 

،در تاریخ انعقاد معاهده ی مسبنور کنافی   مان صرف ا امت اشخاص را در آن نواحی للرن ا امت داشتند به و وع پیوست . دولت آ

برای تحقق تابعیت آلمانی آنها می دانست و حال آنکه محاکم فرانسه بنه این  تفسنیر تسنلیم نبودنند و در نتی نه این   بینل         

اشخاص دارای تابعیت مضاعف شده و در مقابل هر دو دولت )فرانسه و آلمان (موظف به ان ام تعهندات نظنامی شندند و لنیک      

را در هر دو کشور ان ام دهند ، هراایکی از آن دو کشور فراری از خدمت نظام محسنوب منی    م نمی توانستند خدمت نظاچون 

.شخصی ممک  است بدون از دست دادن تابعیت موجود ،تابعیت جدیندی را کسنب کنند .    (98و97ص، 7814) نصیری  شدند

تان ،تابعیت جدید را منحصراابا در نظر گرفت  شرایطی که به نحنوی  امروزه بیشتر کشورها از جمله ایالت متحده امریکا و انگلس

منافع آنها را تامی  نماید اعطا کرده و تر  تابعیت سابق را برای متقاضی کسب تابعینت جدیند الزم نمنی داننند ،و این  خنود       

 نانون   85از مناده   8 بنند  (42،ص  7828)ابراهیمی ، باعث ای اد تابعیت مضاعف شده ،در عمل مشکالتی را به وجود می آورد

م صالحیتدار کشور محل کسی که  بل از تحصیل تابعیت خارجی از مقا» مقرر می داشت :7478آلمانی دلبرو  مصوب ژوئیه 

 بنل از این  اجنازه بایسنتی بنا       .عیت آلمانی اش را از دست نمی دهند ه ی کتبی برای حف  تابعیت خود بگیرد تابتولدش اجاز

به عبارت دیگر  انون دلبرو  اجازه می داد که اتبناع آلمنان بنا حفن  تابعینت آلمنانی تابعینت         «بشودکنسول آلمان مشورت 

راجننع بننه بحننث در اینن   ننانون مراجعننه شننود بننه م لننه ی حقننوق بننی  الملننل خصوصننی     ) خننارجی را تحصننیل نماینند 

باعنث نگراننی و وحشنت     داده بنود ،  ای   انون که تابعیت را وسیله تبلیباتی برای آلمان  نرار  (.421تا 422،صفحات7478سال

( دولنت آلمنان   812را سخت مورد انتقاد  رار دادند تا جائی که باالخره معاهده صلح ورسای )ماده ولت ها شد و همه آندسایر 

)نهنم  کرد . معذالک بعد از  انون دلبرو  و  بل از جنگ بی  الملل دوم  انون اساسی جدید اسنیانیا   را وادار به نسخ ای   انون

انیا (تصمیم گرفت که اسیانیای هائی که تابعیت پرتبال یا یکی از ممالک اسیانیای امریکا )مستعمرات  ندیم اسنی  7487دسامبر 

منی  چنی  کسنانی کنه تبعنه ممالنک مسبنور      هم ) بتوانند  تابعیت اسیانیائی خود را حف  کنند ،در امریکا(را تحصیل می کنند

اسیانیائی به دست بیاورند. راجع به ای   انون مراجعه شود بنه :م لنه حقنوق بنی  الملنل و       توانند با حف  تابعیت خود تابعیت

. اگرچه ای   انون مربوط است به بنه پرتبنال و مسنتعمرات  ندیم اسنیانیا در      (985تا984،صفحات 7488سال حقوق تطبیقی،

اسیانیائی امریکا می باشد ولی بندون تردیند ای ناد     ها و اهالی ممالکها،پرتقالیامریکا و مال  آنهم هم سنخی نژادی اسیانیائی

                                                           
Bledsoe, Robert   5. 
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آنی و یک دولت دیگر را  دغ  کنرده  (جمع بی  دو تابعیت لیتو7482نی )آبرعکس  انون اساسی لیتو) تابعیت مضاعف می کند

 (اشد.تواند تبعه دولت دیگری بمقرر می دارد که تبعه لهستان نمی7487مارس 71لهستان مصوب  بود. همچنی   انون اساسی

 (98و98، ص 7828)نصیری ،

 اهمیت موضوع

طبق اصل تابعیت واحد، هیچ فردی نباید بیش از یک تابعیت داشته باشد. کسی که دارای بیش از یک تابعینت باشند              

کشنور  در صحنه ی بی  المللی دچار اشکال شده و وضع غیر عادی خواهد داشت. از طرف دیگر، اسنتفاده از مساینای اتبناع دو    

چطور ممک  است از یک نفنر انتظنار داشنت بنه دو     . عادالنه نیست و از طرف دیگر ان ام تکلیف در برابر دو دولت مشکل است

دولت مالیات پرداخت کند یا خدمت وظیفه را در دو کشور به ان ام رساند.حتی گاهی مشنکل از این  هنم بناالتر منی رود کنه       

ه ای تابعیت دو کشور درحنال جننگ را دارد مشنکالت بسنیاری بنه همنراه دارد.از       وضعیت ان ام خدمت نظام وظیفه برای تبع

آن ائیکه پدیده ی دو تابعیتی یک استثناء بر اصل دوم تابعیت و وضعیت نامناسبی است لنذا بایند دالینل بنروز آن وپیامندهای      

نشنان دادن   بنه روش آمنوزش درسنت و   برای ممانعت از شکل گیری آن بتنوانیم   و ناشی از آن به د ت مورد بررسی  رار گیرد

 خننود، تابعیننتمنندنی ننانون 424 منناده تواننند مطننابقمننی ایننران دولننت عوا ننب آن پیشننگیری الزم را بننه عمننل برسننانیم.  

شود، ای  است که آیا ممک  است یک  انونگنذار  می در این ا مطرح کهکند. سؤالی تلقی یک  لم را کأن شخصخارجیتحصیلی

به یک پدیده واحد )تحصیل تابعیت کشور دیگر با داشت  تابعیت سابق( دو نحوه  انونگنذاری متفناوت ان نام دهند  بنه      نسبت 

نماید، برخورد میتحصیلخارجی ، تابعیتیایران تابعیت با داشت  که فردی به چرا نسبت عبارت دیگر ای  سؤال مطرح است که

 به تواند نسبتمی ( و همچنی اساسی  انون 97اصل دارد )مطابقرا روا می ایران تابعیت سلب فردی به نماید  نسبتمی دوگانه

در  تنوان را منی  سنؤال  ای  به ( پاسخمدنی  انون 424 مادهنشناسد )مطابق رسمیت را به خارجی مأخوذه ، تابعیتشخص همان

توانند...  نمنی » کلمنات  با وجود درج ایران دیگر، دولتعبارت، بهدانست نظر  انونگذار ایراناز  تابعیت سلب عمل اختیاری بودن

 ، سنلب یاد شده تواند از تبعهمی ندارد، بلکه شخصی از چنی  ایران تابعیت سلب برای ، اجباریاساسی  انون 97در اصل« مگر...

 تابعینت  نشندن  معتبنر شنناخته   ننماید  )گرچنه را معتبر تلقیویتحصیلیاند تابعیت خارجیتومی بنماید یا اینکه ایران تابعیت

 اختیاری که استبدیهی (ساخت از منظر کشور جدید وارد نخواهد یو اخذ شده تابعیت به مذکور، خللی فرد  تحصیلی خارجی

 تابعینت  تحصنیل  کنه  ایراننی  اتبناع  اجتماعی ن سیاسی وضعیت تواند بهمی ،ایران دولت از جانب ایران تابعیت سلب عمل بودن

 کنه  ، هر خارجیشریتا تابعیت  واعد و مقرراتمطابق . (55و59ص7811ارفع نیا، ) دباش داشته، نیس بستگیاست نموده خارجی

 خود نمایند و دولنت   درخواست  میمهرا ض سابقش دولت تابعیت تر  نماید بدواا باید مدار  را تحصیل ریشتا بخواهد تابعیت

دیگنر   عبنارت نمایند. بنه   خودداری تابعیت از اعطای اعطا نماید یا اینکه تابعیت نامبرده موارد، به جمیع مختار با بررسی ریشتا

 تابعینت  دریافنت محنق  را ، ویاسنت را نمنوده ریشتن ا تابعیت تحصیل درخواست کهشخصی ، توسطسابق از دولت تابعیت تر 

 ، شخصنی استممک  افراد گردد. چرا که تابعیتی خود موجد بی به تواند، خودمی ریشتا  واعد تابعیتنخواهد نمود. پس ریشتا

 تحصنیل  بنه  موفنق  یند، لنیک   بنما سنابقش  از تابعیت دولنت  یا خروج تابعیت تر  به مبادرت  انونی و موازی  مقررات مطابق

 بنه  ایراننی  کنید ینک فرضخواهد شد. حالتابعیتیبی ، شخصالمللیبی  در جامعه فرد یاد شده نگردد. در نتی هریشتا تابعیت

دیگنر    واعند و مقنررات  یا سنایر   ایران مدنی  انون  424ماده که گونه )آن مقررات ، بخواهد مطابقریشتا تابعیت صد تحصیل

ینا سنایر    مندنی   انون  422ماده 8از بند  حاصله اختیارات نیس طبق ایران از تابعیت ایران خارج شود و دولت است مقرر داشته

صنادر نمایند. در   منورد(   )حسنب  از تابعیت یا خروج تابعیت سند تر  نامبرده و برای نموده موافقت وی با تقاضای مواد  انونی

 شنرایط  ، هرچنند بنا داشنت    ریشتن ا تابعیت اعطای اینکه به نماید. )با توجه را تحصیل ریشتا نتواند تابعیت نامبرده کهصورتی

 .(28،ص7811)ارفع نیا، خواهد شد تابعیتبی فردیباشد( چنی میریشتا حاکمه منحصراا در اختیار هیأت الزمه

 آمریکنا بنه  تابعینت  اعطای شرطنماید، چونتابعیتتحصیل نظیر آمریکا تقاضای بخواهد از دولتی ایرانی تبعه مثال: هر گاه       

 نمایند دارای  موافقنت  وی تابعینت تحصنیل  آمریکا با تقاضایدولت اینکه محض باشد. لذا بهنمی ایران تابعیت ، تر ایرانی تبعه

مندنی برخنورد نمایند      نانون  424مناده  مطنابق  منورد بنا ننامبرده    توانند حسنب  منی  ایران خواهد شد و دولت اعفمض تابعیت
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 سنلب را از وی اینران  و تابعیت نمودهاساسی  انوناصل را مشمول نامبردهنماید یا اینکهتلقی یک  لم را کان وی خارجی)تابعیت

ه این  اسنت کنه    پیش بیننی شنده اسنت بهتنری  را    تاکنون راهای زیادی برای پیشگیری یا رفع مشکل تابعیت مضاعف  نماید.

کشورها  وانی  مربوط تابعیت را به گونه ای تنظیم کنند که یکی از دو تابعیت بر دیگری تنرجیح داده شنود و ینا هنر شنخص      

تواند از طریق موافقت کشنور   ای  امر می ،ود را از دست داده باشدیت  بلی ختابعیت جدیدی کسب کنند که تابع زمانی بتواند

تر  تابعیت سنابق را   ،ه  رار است تابعیت شخص را بیذیردیا اینکه کشور ثانوی ک ،اولیه با تر  تابعیت وی حاصل شودمتبوع 

ال شخصیه فردی مطنرح  هرگاه در یک دعوی مسله ی احو شرط پذیرش تابعیت جدید  رار دهد و در مورد حل و فصل دعاوی

ناگسیر است جرینان دعنوی    (م از  اضی ملی و  اضی بی  المللیباشد که در آن واحد تابعیت دو یا چند دولت را دارد  اضی )اع

را براساس یک تابعیت هدایت کرده و اظهار نظر نماید . حال باید دید در چنی  موردی تکلیف  اضی در انتخاب یکی از تابعیت 

اید بی  دو فرض متفاوت فنرق   ا بد  در اینبراساس چه معیاری بایستی یکی از دو تابعیت را بر دیگری ترجیح دهها چیست و 

ها تابعیت دولت  هیچ کدام از تابعیت ،ولت متبوع  اضی است و در فرض دومیکی از تابعیت ها تابعیت د ،در فرض اول .گذاشت

 . متبوع  اضی نیست

در آن واحد تبعه ُدو یا چنند دولنت باشند و     بعیت ها تابعیت دولت متبوع  اضی است .هرگاه فردییکی از تا -فرض اول         

یکی از تابعیت های او تابعیت دولت متبوع دادگاه باشد  اضی باید او را تابع دولت متبوع خود تلقی کرده و به تابعینت خنارجی   

 انون مدنی ایران و  انون خارجی شخصی در 422و یا ماده 412ماده ّاو ترتیب اثر ندهد ،مثالااگر در نتی ه تعارض بی  بند دوم 

آن واحد تابعیت ایران و تابعیت یک دولت خارجی )مثالافرانسه(را داشته باشد  اضی ایرانی باید تابعینت خنارجی او را کنان لنم     

داند . دلیل اتخاذ ای  راه حل آن است کنه  یک  دانسته و او را تبعه ایران تلقی نماید و احوال شخصیه ی او را تابع  انون ایران ب

نماینندگان   در عرف دییلماتیک نیس ای  امر را رعایت میسر نمایند مثالاهر دولتی در تعیی  اتباع خود استقالل و حاکمیت دارد)

مامورینت  سیاسی که در یک کشور خارجی ماموریت دارند از حمایت سیاسی فردی که هم تابع آنان و هم تبعه ی دولت محل 

(. مضافاا به اینکه مقررات تابعیت ایران برای  اضی ایرانی امنری حکمنی محسنوب منی شنوند در      آنان است خودداری می کنند

حالی که  وانی  تابعیت خارجی در وا ع امری موضوعی به شمار می آیند و لذا و تی  اضی ایرانی بنا فنردی مواجنه اسنت کنه      

ه صورت دیگری مطرح می شود زیرا در ای  حالت از یک سو ، انون مقنر دادگناه ) نانون    دارای دو تابعیت خارجی است مسَله ب

ایران(در باره اعطای تابعیت خارجی محتوی هیچ گونه حکمی نیست و مسَله تابعیت مضاعف برای  اضی ایرانی جنبه ی فرعنی  

بیگانگان مطرح می شنود و از سنوی دیگنر     مربوط به صالحیت  ضایی یا صالحیت  انونی و یا وضع لئَامسداشته و به مناسبت 

جنبه نسبی خواهد داشت به ای  معنی که در هر دعوی بر حسنب اوضناع و احنوال متفناوت      ،راه حلی که به کار می رود اساساا

 می شود حال باید دید کدام یک از دو تابعیت را باید انتخاب کرد 

ت متبوع  اضی نیست . راجع به اینکه هرگاه مسَله تعنارض دو ینا چنند    دول تابعیت ها تابعیت از کدام هیچ– فرض دوم          

تابعیت برای یک فرد مطرح شود تکلیف  ضیه چیست و کدام تابعیت را باید تنرجیح داد عقایند مختلفنی وجنود دارد . بعضنی      

ر می گویند تابعیت دولتی معتقدند که درز ای  مورد تابعیتی را باید ترجیح داد که شخص ذینفع انتخاب می کنند . بعضی دیگ

را باید ترجیح داد که  انون تابعیت آن بیشتر شبیه  انون تابعیت دولت متبوع  اضی است . دسته ی سنوم معتقدنند کنه بایند     

تابعیت جدید فرد را ترجیح داد و بالخره دسته ی چهارم می گویند باید تابعیت سابق فرد را مقدم شمرد عقاید سنوم وچهنارم   

یست چرا که ای  عقاید فقط موارد تابعیت مضاعف بعد از تولد را در نظر گرفته اند و حال آنکه ممک  است مسنلله   ابل  بول ن

عقیده ی دوم نیسچندان منطقی نیست زیرا سیستم تابعیت دولت متبوع  اضی را که ینک   تابعیت مضاعف تولدی مطرح باشد .

ی داند .در مورد عقیده ی اول نیس متذکر می شویم تابعینت امرمهمنی   سیستم خاص است در خارج از  لمرو خود الزم االجرا م

است و واگذار کردن آن به اختیار فرد چندان صحیح نیست زیرا فرد بیش از هر چیس منافع فردی خود را در نظر می گیرد و به 

عینت خنارجی بنرای ینک فنرد      تاب چنند(  دو )یاظر ما در مواردی که مسلله تعارض مصالح سیاسی دو لت ها توجهی ندارد به ن

مطرح باید آن تابعیتی را ترجیح داد که بر اساس عالیق حقیقی و عملی استوار است .تابعیتی که براساس چنی  عالیقی استوار 

 اضی باید  نرای  و اوضناع و احنوال را     ،.برای تشخیص تابعیت عملی یا موثر. می گویند« تابعیت عملی یا موثر» است اصطالحاا
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بعینت همسنر   ،تا زبنان  ،ستگی دارد از ای  لحاظ محل سکونترفته و ببیند فرد در عمل به کدام دولت بیشتر تعلق و بدر نظر گ

گذرنامه ای که مورد استفاده  رار گرفته و همچنی  انتخاب خود شخص )البته به عنوان یکی از عوامل تابعیت عملی و  ،شخص

ه  رار می گیرد مفهوم تابعینت عملنی ابتندا در روینه ی  ضنایی بنی  المللنی        مورد توج نه به عنوان تنها عامل تعیی  کننده (

 ننع شننده اسننت   واپذیرفتننه شننده و پننس از آن در رویننه ی  ضننایی بعضننی کشننورها از جملننه فرانسننه مننورد  بننول         

 .  (899تا898،ص7828)الماسی،
 

  :مروری بر تحقیقات انجام شده 

 :الهه به شمار میرود7481مهم تری  نقطه عطف در ای  خصوص کنوانسیون 

   4991دکترین بین المللی تابعیت مضاعف قبل از  الف:   

موجنب بنروز ابهامناتی در مناسنبات      تشنابه ندارنند و   که با یکدیگر ت نانس و  خورد در ای  دوران چهار روند به چشم می      

دکتنری  تنرجیح تابعینت کشنور ا امتگناه تبعنه        -8دکتنری  مسناوات   -7گردیده اند که عبارتنداز : 7481 ضائی بی  المللی تا

 .دکتری  ترجیح تابعیت کشور تابع -9دکتری  تابعیت مضاعف  -8 مضاعف

 رویه قضائی بین المللی: ب:   

صادره بی  المللی راجع به تابعیت مضاعف  راءآبه بعد در کلیه 7481از سال  :7455تا7481از سال  رویه  ضائی بی  المللی -7

 ن با حقوق بی  الملل عرفی بوده است.آدلیل ای  امر انطباق  کنوانسیون الهه پیروی شده و9 از اصل مندرج در ماده 

عندم مسنلولیت    ها و کشورهای غربی به استثنای امریکا از اصل تساوی حاکمیت دولت تاکنون: 7455رویه  ضائی از سال  -8

 کنه  دیگنر  دولتنی  مقابنل  در را خنویش  اتبناع  نمیتوانند  دولتنی  هیچ  کردند که در مورد مساله تابعیت مضاعف حمایت میانها

 بنی   حقنوق  کتاب در ایران در همچنی  و دهد  رار وکنسولی سیاسی حمایت مورد شدند می محسوب نآ تبعه مسبور اشخاص

به بحث تابعیت بویژه به بحنث تابعینت در اینران پرداختنه لنیک  در منورد پدینده         بخوبی سل و ی دکتر  ایآ خصوصی الملل

شود ولی بنه صنورت پراکننده در آثنار      تابعیت مضاعف اشاره جدی شده در زمینه تابعیت مضاعف به طور مستقل اثر دیده نمی

دکتر م تبی نظیف معرفی و تبی  اصنطالحات و راه   دکتر محس  شیخ االسالمی ، نویسندگانی چون دکتر جالل الدی  مدنی ،

های ای اد و رفع آن مطالبی به رشته تحریر درآمده است ولی با توجه به اهمیت موضوع و مسایلی که در سنالهای اخینر بنرای    

 کشور ایران پیش آمد به نظر میرسد خیلی بیشتر باید در ای  زمینه به پژوهش پرداخت 

 :نتیجه گیری بحث و

دنیایی صنعتی امروز به دلیل سرعت در جاب ایی اطالعات و نیس عینیت پیدا کردن دهکده ی جهانی، روابط ملتها به هنم         

نسدیکتر شده است،و ای  خود سبب گردیده است که جاب ایی و مهاجرت از یک کشور به کشور دیگر راحنت صنورت پنذیرد .و    

انی متولد میگردند که بر سر تابعیت آنهنا اخنتالف نظنر وجنود دارد بننابری       ای  روابط گاهی من ر به ازدواج می گردد و فرزند

براساس شرایط بی  الملل موجود موضوع تابعیت و تابعیت مضاعف از موضوعات مهم در رابطه بی  کشنورها سنت کنه تمنامی     

ئید براساس موضوعات مطرح شده کشورها باید بر اساس  وانی  بی  المللی که مورد اتفاق نظر همه باشد ای  مسائل را حل نما

و با توجه به درخواست افراد و نیس  واعد موجود در کشور های دیگر و اینکه کشور ایران عضوی است از جامعه جهانی و از اینرو 

می توان گفت که موضوع تابعیت مضاعف ،مسایا ،و مشکالت آن امری  مهم و اجتناب ناپذیر است و توجه به آن هم برای دولنت  
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دان و هم ایرانیان از اهمیت برخوردار است ،و باالتر از اینها برای اندیشمندان و اساتید رشته حقوق بویژه شناخه بنی  الملنل    مر

تابعیت مضاعف در اثنر ننوعی خنالء  نانونی بنی  المللنی و عندم وحندت روینه          دارای جاذبه و اهمیت پژو هشی است .بنابری  

همکاری کننند از   کشورزمانی می توانیم به کاهش موارد آن امیدوار باشیم که دولتهای مختلف با هماهنگی بیشتری با یکدیگر

اد آن توسط دولتها و خصوصناا  آن ا که علل بوجود آمدن تابعیت مضاعف تقریباا مشخص است به نظر می رسد پیشگیری از ای 

ضم  آنکه چون تابعینت مضناعف زمیننه و بسنتر الزم جهنت شنکل گینری        .م امع بی  المللی چندان دور از دسترس نیست

بسیاری از معضالت امنیتی را فراهم می آورد به نفع همه ی دولتها و افراد است که نهایت تالش خود را جهت ریشه کنی این   

چه محل بحث در ای  تحقیق  رار گرفت پاسخگویی به چند سوال بود تا معلوم شودتابعیت مضاعف چنه  آن .موضوع اعمال کنند

ای از خود دارد و امتیازات و آثار این  تابعینت کندام    آید آیا شخص در ای  زمینه ارادهتعریفی دارد و در چه زمانی به وجود می

هکارهایی برای جلوگیری از آن وجود دارد. جهنت پنرداخت  بنه    شود  چه رااست. و اینکه در چه حالت چنی  امری حادث می

های طوالنی و مراجعه به کتب صاحبنظران و علماء حقوق و مقنررات حناکم در اینران و    ای  موضوعات پس از مطالعه و بررسی

طح جهان بنه ینک   برخی از کشورها و استفاده الزم از منابع حقو ی و اسالمی و لحاظ نمودن سیستمها ی حقو ی موجود در س

الملل و در رویه  انونگذاری و رویه کشنورها منورد توجنه و    بررسی و نتی ه نسبتاا  ابل  بول من ر شد، چیسی که در سطح بی 

امعان نظر  رار گرفته و مراجع  ضایی کشورها در رسیدگی به دعاوی مطروحه از آن تبعیت نموده و مبنادرت بنه حنل و فصنل     

بررسی و مطالعات ای  نتی ه را بدست داد که: هرگاه و چنانچه انتخاب  انون صالحیتدار توسط  اضی نمایند. تمامی دعاوی می

منوط به تعیی  عامل ارتباط تابعیت و ا امتگاه باشد در این ا دادگاه تکلینف دارد و بایسنتی بندواا پیرامنون تابعینت و ا امتگناه       

را بر مرحله اجرا گذارد، ضم  اینکه در خصوص عامل ارتباط و یکسنان  بررسی و اظهارنظر و پس از تعیی  تکلیف،  انون صالح 

ها و تفسیرهای مختلفی در کشورهای مختلف وجود دارد، همچنی  در صورتیکه ذینفع دارای ینک تابعینت باشند    بود آن تلقی

ع دولت خنارجی کنه در این     المثل یا دا رای تابعیت است یا تابمشکل تعریف و تعیی  تابعیت پیش نخواهد آمد زیرا ذینفع فی

بینی کرده اسنت این  بندان معناسنت کنه      ق.م به ای  موضوع اختصاص دارد و راه حل  ضیه را پیش 1و2صورت مقررات مواد 

باشد دادگاه بایند  هرگاه دادگاه با فردی مواجه شود که بیش از یک تابعیت ولی یکی از تابعیتهای او تابعیت دو متبوع  اضی می

الملل خصوصی هر دولتی در تعیی  اینکه چه کسنانی اتبناع آن   لت متبوع خود بداند، زیرا مطابق اصول حقوق بی او را تبعه دو

با توجه به اجتنناب ناپنذیری تابعینت مضناعف در کلینه      . ار می باشدو وشوند دارای استقالل و حاکمیت استدولت محسوب می

به اینکه کشور ایران و اتباع ایرانی از ای  امنر مسنتثنی نیسنتند لنذا اوالا     کشورهای دنیا و آثار و تبعات نا مطلوب آن و با توجه 

 انون مدنی اصالح و ثانیاا به جای آن نه تنها اتباعی که بدون تر  تابعیت ایران ا دام به تحصیل تابعیت خارجی می 424ماده 

ا تعیی  مهلت معنی  ومنی شنرایط و ضنوابط مشنخص،      شوند نیس بنمایند بلکه افرادی که  هراا و یا تولداا دارای تابعیت مضاعف 

ملسم به انتخاب یکی از دو تابعیت خود شوند و در صورت عدم انتخاب در مهلت و شرایط تعیی  شده  انونی دولت اینران راسناا   

ط بنه احنراز   به منظو.ر جلوگیری از آپاترید شدن اتباع ایرانی، پذیرش تقاضای تنر  تابعینت افنراد مننو     و در نهایتا دام نماید

اطمینان از تحصیل تابعیت خارجی گردد. برای ای  مطلوب، شرط احراز اطمینان از کسب تابعیت یک دولت خارجی به عننوان  

 . انون مدنی الحاق گردد 422یکی از شرایط تر  تابعیت به ماده 
 

 مراجع

 ،انتشارات سمتتهران:،اولچاپ تعارض  وانی  در حقوق بی  المللی،  (.7828بهار )سید نصراهلل  ابراهیمی 

 انتشارات مهتاب :تهران ،حقوق بی  الملل،جلد اول (7828)ارفع نیا،بهشید 

 انتشارات میسانتهران: حقوق بی  الملل خصوصی،چاپ چهارم،( 7825زمستان )الماسی،ن ادعلی  

   نتشارات اسالمیه تهران: ا ،9حقوق مدنی ،جلد ( 7819)امامی ،سید حس 



 666-663، ص   8931،  آذر 8، جلد 81علوم انسانی اسالمی، شماره         

ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir   

 

666 
 

  کتابخانه گنج دانش  : تهران مترجم بهم  آ ایی ، فرهنگ حقوق بی  الملل ،( 7819) بلدسو رابرت برسچک 

  کتابخانه گنج دانش:جعفری لنگرودی ،محمد جعفر ،مبسوط در ترمینو لوژی حقوق ،تهران  

  چاپخانه روشنایی  :،تهران چاپ اول  ،حقوق بی  الملل خصوصی(7872)خلعتبری ،ارسالن 

 انتشارات میسانتهران:بایسته های حقوق بی  الملل،چاپ ششم،( 7822زمستان )سل و ی،محمود 

   کتابخانه گنج دانش: حقوق بی  الملل خصوصی،تهران( 7829)شیخ االسالمی ،سید محس 

 دکتر روح اهلل آخوندی رجمه مقاله پذیرش  انون خارجی در نظام حقو ی فرانسه،ت( 7841)هانری ،باتیفول 

  انتشارات سمت تهران: ،چاپ هفتمبایسته های حقوق بی  الملل خصوصی،  (7814)نصیری ،محمد 

 


