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  چكيده

اصولي در خصوص تابعيت در كشورها رعايت ميشود كه عبارتند از:اصل لزوم تابعيت اصل  1930مطابق قرارداد الهه از سال 
تابعيت واحده و اصل تغيير پذيري تابعيت. اما علي رغم سعي و كوششي كه در سطح داخلي كشورها و در سطح بين المللي 

 4ميباشند يا بيش از يك تابعيت 3صورت گرفته است گاهي با افرادي روبرو ميشويم كه بي تابعيت جهت رعايت اين اصول
تابعيت و تابعيت  6بي تابعيتي در اثر تعارض منفي 5دارند. به عقيده ي برخي از حقوقدانان فرانسوي مثل هانري باتيفول

  تابعيت به وجود مي ايد. 7مضاعف در اثر تعارض مثبت

كشورهاي مختلف در عرصه بين المللي و اختالف نظام حقوقي حاكم بر انها وقوانين سيستم هاي مختلف اعطاي ظهور حال با 
با دول متبوع خود موجب پديدار شدن تابعيت مضاعف در مواردي و اشخاص يكديگر روابط حقوقي با  تابعيت در هركشور و

  .براي اشخاص گرديده است

  حمايت سياسي تابعيت موثر سيستم هاي حل تعارض تابعيت تابعيت مضاعف: كلمات كليدي

  مقدمه

در دنياي معاصر ارتباط بين دولتها به گونه اي گسترش يافته ،كه اين ارتباط از مرز هاي سرزميني داخلي فراتر رفته واين 
انيني كه در مرز جاست كه در روابط بين افراد در تمام كشورها پديده اي به نام مرز سياسي يا طبيعي مطرح ميشودزيرا قو

هاي داخلي يك كشور تصويب ميشوددر خارج از مرزهاي ملي جوابگو نمي باشد در واقع تعارض قوانين رادامن ميزند وقوانين 
ومقررات ميبايست به گونه اي تنظيم گرددكه حقوق همگي به گونه اي منطقي تضمين شود واين تضمين را حقوق بين الملل 

تباط صحيح و منطقي فراهم مينمايدوشرط كافي جهت تحقق ان لحاظ نمودن منفعت حقوقي خصوصي در زمينه برقراري ار
اشخاص در ايجاد ارتباط وانعطاف قوانين داخلي ميباشد.اصوالقواعدي كه در حقوق بين الملل خصوصي مورد بحث قرار 

بين الملل خصوصي به حقوق بين ميگيرند به دو دسته تقسيم ميشوند قواعد ماهوي وقواعد شكلي وبه همين اعتبار حقوق 
الملل خصوصي ماهوي وشكلي تقسيم ميشود.قواعد ماهوي مربوط به تقسيم جغرافيائي اشخاص ووضع حقوقي بيگانگان است 

در واقع حقوق بين الملل خصوصي موجبات حل وفصل  ند .وبه طور مستقيم وماهوي موضوع هر مسئله را روشن ميك
ند بلكه وظيفه اش معرفي كردن قانون مناسب ميباشد .در اين ميان احوال شخصيه از مباحث اختالفات ودعاوي را مطرح نميك

ونتيجه قهري تاثير تابعيت در احوال شخصيه پديد  حت تاثير تابعيت اشخاص ميباشدمهم حقوق بين الملل خصوصي است وت
  .ميباشد كشورها بين  امدن تعارض قوانين

                                                            
 
  

1.Apatride  
2.Dual nationality  
3. Henri Batifol  
4.Conflit negative  
5.Conflit positive  
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اين اشخاص در همان حال كه تابع دولتي  چند تابعيت در يك شخص مي باشد يا تابعيت مضاعف به معناي جمع شدن دو
همانگونه كه شخص بدون تابعيت (آپاترايد) در وضعيت غير عادي قرار دارد،  نيز آنها را تابع خود مي داند هستند دولت ديگر

يت منشأ حقوق و تكاليف فرد در برابر شخصي كه بيش از يك تابعيت دارد نيز، داراي وضعيت غير عادي مي باشد زيرا، تابع
 .كشور متبوع است

از يك طرف، برخورداري از حقوق و مزاياي همزمان از دو دولت مي تواند به مصالح ملي دولتهاي متبوع خدشه وارد نمايد؛ از 
 .طرف ديگر، بسيار دشوار است كه شخص بتواند تمام تكاليف خود را نسبت به دو دولت ايفا نمايد

 دي كه داراي تابعيت مضاعف، بتواند شاغل مهم كشوري و لشكري را در هر دو كشور احراز كند، مشكالتي ايجاداگر فر
تابعيت مضاعف به اين دليل به وجود مي آيد كه دولتها حق دارند شرايطي كه به موجب آن يك فرد جزء اتباع آن  شد خواهد

 .مي شود، مشخص كنند
فريبنده باشد چرا كه به افراد امكان مي دهد تا براي بدست آوردن رواديد و گذرنامه از ميان تابعيت مضاعف شايد در نگاه اول 

چند كشور دست به انتخاب بزنند اما واقعيت كامالً متفاوت است چون تابعيت در عين داشتن حقوق و مزايا، تكاليفي و 
  .تعهداتي را نيز بار مي كند

  )فصل اول: (كليات

  بعيتتا تعريف گفتار اول: 

تابعيت يكي از قواعد حقوقي است كه در يكي دو قرن گذشته وارد قوانين ايران شده و به مرور زمان در مورد آن قوانين و 
اي است كه مباني و اصول حاكم  مقررات خاصي تصويب شده است. امروزه تابعيت در تمام كشورهاي دنيا قاعده شناخته شده

هاي  الملل دارد، از زماني مطرح شد كه دولت يت كه موجوديت آن ريشه در حقوق بينبر آن مشخص و معلوم است. قاعده تابع
گرايي و مليت مطرح گرديد، با اين وجود، برخي اعتقاد  ها، ملي مستقل به مفهوم امروزي تشكيل شد و در ادامه تشكيل دولت

شود. اگر تابعيت از نظر  عمومي محسوب ميدارند كه قاعده تابعيت چون نشانگر رابطه فرد با دولت است، از قواعد حقوق 
رفت، گاهي نيز مبناي تابعيت به عواملي از  تاريخي بررسي شود، گاهي بومي بودن فرد در يك شهر خاص، تابعيت به شمار مي

  قبيل دين و اقامتگاه بستگي دارد.

خص جمع است به اين ترتيب تابعيت داشتن تابعيت يك كشور به معناي ان است كه شرايط قانوني تابعيت ان كشور درباره ش
دولت است كه باعث ميشود فرد در شمار اعضاي تشكيل دهنده دولت در يك سرزمين محسوب  رابطه اي قانوني بين فرد و

اين تعريف عالوه بر دارندگان  به جمعيت تشكيل دهنده دولت ميباشد و وصيخص تيفول ميگويد تابعيت تعلق حقوقبا .شود
دارندگان تابعيت اكتسابي نيز ميشود بيگانگان هم در يك سرزمين در حدودي كه قوانين ان سرزمين  تابعيت اصلي شامل

اخلي متفاوت است د اتباع به نسبت انها اطاعت منتهي ميباشند مطيع قوانين همان سرزمين اجازه ميدهد از حقوق بهره مند و
منافع انها در انجا زود گذر است وبا خروج انها از ان  ضور انها وقوانين ان به مناسبت ح از اين حيث كه رابطه انها به دولت و

دولت هميشه پابر  حال انكه اطاعت اتباع از قوانين كشور خود و و سرزمين يا قطع منافع پيروي انها از قوانين قطع ميگردد
در  بع قوانين كشور متبوع انهاستجاست چنانكه احوال شخصيه انها در هر كجا كه باشند برحسب قوانين انها از جمله ايران تا

 رابطه تابعيت مانند هر رابطه حقوقي ديگر دو طرف وجود دارد :يك طرف ان فرد تبعه وطرف ديگر دولت متبوع شخص مي
باشد به هر حال هر انساني از حق تمتع برخورداراست حتي انسانهاي بي تابعيت از اين حق تمتع برخوردارند . تعيين تابعيت 

ري بستگي خاص به قانون گذاري ان كشور دارد واين قانون ان كشور است كه با مشخص كردن وضعيت تابعيت در هر كشو
 ولي تابعيت اشخاص حقوقي با تابعيت اشخاص حقوقي اشخاص حقيقي براي اشخاص حقوقي تابعيت شناخته شده است .

هواپيماها در قوانين  وال منقول مانند كشتي ها وتابعيت اشخاص حقوقي به صورت مجاز ميباشد درباره برخي ام. تفاوت دارد
 م تعريف دولت را مترتب دانست ويكشورها فرض تابعيت ميشود البته اعطاي تابعيت توسط دولت منوط به اين است كه بتوان

   .اه برخوردار باشدگايجدر عرصه بين المللي از اين 
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ت كه تعيين ميكند چه كساني ميتوانند اتباع او باشند ودر واقع بديهي است تابعيت بستگي به وجود دولت دارد واين دولت اس
هر دولتي در قانون گذاري خود شامل قانون اساسي ،قانون عادي ، ائين نامه اجرائي رابطه بين فرد و دولت را مشخص ميكند. 

ير كشورها به اين نتيجه تابعيت اكتسابي و جداسازي اتباع خود از سا مثال دسته بندي تابعيت اشخاص به تابعيت اصلي و
ت ها ناگزير منتهي ميگرددكه اتباع هر دولت در جامعه بين المللي مشخص ميباشند وقاعده هاي بين المللي الزام اور كه دول

لمرو يك كشور از اتباع ان به شمار قي از ان متابعت كنند ايجاد نشده است كه بر اين اساس اگر كسي در باشند در قانون گذار
   يگانه محسوب ميگردد.بنيايد 

تابعيت يك رابطه سياسي است زيرا فرد را ) 1:هاي مختلف آن اشاره كرد توان به ويژگي با توجه به تعاريف مختلف تابعيت مي
المللي است،  تابعيت يك رابطه بين) 2شود. دهد، و در سايه اين پيوند، حق حمايت سياسي به تبعه اعطا مي به دولت پيوند مي

شوند. تابعيت يك  المللي، اتباع يك كشور از حمايت دولت متبوع خود در خارج از آن كشور برخوردار مي ام بينزيرا در نظ
تابعيت، رابطه حقوقي است، زيرا اين ) 3رابطه داخلي است، زيرا در نظام داخلي، تبعه داراي حقوق سياسي مثل حق راي است.

بعيت يك رابطه معنوي است و عامل مكان و زمان در آن تاثيري ندارد و همچنين تا) 4بطه ايجاد كننده آثار حقوقي است.را
براي تحقق تابعيت وجود يك دولت  )5برد. تبعه هر كشور، در كشورهاي ديگر باز تبعه كشور خويش و از مزاياي آن بهره مي

ان نماينده رسمي جمعي است، دولت در تعريف خود، يك شخصيت حقوقي است كه در حقوق بين الملل عمومي به عنو الزامي
عالوه بر دولت، بايد همواره ) 6گيرد. اشخاص حقيقي شناخته شده باشد و در سايه تشكيل يك دولت، تابعيت مفهوم و معنا مي

افرادي به عنوان تبعه وجود داشته باشند كه با رابطه و پيوندي حقوقي و سياسي به نام تابعيت، با يكديگر متحد شده باشند. از 
  حقق تابعيت بايد از سرزمين مشخص و قدرت سياسي و حاكميت مستقل نيز نام برد.شرايط ت

يا يك شيئي  معنوي يك شخص حقيقي يا حقوقي و رابطه سياسي ،حقوقي ، اجتماعي و :تابعيت عبارتست از به طوركلي پس
   .به دولت معين

  حمايت سياسي گفتار دوم:

عث مي شود كه فرد از حمايت سياسي دولت متبوع خود، برخوردار گردد. در حقوق بين المللي عمومي، رابطه تابعيت با
حمايتي كه يك كشور مي تواند به شخص ارائه دهد، مي تواند به صورت مداخله به نفع فرد در صورت اختالف با كشور ديگر، 

 .باشدتأمين منافع از طريق معاهدات، جلوگيري از دخالت ديگر كشورها در زندگي روزمره شخص و ... 
 :1در تعريف حمايت سياسي آمده 

حمايت سياسي عبارت است از مجموعه اقداماتي كه يك دولت در نزد دولت ديگر به منظور جبران و ترميم خساراتي كه در اثر 
  .ارتكاب عمل خالف حقوق دولت خارجي به يكي از اتباع او اعم از حقيقي يا حقوقي وارد شده است، به عمل مي آورد

 :مايت سياسي از طرف يك دولت، منوط به رعايت و تحقق سه شرط اساسي استاجراي ح
 حامي و مدعي خسارت ديده(تابعيت) وجود يك علقه رسمي بين دولت) 1
   ي                                                                                             مقدماتي محاكم محلي از طرف مدع طي) 2
 .پاكدستي مدعي )3

 حق عنوان به را سياسي حمايت دولت كه معني  به عنوان يك حق انحصاري دولت شناخته شده است، بدين حمايت سياسي
 .خود آن دولت محسوب مي گردد به شده وارد صدمه حكم در شده وارد آن تبعه به كه اي صدمه زيرا كند، مي اعمال خود

سط حقوقدانان سوئيسي واتل مطرح گرديد كه مي گويد: هر كس با تبعه اي بدرفتاري كند به ريشه هاي اين ديدگاه، ابتدا تو
 طور غير مستقيم به دولتي صدمه مي زند كه بايد از او حمايت كند

اصل  5بنابراين، حمايت سياسي را مي توان منشأ مصالح عمومي و خصوصي دولت دانست. براي اعمال حمايت سياسي وجود 

                                                            
  كه به مجمع عمومي تسليم گرديد. 2006از مواد تدوين شده كميسيون حقوق بين الملل راجع به حمايت سياسي  در سال  1ماده  ١.
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 :كه عبارتند از مهم شرط است
 اقدامات دولت در جهت دفاع از حقوق خويش باشد؛) 1
 رابطه تابعيت بين دولت و شخص متضرر موجود باشد؛) 2
 قاعده اي از حقوق بين المللي نقض شده باشد؛) 3
 تمامي راه هاي داخلي جهت احقاق حق طي شده باشد؛) 4
 .تئوري پاكدستي مدعي) 5

حقيقي، دولت متبوع به معناي دولتي است كه شخص حقيقي مورد نظر، تابعيت آن را طبق از لحاظ حمايت سياسي از شخص 
ت، جانشيني دولت ها، يا به هر طريق ديگري كه با حقوق بين الملل تابعي  قانون آن دولت از طريق تولد، نسب، درخواست

 .1ناسازگاري داشته، تحصيل كرده باشد
ف حقوق بين الملل، به تبعه يك دولت خسارت وارد آمده باشد، شرط اصلي براي توسل بنابراين، اگر در اثر ارتكاب عملي خال

  .به حمايت سياسي دولت، وجود رابطه تابعيت بين دولت و فرد است

  مليت –تابعيت  وم:سگفتار 

ا مليت نيز لفظ تابعيت در حقوق ايران در يكي دو قرن اخير رايج شده واين لفظ معادل لفظ فرانسوي ناسيوليته كه ان ر
قانون اساسي درباره ملت ايران ،همه مردم يك سرزمين از هر قوم قبيله اي  19ترجمه كرده اند برگزيده شده است در اصل 

رواج اصطالح تابعيت به جاي مليت در حقوق ايران ناشي از عمل قانون گذاري بوده وهمين  و قطع نظر از رنگ ،ونژاد ميباشد
 اصطالح تابعيت داراي ارزش حقوقي وسياسي و دو اصطالح تفاوت به وجود ايد به اين معناموضوع باعث شده كه بين هر 

لفظ ملت به مجموع كساني اطالق ميشود كه در يك سرزمين زير حاكميت  اصطالح مليت داراي ارزش جامعه شناسي ميباشد.
ناخته ميشود واين كسان از اتباع ان دولت به يك دولت گرد هم امده اند وان دولت به نمايندگي انها در جامعه بين المللي ش

  شمار ميايند.

  : منابع تابعيت چهارمگفتار 

  منابع داخلي تابعيت  الف:

 قانون را معين اين دولت است كه تابعيت را در قلمرو سياسي تعريف ميكندو حق اعطاي تابعيت در صالحيت دولت قرار دارد و
  هاي ان به عهده قانون گذار عادي ميباشد.ه ن اساسي صورت ميگيرد وتنظيم قاعدذكر اصول كلي تابعيت در متن قانو .ميكند

  منابع بين المللي تابعيت ب:

                                                              براي تعيين اتباع خود: اصل بين المللي ازادي دولت ها در قانون گذاري
سهيم بودن انها در  وني حاكم بر تابعيت در قانون گذاريهاي داخلي در عموم كشورها ومرسوم بودن تنظيم قاعده هاي قان

تشكيل جامعه بين المللي به عنوان اعضا وتشكيل دهندگان ان جامعه سبب استنتاج اين اصل بين المللي گرديده كه تعيين 
نامند در  ازادي دولتها در تعيين اتباع خود ميين اصل كه ان را ا ن گذاريهاي همان دولت متعلق است.اتباع هر دولت به قانو
   .2اراي ارزش حقوقي مثبت استجامعه بين المللي د

                                                            
 از مواد تدوين شده كميسيون حقوق بين الملل راجع به حمايت سياسي 4ماده  ١.
ست مانند راي الهه مشتمل بر برخي مسائل تعارض قوانين درباره تابعيت در اراي دادگاههاي بين المللي در دعوي راجع به تابعيت به ان استناد گرديده ا1930اوريل  12در عهدنامه .  ٢

  .دولت لهستان با قواي متحدين در جنگ جهاني اول مراكش و ديوان بين المللي دائمي دادگستري درباره دولت فرانسه براي تونس و 7و4شماره
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  در خصوص تابعيت سه اصل بين المللي راهنما وجود دارد:

  تابعيت بي نفي–هر كس بايد داراي تابعيت باشد -1

  نفي دو تابعيتي-نداشتن بيش از يك تابعيت-2

  بعيتحق تغيير تا-3

  تابعيت  م: انواع سيستم هاي اعطايگفتار چهار

معمول در جامعه بين المللي را كه ميتوان  ضابطه هاي شناخته شده و دولتها با وجود ازاد بودن در تعيين شرايط تابعيت خود،
خود  مانند انكه در تعيين تابعيت هاي اصلي كساني را از اتباع را دليل تعلق شخص به يك كشور دانست مراعات مينمايند. انها

يا در سرزمين تحت حاكميت انها متولد شده باشند اين دو ضابطه را  مادر تحت تابعيت انها و و به شمار مي اورند كه يا از پدر
معيار سرزمين يا خاك ناميد. سيستم هاي اعطاي تابعيت در هر كشور متفاوت ميباشد  ميتوان معيار خون يا خويشاوندي و

 اين به مناسبت تركيب جمعيت در ان سرزمين است و تر بر معيار خاك ميباشند وامريكا بيش اعده هاي تابعيت دولتچنانكه ق
 ه احساسات ملي در ان سرزمين وبلغاين به مناسبت  در مقابل قاعده هاي تابعيت دولت فرانسه بيشتر بر معيار خون ميباشد و

ت اسلوب تابعيت ايران از اين دو معيار استفاده گرديده مليت اتباع ان كشور با يكديگر است در ساخ انطباق بيش تر تابعيت و
          ولي در ان غلبه با معيار خون ميباشد.

به همين علت بعضي از حقوق بين  مطابق اين اصل تابعيت از راه نسب به طفل تحميل ميشود و سيستم يا اصل خون:-1
  .مادر خود را دارا ميشود و د قهرا تابعيت پدرطفل به محض تول الملل خصوصي ان را تابعيت نسبي هم گفته اند و

 به ميشوند متولد كه كساني تمام براي را تابعيت تامين تنهائي به  تواند نمي  سيستم خون به تنهائي سيستم يا اصل خاك: -2
ز جمله اگر ا مكن ميشودم غير طفل به تابعيت تعيين براي خون سيستم اصل بردن كار به افتد مي اتفاق وگاهي بگيرد عهده

مادرش معلوم نباشد يا اين كه والدين طفل در موقع تولد او تابعيت هيچ دولتي را نداشته باشند  طفلي به دنيا بيايد ولي پدر و
شخص  مطابق اين اصل تابعيت هر .گر به نام اصل خاك استفاده ميشوددر اين گونه موارد براي حل اين مشكل از اصل دي

چنانچه در  قلمرو دولتي است و ان هم اجبارا جزء يرا هر شخصي به ناچار در محلي متولد ميشود وتابعيت كشور تولد اوست ز
باز هم اعطاي تابعيت با اشكال مواجه نمي  كشتي يا هواپيما هم متولد شود تابع كشوري است كه پرچم انرا برافراشته است و

خون  يت ملي در مقابل اختالط نژادي كشورها اكثرا سيستم خاك وتامين تابع امروزه براي جلوگيري از موارد اپاتريدي و گردد.
  .اعمال ميكنند نرا تواما

در اين سيستم در بعضي از مواقع قانون خاصي در يك كشور تصويب ميشود كه موجب اعطاي  سيستم نژادي يا اصل نژاد:-3
كه به محض مهاجرت يك يهودي به ان كشور  تابعيت براي عده اي به لحاض يك نژاد خاص ميشود مثل قانون تابعيت اسرائيل

  .ميشوند تصويب كشورها در ندرت به سيستمي وچنين ميشود كسب اسرائيل  تابعيت

 م بهتر وستست كه اجراي كداميك از اين دو سيانچه كه در مقايسه بين اين دو سيستم واجد اهميت اساسي است اين ا
هر كشور بنا به مقتضات شرايط خود يكي يا تلفيقي از اين دو  عايبي دارند وم تم مزايا وسدو سي مناسب تر ميباشد چرا كه هر

در بعضي موارد ممكن است سيستم خاك  مثل قانون ايران كه مطابق سيستم خون عمل ميكند و سيستم را انتخاب مينمايد.
كاالت زيادي را ايجاد نموده و خون در عمل اش اين موضوع يعني اختالف رويه كشورها در انتخاب سيستم خاك و را بپذيرد و

  چند تابعيتي اتباع كشورها شده است كه حل اين مشكالت به اساني نيست. چه بسا موجب بي تابعيتي و
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  تعارض قوانين تابعيت :گفتار پنجم

ر و وضع قوانين د الزمه اين استقالل اقدام بر طبق تشخيص مصالح كشور ميباشد هر كشوري خود را مستقل كامل ميداند و
به همين جهت در تابعيت قوانين  همين مسير است مصلحت تمام كشورها اين نبوده كه تابعيت را بر يك اساس قرار دهند و

 چند نتيجه ان ه ندارند وبيگان متبوع قانون رعايت به نظري وجه در اعطاي تابعيت به اتباع بيگانه به هيچ و مختلفي دارند
 انها متبوع كشور قانون به منوط ان حكم كه باشند داشته دادگاه در اي قضيه افرادي نچني اگر و است تابعيتي بي و تابعيتي

 اپاتريد شخص اگر و گذارند اجرا مورد به را متبوع كشورهاي قوانين از كداميك كه ايد مي پيش ترديد اين دادگاه براي باشد
قوانين در مسئله تابعيت وقتي مصداق پيدا ميكند  تعارض مثبت قانون كشور متبوع او كدام قانون است. چيست ؟ تكليف باشد

تعارض بين قانون كشور متبوع قاضي  كه شخص داراي تابعيت مضاعف باشد در تعارض مثبت دو حالت قابل پيش بيني است :
كه در شكل اول كه يكي از چند كشور متبوع قاضي است  ،ين قوانين دو يا چند كشور بيگانهتعارض ب قانون كشور ديگر و و

  .است كه بايد تصميم گير باشد بايد حكم صادر كند چون در تعارض قوانين قاضي

تنها قانون كشور مقر دادگاه است كه هم متبوع دادگاه  و چنين مواردي دادگاه ناچار است از قانون متبوع خود متابعت نمايد
 از چند تابعيت شخص تابعيت ايراني است و يكي هم متبوع طرف دعوي مثال قضيه اي در دادگاه ايران مطرح ميشود و است و

الهه 1930معاهده  3اين قاعده هم از لحاظ بين المللي در ماده  و قاضي ايراني بر پايه مالك تابعيت ايراني وي عمل مينمايد
وي هر با حفظ مقررات اين معاهده هر شخص كه داراي تابعيت دو يا چند كشور باشد از س درباره تعارض تابعيت امده است :

  يك از كشورها ميتواند تبعه همان كشور به شمار ايد.

قانون صالح را برگزيند در اين مورد قاضي قانون متبوع  بتواند از ميان دو يا چند قانون، كه قاضي ازاد باشد و ستتعارض وقتي
حظه كرد زيرا هيچيك از از جهت حقوق بين الملل عمومي هم در اين شكل شايد بتوان تعارض را مال خودش را اعمال ميكند.

معاهده  4دو يا چند كشور متبوع شخص نمي تواند از او نزد كشور يا كشورهاي ديگر متبوع وي حمايت سياسي كند وماده 
تابعيت ان را هم دارا باشد حمايت  مزكور تبعه كه ديگر دولتي برابر در خود هيچ دولتي نميتواند از تبعه الهه ميگويد1930

  .سياسي كند

ل يا عوامل بيگانه اي مرتبط است دعوي ياد شده با عام شعبه اي از حقوق هر كشوري است كه در ان قسمت ، ،رض قوانينتعا
تعارض قوانين حالتي از حقوق بين الملل خصوصي هر كشوري است كه امكان دو يا چند قانون بر موضوع واحد حقوقي با 

ذار مقر دادگاه وجود داشته باشد پس در اين صورت قاضي بايد ابزاري را وجود عامل يا عنصر خارجي همراه با اغماض قانون گ
به  بر دعوي حاكم نمايد انون را به عنوان صالحه انتخاب وققوانين مختلف وگوناگون تنها يك  در اختيار داشته باشد تا از ميان

 المللي بين روابط در كه مسائلي از يكي دمعتقدن حقوق علماي اكثر ميگويند قوانين  مقررات قواعد حل تعارض چنين قواعد و
 حنبلي، زيدي و ،ايران اعم از پيروان مذهب امامي در حقوق ايران كليه اشخاص منتسب بهميشود.  مطرح افراد و ها دولت

 قانون اساسي همه اتباع ايرا ن از حيث تابعيت از حقوق مساوي و 19طبق اصل  و شافعي وغيره تبعه ايران شناخته ميشوند
  .برابر برخوردار هستند

ان مقام تابعيتي را مالك  هنگامي كه يكي از تابعيت هاي شخص دو تابعيتي با تابعيت قاضي يا مقام اداري منطبق ميباشد
درتعيين اتباع خود ميباشد يعني قاعده  تصميم قرار ميدهد كه با تابعيت او منطبق است. اين روش نتيجه اصل ازادي دولت ها

در زمينه تعارض قوانين تابعيت انعكاس يافته است هنگامي كه شخص بيگانه داراي دو يا 1930 عهد نامه الهه3 اي كه در ماده
  .بعيت هاي ديگر چشم پوشي كنداز تابعيت يا تا چند تابعيت است قاضي بايد يكي از ان تابعيت ها را برگزيند و

تابعيت در دولت ثالث  چند دارنده با رفتار عبارت اين به افتهي انعكاس قوانين  الهه در زمينه تعارض 5ضرورت در ماده اين 
يرنده بايد مانند كسي باشد كه داراي تابعيت باشد در اين حالت چون هيچ يك از تابعيت هاي شخص با تابعيت مقام تصميم گ
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هم مالك قرار  ها را باداراي ارزش حقوقي است از طرف ديگر امكان پذير نيست همه ان تابعيت يكي نيست همه ان تابعيت ها
  .تر است بر ديگر تابعيتها ترجيح داده شودبايد يكي از ان تابعيتها كه موثرناگزير  داد و

  منفي تعارض مثبت وگفتار هفتم: 

منفي ،  ممكن است ايجاد دو نوع تعارض به وجود ايد تعارض مثبت و اختالف موجود بين قواعد حل تعارض كشورهاي متعدد
اين صورت است كه هر يك از دو قاعده حل تعارض مربوط به دو كشوري كه به نحوي در موضوع دخالت تعارض مثبت به 

دارند هر يك قانون داخلي خود را صالحيتدار تشخيص مي دهند. مثال اگر يك ايراني در انگليس اقامت داشته باشد احوال 
در حالي كه به موجب  خواهد بود نني قانون ايرابه موجب قواعد حل تعارض ايراني تابع دولت متبوع شخص يع شخصيه او

يك از دو كشور قاعده راين هانگليس خواهد بود بنابر قواعد حل تعارض انگليس احوال شخصيه تابع قانون اقامتگاه يعني قانون
   .حل تعارض قانون داخلي خود را صالح تشخيص ميدهند كه در اين صورت به ان تعارض مثبت ميگويند

هنگامي است كه هر يك از دو قاعده حل تعارض مربوط به دو كشور قانون كشور ديگر را الزم االجرا تشخيص تعارض منفي 
ميدهد بدين ترتيب اگر فرض كنيم شخص انگليسي مقيم ايران باشد احوال شخصيه وي به موجب قانون ايران تابع قانون 

وال شخصيه وي تابع قانون حاعد حل تعارض انگليس ابه موجب قودولت متبوع شخص يعني قانون انگليس خواهد بود اما 
بنابر اين در تعارض منفي هر يك از دو قاعده حل تعارض قانون ديگري را الزم االجرا مي  .اقامتگاه شخص يعني ايرا ن ميباشد

ادگاه صالحيت تعارض مقر د به موجب ان قانون خارجي كه طبق قاعده حل داند كه اين خود موجبات احاله را فراهم ميكند و
. ماده جراي قانون ثالثي را تجويز ميكنددر مقابل اجراي قانون مقر داد گاه يا ا يص داده شده خود را صالح نميداند وخدار تش
  رد.ايران شده باشد قابل رعايت ميداقانون مدني محكمه را در صورتي كه احاله به قانون  973

   اثار ان تابعيت مضاعف و: فصل دوم

  تعريف  :گفتار اول

ر يك زمان هنگامي كه شخص د زماني كه شخص به طور همزمان تابعيت دو كشور را دارا باشد داراي تابعيت مضاعف است و
 در شخص كه دارد مصداق هنگامي و ميكنند ياد  با بيش از دو كشور رابطه تابعيت داشته باشد از ان به وضعيت چند تابعيتي

 با شخص يك انحصاري و دائمي همبستگي تابعيت ذات جوهره كه جا ان از و باشد داشته ار كشور چند يا دو تابعيت واحد ان
تكاليف تبعه بوده بلكه از نظر بين المللي موجب  نظر حقوق و از تنها نه مضاعف تابعيت عمده اشكال. است معين كشور

 بيش  كه شخصي و دارد وجود دولت و فرد ميان كه است تابعيت علقه مهم تابعيت در. ميشود ها دولت بين روابط در اختالل
  .كند ايفا دولت ندچ يا دو به نسبت را خود تكاليف تمام نميتواند دارد را تابعيت يك از

  :انواع تابعيت مضاعفدوم گفتار 

  :دو طريق زير كسب ميگردد تابعيت مضاعف به يكي از

  تابعيت مضاعف اصلي: الف:

همه دولت ها پذيرفته  و همين كه طفل به دنيا امد ناگزير بايد تكليف او معين گردد و چون هر كسي بايد داراي تابعيتي باشد
  او را به سرزميني مربوط ميسازد: اند همين كه تولدي صورت گرفت تابعيت دولتي به دو صورت
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به  يق نسب ودين معني است كه به موجب ان تابعيت از طرب مينامند نيز نسبي سيستم را ان كه خون سيستم :خون اصل  -1
  .به وي تحميل ميشود سبب تعلق طفل به خانواده

 سيستم اين اعمال و ميگردد دارا را جا همان تابعيت است شده متولد كجا هر در كسي هر سيستم اين در :خاك سيستم  -2
  .ميباشد افراد تابعيتي بي از جلوگيري دليل به

  اكتسابي: مضاعف تابعيت  ب:

  : اين تابعيت بر دو نوع است

  از دو طريق ممكن است در اين نوع تابعيت اراده شخص مستقيما دخالت دارد و تابعيت اكتسابي ارادي (مستقيم):-1

  تابعيت اكتسابي بر اثر ازدواج  الف:

  تابعيت اكتسابي بر اثر تقاضاي تابعيت از طرف شخص ب:

به دو  خص در كسب تابعيت جديد وي دخالت ندارد وتابعيت اكتسابي غير ارادي (غير مستقيم): در اين نوع تابعيت اراده ش-2
  طريق ممكن است:

  تابعيت اكتسابي غير ارادي اوالد صغير شخص كه تغيير تابعيت داده است الف:

  تابعيت اكتسابي بر اثر جداشدن قسمتي از اراضي كشور ب:

  : آثار تابعيت مضاعفگفتار سوم

  .رنديبررسي قرار ميگ تابعيت مضاعف داراي اثاري براي شخص است كه مورد

  امتيازات ناشي از تابعيت مضاعف الف:

  : باشد داشته همراه به مثبتي امتيازات او براي است ممكن ميباشد  شخصي كه واجد تابعيت دو يا چند كشور به طور همزمان

عدد است از حيث اخذ برخورداري از مزايا وحقوق اتباع دو يا چند كشور با حق انتخاب براي شخصي كه داراي تابعيت مت-1
  يا كسب امتيازات ناشي از تعارض قوانين داخلي وبين المللي يا پاسپورت و ويزا و

  ديپلماتيك همزمان دو يا چند كشور برخورداري از امتياز حمايت سياسي و-2

گزيند مورد  در كشور متبوع ديگرش اقامت و چنانچه كه داراي دو تابعيت است در يكي از كشورها تحت تعقيب قرار گيرد
از طرفي براي اين كه افراد داراي تابعيت مضاعف بتوانند  ديپلماتيك دولت متبوع خود قرار خواهند گرفت و حمايت سياسي و

  قرار گيرند.عيت غالب فرد ميباشد مورد حمايت بتوسط دولتي كه تا دي نمايد بايعليه يكي از دولت هاي متبوع خود اقامه دعو

  ت مضاعفاثار سوءكسب تابعيب: 
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انحصاري يك شخص با كشور معين است يك فرد نمي تواند مدعي شود به  همبستگي دائمي و ،ذات تابعيت از انجا كه جوهر و
عملي دارد هنگامي كه دو دولت تابعيت خود را به يك فرد  ارتباط انحصاري ، دائمي و طور همزمان با دو يا چند كشور علقه و

از طرف  از دو دولت از اين شخص انتظار انجام تكاليفي كه قانون به عهده او گذارده دارد و اعطا مينمايد از يك طرف هر يك
در نتيجه اشكاالتي در سطح بين المللي ايجاد  ديگر هر يك از دو دولت حق حمايت سياسي را براي اين شخص ميشناسد و

  :از عبارتند سوء اثار اين  ميشود عمده

 موضوع اين كه كشور ان ديپلماتيك و سياسي حمايت برابر در خود متبوع دولت تكاليف امانج و مقررات و قوانين رعايت-1
ز جمله پرداخت دولت مشكل خواهد بود ا دو برابر در تكاليف انجام و ميكند فراهم مختلف دولت قوانين اجراي در را معضالتي

  .خدمت نظام وظيفه در هر يك از دو كشور ،ماليات به دو كشور

 گونه اين مالكيت و حقوق ايران مدني قانون 987ماده 2 تبصره موجب به ايران جمله از كشورها از بعضي قوانين موجب به-2
جمله در صورتي كه موجب سلطه اقتصادي گردد حق داشتن اموال  از ميشود هائي محدوديت دچار منقول غير افراد به افراد

  .غير منقول را ندارند

  فرزندان و همسر به ناخواسته طور به شوهر جديد تابعيت تحصيل-3

  ندمحروم سياسي حقوق ازبعضي و ندارند را خاصي مشاغل به اشتغال حق افراد گونه اين كشورها برخي مقررات و قوانين در-4

 بايد فرد يك براي تابعيت چند يا دو تعارض مورد در بنابراين فرد هاي تابعيت ساير به عملي يا موثر تابعيت ترجيح  -5
                     است. معروف عملي يا موثر تابعيت به باشد استوار عملي و حقيقي عاليق اساس برو  داد ترجيح را يتيتابع

  تابعيت مضاعف علل بروز: فصل سوم

  تابعيت مضاعف در زمان تولدعلل بروز  گفتار اول:

م هاي اعطاي تابعيت تولدي تعارض وجود عمده ترين بروز ايجاد تابعيت مضاعف در زمان تولد جائي است كه ميان سيست
  .داشته باشد

د كه شخص تبعه دو دولت طرز تفكر دولت در استفاده از سيستم هاي اعطاي تابعيت در مواردي باعث ميشو اختالف سليقه و
ديگر را دارد  والدين او يا يكي از انها تابعبت كشور اگر در نظر بگيريم كه طفلي كه متولد ميشود در يك كشور و .محسوب شود

اين طفل را  دو كشور ميتوانند در مورد تابعيت اين طفل تصميم بگيرند يكي كشوري كه والدين اين طفل متبوع او هستند و
حسب مورد تبعه ي خود ميداند يا تبعه كشوري كه در انجا به دنيا امده است از طرف ديگر كشوري كه طفل در ان جا مقيم 

او را تبعه كشور  و به سيستم خاك تابعيت خود را بر طفل تحميل كند يا سيستم خون را بپذيردشده نيز ممكن است با توجه 
متبوع والدين بداند كشور ما اصالتا پيرو سيستم خون است اما براي جلوگيري از بي تابعيتي مبادرت به قبول مشروط سيستم 

قانون مدني ايران مشاهده كرد كه اين عامل  976ماده  5و4و3خاك نموده است كه اين پذيرش مشروط را ميتوان در بند هاي 
  .نيز در عمل خود باعث ايجاد تابعيت مضاعف ميگردد

  تابعيت مضاعف بعد از تولدعلل بروز  گفتار دوم:

  :تابعيت مضاعف بعد از تولد در موارد زير ايجاد ميشود
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حفظ تابعيت خودش تابعيت جديدي به دست  در اين مورد فردبا: كشور جديد بدون ترك تابعبت سابق تحصيل تابعيت-1
لمان آقانون  25ماده  2يشود مانند بند تابعيت مضاعف پديدار ميشود كه اين موضوع در رويه بعضي از كشورها ديده م مياورد و

 كه اكنون نسخ شده است در عصر حاضر دولت ها تابعيت مضاعف را به عنوان يك واقعيت تحمل مينمايند بدون انكه ان را
  .مورد شناسائي قرار دهند

 پناهندگي دو مقوله اي است كه ميتواند بالقوه ايجاد تابعيت مضاعف كند و مهاجرت و: اقامت در كشور ديگر پناهندگي و-2
حتي فردي به عنوان پناهنده كشور ديگر مقيم ميشود اگر كشور اول از زمره كشورهائي باشد كه شرط اقامت در ان كشور 

يت نباشد وكشوري كه پناهنده به ان جا رود چون مقيم در ان كشور ميشود به او تابعيت اعطا كند اين فرد شرط بقا به تابع
  .دچار تابعيت مضاعف ميگردد

علت ان  در اثر عقد ازدواج بين زن ومردي كه داراي تابعيت هاي جداگانه هستند زن داراي تابعيت مضاعف ميگردد: ازدواج-3
به تابعيت كشور  واج مينمايدزدبيگانه با فردي از اتباع داخله اشده كه زني  شورها از جمله ايران مقرراين كه در قوانين اغلب ك

متبوع شوهر در ميايد براي مثال اگر يك زن فرانسوي با يك مرد ايراني ازدواج ميكند طبق قانون فرانسه تابعيت فرانسوي او 
  .ف ميشوددر نتيجه اين زن داراي تابعيت مضاع باقي ميماند و

يا تجزيه يك كشور ممكن است باعث پديده  تغيير مرزهاي سياسي: پديده هائي نظير الحاق يك كشور به كشور ديگر و-4
  هم چنين اشغال نظامي يك كشور توسط كشور متجاوز عامل ايجاد تابعيت مضاعف ميشود. تابعيت مضاعف گردد.

  فاهكارهاي پيشگيري از تابعيت مضاعرفصل چهارم:  

  تار اول :استفاده از حربه نظم عموميگف

ترجيح تابعيت موثر يعني اينكه بايستي يكي از دو تابعيت شخص دو تابعيت را به : ح تابعيت موثر بر ديگر تابعيت هاترجي-1
  .موثر وي در نظر گرفتوسپس بر اساس تابعيت لحاظ شده قانون حاكم بر شخص را مشخص كرد عنوان تابعيت اصلي و

ن تابعيت موثر شخص دو تابعيتي در حاالت مختلف متفاوت است مثال هر گاه يكي از تابعيت هاي شخص دو معيار تعيي
تابعيتي با تابعيت قاضي رسيدگي كننده به دعوي يكسان باشد بنا به مصالح سياسي تابعيتي كه با تابعيت قاضي رسيدگي 

 گرفته ميشود در غير اين صورت از طريق بررسي شواهد وكننده به دعوي مشابه باشد به عنوان تابعيت غالب شخص در نظر 
  .رنديقراين ظاهري در صورتي تعلق خاطر شخص دو تابعيتي به يكي از كشورها بيش تر باشد ان را به تابعيت موثر در نظر ميگ

  :تحقق اين مهم از دو طريق امكان پذير است: سان سازي سيستم هاي اعطاي تابعيتيك-2

توافقات بين المللي كشورها ميتوانند از تابعيت مضاعف ناشي از  با هماهنگي كشورها و دات بين المللي:در قالب معاه الف:
  .تابعيت غير اصلي جلوگيري كنند

ارجاع اختالف كشورها در انتخاب تابعيت موثر به داوري بين المللي كه بر اساس اين روش كشورها با توافق يكديگر موضوع  ب:
  .ميدهندرا به داوري ارجاع 

راه حل انتخاب تابعيت را به نحو مناسب تري بيان نموده است زيرا به موجب ماده  در مورد تعارض تابعيت ، 1935الهه قرارداد
يا اجازه  اين قرارداد شخصي كه بدون اراده خود داراي تابعيت خود شده است ميتواند بدون لطمه به ازادي يك دولت و 6

  .ن را ترك گويد يكي از دو تابعيت خود را از دست بدهددولتي كه مايل است تابعيت ا
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اوالد صغير كساني كه بر طبق اين قانون تحصيل  قانون مدني ايران اين راه حل را پذيرفته است زيرا ميگويد زن و 984ماده 
اوالد صغير از  هر ون ميشوند ولي زن در ظرف يك سال از تاريخ صدور سند تابعيت شوت ايران مينمايند تبعه دولت ايراتابعي

يا  ت سابق شوهر وتابعيت مملك سال تمام ميتوانند اظهاريه اي كتبي به وزارت امور خارجه داده و 18تاريخ رسيدن به سن 
  ند.پدر را قبول كن

  تالش در جهت ايجاد وحدت عمومي گفتار دوم:

 مگر اورد دست به تابعيت نميتواند ،كسي جازدوا يا جديد تابعيت تحصيل مورد در :تابعيت تحصيل و ترك مقررات تنظيم-1
 از شخص قبلي تابعيت گردد مسلم كه است اين اصلي منظور طريقه اين در. باشد داده دست از را خود قبلي تابعيت كه اين

دست رفته است و امكان تحقق اين قضيه به دو صورت فرض ميشود يكي انكه كشور اول كه شخص تابعيت ان را داشته است 
فرض ديگر اين كه كشور جديد كسي را به تابعيت نپذيرد مگر اين كه او  شرط قبول كند و ابعيت خود را بدون قيد وترك ت

  .ثابت كند كه تابعيت قبلي خودش را رها كرده است

در نسل دوم  در اين مورد در نسل اول از سيستم خون وبعد:  هاي نسل در خاك سيستم و اول نسل در خون سيستم اعمال-2
اين قاعده مورد توجه علماي حقوق بين  ه بعد كه رابطه معنوي بيشتري با خاك خود دارد از سيستم خاك استفاده ميشود.ب

  .مورد موافقت همه دولت ها واقع نشده است ير دولت ها رسوخ نكرده وضم در كامال هنوز ولي الملل قرار گرفته است

هنگامي كه شخص به رشد قانوني ميرسد به ميل خود يكي از دو  در اين روش: اشخاص توسط تابعيت اختياري گزينش-3
بعضي به اين امر كه انتحاب تابعيت به عهده شخص باشد ايراداتي وارد كرده وگفته اند تابعيت امري  تابعيت را انتخاب ميكند و

شخص دو  1935الهه قرارداد6سياسي مربوط به حاكميت دولت هاست كه نبايد در اختيار افراد گذاشت ولي طبق ماده 
با اجازه دولتي كه مايل است تابعيت ان را ترك نمايد يكي از دو تابعيت خود  تابعيتي ميتواند بدون لطمه به ازادي يك دولت و

  را از دست بدهد.

در خصوص حل مشكالت ناشي از تابعيت مضاعف، دولت ها تالش هاي فراواني نموده اند تا موافقت نامه هايي را جهت 
 :فقت نامه هايي، به روش هاييري از ايجاد تابعيت مضاعف، بين خود منعقد نمايند و در صورت عدم وجود چنين مواجلوگي

اصل ترجيح يا تخيير، عدم اكتساب تابعيت جديد بدون ترك تابعيت سابق، نظريه عدم مسئوليت دولت ها و كشف تابعيت 
ها و كشف تابعيت موثر يا فعال كه در حقوق بين الملل عرفي و جديد بدون ترك تابعيت سابق، نظريه عدم مسئوليت دولت 

مجموعه آراء قضايي و آثار حقوقي به آنها استناد شده، متوسل شدند. در اين قسمت به بررسي برخي از دكترين مطروحه از 
 .ر يا فعال مي پردازيمها، نظريه اعمال اولين تابعيت، اصل ترجيح يا تخيير و تابعيت موث جمله، نظريه عدم مسئوليت دولت

  1:دكترين(تئوري) عدم مسئوليت دولت ها-
  هيچ دولتي نمي تواند به نفع يكي از اتباعش در مقابل دولت ديگري كه وي نيز آن شخص را تبعه خود مي داند، مبادرت به

 .كرد حمايت او متبوع دولت مقابل در توان نمي را كس هيچ ديگر عبارت به كند سياسي حمايت
نظريه، مبتني بر اخالق و نزاكت بين المللي و اصل احترام متقابل دولت هاست كه مورد تاييد رويه قضايي بين المللي قرار  اين

 .گرفته است
 :نظريه اعمال اولين تابعيت-

يت بنابراين نظريه، هنگامي كه ضروري باشد تا بين دو يا چند تابعيت يك شخص يكي را انتخاب نمود مي بايد اولين تابع
 .شخص را به عنوان تابعيت وي انتخاب نمود

اين نظريه با واقعيت هاي زندگي كنوني كه اتباع به طور مداوم از كشوري به كشور ديگر در تردد بوده و ممكن است اصال 

                                                            
  .الهه مي باشد كه مقرر مي دارد 1930كنوانسيون  4اين نظريه، بر گرفته از ماده . ١
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شخص در كشور اولي خود سكونت و اقامت نداشته باشد و عمال ترك تابعيت نموده سازگاري ندارد. همچنين ممكن است 
ي به موجب اعمال اصل خون تابعيت كشوري را داشته باشد و از طريق تولد در خاك يك كشور، تابعيت آن كشور را نيز شخص

 اين اعمال و شد، خواهند محسوب وي اوليبدست آورده باشد لذا با توجه به اينكه هر دو تابعيت شخص به عنوان تابعيت 
 .شد خواهد مشكل دچار شخص و نبوده پذير امكان نظريه

 :نظريه ترجيح تابعيت-
منظور از ترجيح تابعيت، اين است كه شخصي كه مي خواهد تابعيت جديدي را اكتساب نمايد، مي بايستي يكي از تابعيت ها 

ميالدي، نظر اكثريت اعضاء مؤسسه حقوق  1928را بر ديگري ترجيح بدهد. در مورد ترجيح تابعيت، در كنگره استكهلم سال 
ن بود كه اختيار به شخص تبعه داده شود و او مخير باشد كه در سن رشد قانوني هر كدام از تابعيت ها را كه بين الملل بر اي

 .مي خواهد انتخاب كند
به نظر مي رسد كه واگذار كردن اختيار انتخاب تابعيت به شخص تبعه چندان صحيح نمي باشد زيرا تابعيت يك موضوع 

ست و اشخاص به علت اين كه منافع خود را بيشتر از هر چيزي در نظر مي گيرند سياسي و به حاكميت دولت ها مرتبط ا
 .ممكن است موجبات ايجاد مشكالتي براي دولت ها باشند

براي اجراي صحيح روش ترجيح، بهتر است كه برحسب مورد به مقتضاي سيستم خاك يا سيستم خون عمل شود. بدين معني 
از نسل دوم به بعد كه حس عالقه و دلبستگي به كشور محل تولد در انسان زياد مي  كه در مورد نسل اول سيستم خون، ولي

شود و مصالح كشوري كه يك خانواده، در طي دو نسل، در خاك آن سكونت دارد بر مصالح دولتي كه شخص از راه نسب به او 
 .مربوط شده غلبه پيدا مي كند، بايد سيستم خاك را ترجيح دهند

د قراردادهاي فيمابين فرانسه و انگليس، راجع به اهالي كشور(جزاير) مالتا كه ساكن تونس بودند انتخاب سيستم فوق در مور
گرديد، با اين تفاوت كه سيستم خاك را از نسل سوم به كار مي بردند و در نسل اول و دوم سيستم انتخاب به كار مي رفت. اما 

 .اتباع ايتاليايي كه ساكن تونس بودند، اين قاعده را نپذيرفتند ايتاليايي ها در قرارداد خود با فرانسه، راجع به
 :تابعيت موثر يا فعال-

تابعيت موثر يا فعال، تابعيتي است كه قاضي از بين چند تابعيت شخص، انتخاب مي كند و مالك انتخاب را قانون حاكم قرار 
ابل استناد به او بستگي دارد. بدين معني كه بايد مي دهد. كشف تابعيت موثر به تعيين درجه تعلق شخص به تابعيت هاي ق

ديد خود او در اجراي حقوق و وظايف خود، كدام يك از آنها را بيشتر ترجيح مي دهد. عوامل موثر در تعيين تابعيت موثر يا 
 .دانستشخص  تعيين مركز امور مهمه فعال را مي توان محل سكونت دائمي يا اقامتگاه شخص، زبان، تابعيت همسر، گذرنامه،

در مقابل تابعيت موثر يا فعال، تابعيت غير فعال يا ساختگي قرار دارد. تابعيت غير فعال يا ساختگي به اين معنا است كه اگر 
دولتي در اعمال صالحيت خود در مورد اعطاي تابعيت سوء استفاده كرده و تابعيت خود را به منظورهاي خاص به فرد يا 

لقه واقعي و عملي ندارد، مرتكب سوء استفاده از حق شده و چنين تابعيتي معتبرند كه بين تابع و افرادي بدهد كه با او ع
 .متبوع يك علقه حقيقي و عملي موجود باشد

بنابراين، تابعيت موثر يا فعال مفهومي است كه به موجب آن بايد يك پيوند واقعي بين شخص يا موجود و كشوري كه شخص 
كند، وجود داشته باشد. يك پيوند واقعي(كه تعلق موثر يا تابعيت موثر نيز ناميده مي شود)، پيوندي تابعيت آن را ادعا مي 

 .است كه در آن تابعيت، حقيقي و موثر است نه مصلحتي
 1930الف: رويه قضايي قبل از سال 

نس و مشابهتي ندارند و به چهار روند عمده به چشم مي خورد كه با يكديگر تجا 1930در رويه قضايي قرن نوزدهم تا سال 
 :ميالدي گرديده اند. اين چهار روند عبارتند از 1930همين جهت موجب بروز ابهاماتي در مناسبات قضايي بين المللي تا سال 

 :دكترين مساوات-
ون حقوق طبق اين نظريه هر گاه خواهان، تابعيت هر دو كشور(خواهان و خوانده) را داشته باشد، دعوا قابل رسيدگي نيست چ

دو دولت مساوي است و هيچ يك از دولت ها قدرت تحميل قوانين خود را براي استيفاي حق ندارد و رابطه بين يك دولت و 
حقوقدان نامدار » ورژيل«اتباعش از امور مربوط به صالحيت داخلي است و هيچ دولتي حق مداخله در آن را ندارد. آقاي 

 .استناد نموده و از آن طرفداري كرده است هلندي در آراء خود به دكترين مساوات
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 :دكترين ترجيح تابعيت كشور اقامتگاه تبعه مضاعف-
اين دكترين متأثر از نظام هاي ملي تعارض قوانين است. زيرا اكثر نظام هاي مزبور در مواجهه با تعارض قوانين در مورد مسائل 

اه را به عنوان ضابطه اصلي و يا ضابطه اي فرعي در نظر مي مربوط به احوال شخصيه و يا اجراي قانون ملي شخص، اقامتگ
 .گيرند و در مورد تبعه مضاعف، تابعيت كشور اقامتگاه را مرجع مي شمارند

 :دكترين تابعيت مؤثر-
) دكترين مساوات مقبوليت عام داشته اما رويه هايي از سوي ديوان دائمي داوري 1930(قبل از  با آن كه در آن سال هاي

ذ گرديده كه به تابعيت موثر استناد نموده، بدون آن كه علت و استداللي وزين ارائه شود. مهمترين قضيه در اين خصوص اتخا
) مي باشد كه اين پرونده راجع به دعوايي است كه دولت ايتاليا از 1912(اختالف بين پرو و ايتاليا، سال » پرونده كانه وارو«

پرو اقامه كرد. يكي از اين سه برادر(رافائل كانه وارو) طبق اصل خون تبعه ايتاليا و طبق طرف برادران كانه وارو عليه دولت 
 .اصل خاك تبعه پرو محسوب مي شد

وقتي دعوي در ديوان دائمي داوري مطرح شد، ديوان با توجه به اين كه رافائل كانه وارو در موارد مختلف مانند نامزدي در 
ر مبارزات انتخاباتي، قبول سمت سركنسولي هلند و ... همانند يك تبعه پرو رفتار نموده انتخابات مجلس سناي پرو، شركت د

است، اعالم داشت كه در چنين شرايط صرف نظر از وضعيت تابعيتي وي در ايتاليا، دولت پرو حق دارد او را تبعه خود شناخته 
 .و دعواي او را به عنوان خواهان ايتاليايي رد نمايد

 :دكترين ترجيح تابعيت كشور تابع-
در آراء صادره توسط ديوان هاي مختلط داوري كه در پايان جنگ جهاني اول به موجب عهدنامه هاي صلح تشكيل گرديده 

بودند، در مورد تابعيت مضاعف همواره ارجحيت به تابعيت دولت خواهان داده مي شد. اين دعاوي از سوي اتباع مضاعف 
 .خوانده و از جانب دولت هاي فاتح عليه دولت هاي مغلوب اقامه گرديده بود كشورهاي خواهان و

البته اين دسته از پرونده ها منحصر به فرد بوده و نه به عنوان رويه قضايي در ديگر محاكم بين المللي قابل استناد بود و نه در 
 .تشخيص قاعده عرفي مربوط به تابعيت مضاعف به كار مي آيد

از يكنواختي و انسجام دور بوده و در برخي آراء استناد به دكترين مساوات  1930تا  1800ه قضايي بين سال هاي يروبنابراين 
و تساوي حاكميت دولت ها و برخي ديگر به ضابطه اقامتگاه شده است. اما واقعيت اين است كه در همه آن ها نهايتاً گرايشي 

ي خورد. هر چند رويه دولت ها عموماً پيروي از دكترين مساوات يا اصل عدم به سوي دكترين تابعيت موثر يا غالب به چشم م
 .مسئوليت بوده است

 :1955ا ت 1930هاي  ب) رويه قضايي بين المللي از سال
كنوانسيون الهه پيروي  4به بعد در كليه آراء صادره بين المللي، راجع به تابعيت مضاعف از اصل مندرج در ماده  1930از سال 

 .به ذكر قضيه اي اكتفا شود . بجاست و دليل ساده اين امر انطباق كنوانسيون با حقوق بين المللي عرفي بوده استشده 
تابعيت آمريكايي آقاي اقامه گرديده، ديوان داوري  كه دعواي آن توسط اياالت متحده عليه مصر» سالم«در پرونده معروف 

دليل  مبني بر اين كه مشاراليه تبعه مصر نيز محسوب مي شود و به سالم را محرز دانست و سپس به بررسي ادعاي مصر
 اين بود:مصر در اين خصوص  تر با آن كشور تابعيت مصري وي بايد غالب شناخته شود، استداللداشتن عالئق نزديك

واهان با توجه به در موارد تابعيت مضاعف به نظر نماينده مصر قاضي بين المللي بايد تعيين كندكدام يك از تابعيت هاي خ
شرايط زندگي وي تابعيت موثر به شمار مي رود. در اين پرونده تابعيت مصري خواهان بايد مرجح شناخته شود. زيرا مشاراليه 

عالئق اجتماعي و اقتصادي وي در اين كشور بوده و در آن جا برخي سمت هاي دولتي را   به طور عمده در مصر زندگي كرده،
 .نيز پذيرفته است

يوان داوري اين نظر را اساساً مردود دانست و اظهار نمود كه اصل به اصطالح تابعيت موثر در حقوق بين الملل به قدر كافي د
جا نيفتاده است و در عوض رويه عملي دولت ها مويد آن است كه صرف برخورداري فرد از تابعيت هر دو دولت خواهان و 

 .خوانده براي مردود شناختن دعوي كافي است
در نتيجه براي رد دعوي فقط كافي بود، دولت مصر ثابت نمايد كه آقاي سالم طبق قوانين مصر از تابعيت آن كشور برخوردار 

                                   د.     د، لذا دعوي آمريكا مسموع واقع شاست و چون داليل و مدارك چنين تابعيتي ارائه نگردي
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 :تاكنون 1955لي از سال رويه قضايي بين المل ج:
بررسي رويه قضايي بين المللي، از اين جهت مهم مي باشد كه روشن مي سازد آيا دولت ها در روابط بين المللي از اصل 

 .تابعيت موثر يا غالب پيروي نموده ا ند يا از اصل تساوي حاكميت دولت ها و عدم مسئوليت آنها
هاي غربي به استثناي اياالت متحده آمريكا، كشورهايي مانند: انگليس، فرانسه، بدين منظور بايد خاطر نشان ساخت كه كشور

هلند، آلمان، سوئيس و... از اين اصل حمايت مي كردند كه در مورد مسئله تابعيت مضاعف هيچ دولتي نمي تواند اتباع خويش 
ايت سياسي و كنسولي قرار دهد. رويه را در مقابل دولت ديگري كه اشخاص مزبور تبعه آن نيز محسوب مي شوند، مورد حم

كشورهاي سوسياليستي بر اين مبنا است كه قوانين داخلي اين گونه كشورها امكان برخورداري از تابعيت مضاعف را از افراد 
از سلب مي نمايد و تصريح شده كه افراد در صحنه بين المللي فقط از يك تابعيت برخوردارند. اما رويه اياالت متحده آمريكا 

 :كامالً منحصر به فرد بوده و همواره مدافع اين اصل بوده است كه 1957سال 
هيچ دولتي ملزم نيست دعوايي را كه دولت ديگري از جانب فردي كه تابعيت هر دوي آن ها را دارد، عليه آن اقامه كند، 

  .دبپذيرد. مگر آن كه چنين فردي عاليق موثر و نزديك تري با دولت خواهان داشته باش
هاي رفع تابعيت  با توجه به اينكه، معضل تابعيت مضاعف مضراتي براي اشخاص و دولت ها فراهم مي سازد، حقوق دانان راه

  :مضاعف را به شرح زير ارايه نموده اند

 )تابعيت موثر:1

ون حاكم قرار مي تابعيت موثر، تابعيتي است كه قاضي از بين چند تابعيت شخص ترجيح مي دهد و آن را مالك انتخاب قان
دهد. روش كار اين است كه همه تابعيت هاي قابل انتساب به شخص مورد توجه قرار گرفته، سنجيده مي شوند كه هر كدام 

 .چه اندازه و يا چه درجه به سرنوشت شخص ارتباط دارند و در زندگي او تاثير مي گذارد
و اقامتگاه او در يكي از آن دو كشور متبوع است، تابعيت موثر را رويه قضايي در مورد تابعيت موثر شخصي كه دو تابعيت دارد 

مربوط به همان كشوري مي شناسد كه شخص در آن جا اقامت دارد. گاهي سكونت و مركز عمده فعاليت شخص در مقابل 
ه با زبان رسمي و عنوان اقامتگاه رسمي قرار مي گيرد و چه بسا كفه تابعيت را به سمت موثر بودن سوق دهد. تطبق زبان تبع

 .معمول اهالي كشور متبوع وي مي تواند عامل ديگري در تعيين تابعيت موثر شناخته شود
الهه همين جهات در مورد تابعيت مضاعف به كار رفته و چنين گفته شده است: در باره شخصي كه  1930در معاهده سال 

د از ميان تابعيت هاي مختلف وي، تابعيت كشوري را كه وي داراي تابعيت مضاعف است هر كشور ثالث مي تواند در قلمرو خو
در آن جا داراي اقامتگاه معمولي يا اصلي است يا تابعيت كشوري را كه با توجه به شرايط موجود به نظر مي رسد كه وي در 

  .عمل به آن كشور بستگي بيش تري دارد قابل اعمال بشناسد

  يت موثر به داوري بين المللتابعي اختالف كشورها در انتخاب ارجاع) ٢ 

براساس اين روش، ابتدا، كشورها با تمايل خود مساله را به يك كشور ميانجي (داور) ارجاع مي دهند. داوري مي تواند توسط 
قضات داور يا از طرف ديوان داوري بين المللي كه مقر آن در الهه است انجام گردد. سپس، قضات داور صالحيت خود را احراز 

و به كشورهاي متداعي اعالم كنند. در نهايت، بر اساس اموري همانند اقامتگاه و مركز امور مهمه، وابستگي خانوادگي و كرده 
 .تعلقات فرهنگي تابعيت موثر يا ترجيحي اشخاص داراي تابعيت مضاعف را تشخيص دهند

 1912، مي توان به قضيه كنولرو در سال رويه بين المللي مؤيد اجراي اين راه حل ميان كشورها مي باشد. در اين راستا
ميالدي ميان دو كشور گواتماال و ليختن اشتاين، قضيه مرژه  1955ميالدي ميان دو كشور ايتاليا و پرو، قضيه ته بام در سال 

يكا اشاره ميالدي ميان ايران و آمر 1984لآمريكاييان ايراني االصل در سا ميالدي ميان ايتاليا و آمريكا، قضيه 1955در سال 
در همه قضاياي مذكور ديوان داوري بين المللي معيار و ضابطه اي مشخص  .دتوسط ديوان داوري الهه رسيدگي ش داشت كه

  .براي تعيين تابعيت واقعي و فعال اشخاص دو تابعيتي ارايه ننموده است
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 :كشورها و توافقات بين المللي ) هماهنگي3

به دو شيوه مي توانند از تابعيت مضاعف ناشي از تابعيت غير اصلي، اعم از تابعيت براساس توافقات بين المللي، كشورها 
 كرده كسب را جديديبراساس ازدواج و تابعيت اكتسابي جلوگيري كنند. يعني اگر شخصي با داشتن تابعيت اصلي، تابعيت 

 به آورد، دست به قبلي تابعيت دادن دست زا بدون را جديدي تابعيت خارجي، دولت تبعه با ازدواج با كشور يك تبعه يا باشد،
 .اب و ازدواج را حل و فصل نموداكتس عامل دو از ناشي مضاعف تابعيت توان مي شيوه دو

 :روش اول
به كشور اول توصيه شود به مجرد اطالع يافتن از اينكه تبعه او تابعيت جديدي را چه براساس ازدواج يا اكتساب بدست آورده 

او سلب كند. اين روش قابل اجرا نيست؛ زيرا، اتباع يك كشور معموال بدون اجازه كشور متبوع خود با اتباع  تابعيت اول را از
 .بيگانه ازدواج مي كنند و يا تابعيت جديدي را احراز مي كنند. پس كشور اول معموال از تابعيت جديد اتباع خود اطالع ندارد

تابعيت طبق قانون اساسي منع شده است و دولت ايران عمال نمي تواند براي از سوي ديگر، در برخي كشورها مثل ايران سلب 
، اتباع دو تابعيتي، معموالً تابعيت دوم خود را از دولت متبوع  حل معضل تابعيت مضاعف از تبعه خود سلب تابعيت كند. اصوالً

سياسي محسوب گرددد، بعيداست كه كشوري  خود پنهان مي نمايند. عالوه بر اين، اگر تبعه دو تابعيتي از رجال مهم علمي،
 .حاضر شود تابعيت خود را از او سلب كند

 :روش دوم
كشورها توافق نمايند كه تابعيت خود را به اشخاص حقيقي تفويض نكنند مگر اينكه، به طريق قانوني آن اشخاص تابعيت اولي 

دادن تابعيت اول باشد. در اين مورد هم عمال كشورها خود را ترك كرده باشند. يعني اعطاي تابعيت دوم مشروط به از دست 
منافع خود را در نظر مي گيرند. هيچ كشوري در هنگام اعطاي تابعيت خود به بيگانگان، آن را مشروط به انجام خدمت نظام 

را مشروط به  وظيفه در كشور متبوع متقاضيان ننموده است. پس چگونه مي توان كشورها را ملزم نمود كه اعطاي تابعيت خود
 .ترك تابعيت اول نمايند

در حال حاضر، هيچ موافقت نامه اي در حل و فصل تابعيت مضاعف بين كشورها منعقد و اجرا نشده است. در نتيجه، تا زماني 
كه سيستم خاك و خون وجود دارد، تابعيت مضاعف براساس تولد وجود دارد. و تا هنگامي كه، دو سيستم وحدت تابعيت و 

كشوري بدون توجه به اراده ساير  اج ايجاد مي شود، و تا موقعي كهتابعيت وجود دارد، تابعيت مضاعف براساس ازدو تمايز
  ميابدناي تحصيل تابعيت تحقق خواهد تابعيت جديد خود را به متقاضيان تابعيت تفويض نمايد، تابعيت مضاعف بر مب  كشورها،

 اختياري تابعيت توسط اشخاص ) گزينش4 

  خود، يكي از دو تابعيت را سيدن به سن رشد قانوني با رضايتبق اين راه حل، اشخاصي كه تابعيت دوگانه دارند، پس از ربر ط
 .كند انتخاب  ند ميان دو تابعيت مختلف يكي راتوا مي تابعيتي دو فرد پس.گردند خارج ديگر تابعيت از و نموده انتخاب

باشد و  تابعيت پيوندي سياسي است و به اراده دولت ها مرتبط مي  ت؛ زيراكه اين راه حل منطقي نيس به نظر مي رسد
  .واگذاري آنچه به منافع سياسي دولت ها ارتباط دارد به اراده اشخاص صحيح نيست

ي بدون اراده دولت ها نمي توان راه حل تابعيت مضاعف در نظر گرفت؛ زيرا بنابراين، بايستي تمايل دولت ها را براي رفع معضل
  .را براي رفع يا محدود نمودن اين معضل يافت

  تابعيت ن شرايط ترك) ساده كرد5

از بروز تابعيت مضاعف جلوگيري ميشود. اگر كشورمتبوع اوليه شرايط ترك تابعيت را بسيار ساده  و بدون قيد شرط بپذيرد 
  البته كمتر كشوري حاضر است به اين نحو ترك تابعيت اتباع خود را بپذيرد.

  لي به عنوان شرط كسب تابعيت جديدترك تابعيت قب) 6
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. بدين صورت كه كشور ثانوي كه شخص در نظر دارد اين راه حل بسيار معقول و منطقي بوده و به سادگي قابل اعمال است
فته تابعيت ان را كسب كند يكي از شرايط تابعيت خود را ترك تابعيت قبلي شخص بداند. اتريش و روماني اين شرط را پذير

. لذا اين سوال مطرح اند. البته در فاصله ي بين ترك تابعيت قبلي و كسب تابعيت جديد شخص ممكن است بي تابعيت بماند
ميشود كه با ترك تابعيت قبلي ايا كشور جديد بايد تابعيت را به اين شخص اعطا كند يا خير؟ در صورت مثبت بودن پاسخ 

 ارد ميشود و در صورت منفي بودن شخص دچار بي تابعيتي ميگردد.سوال پس حق حاكميت كشورها مورد خدشه و

  تابعيت مضاعف اقدامات سازمانهاي بين المللي براي كاهشگفتار سوم: 

 :الهه 1930كنفرانس )1
در اين كنفرانس كه به منظور تدوين حقوق بين الملل خصوصي، تشكيل يافته بود و منجر به عقد قرارداد راجع به مسائل 

و فقط  ه تعارض قوانين نسبت به تابعيت شد. راه حل عمومي و واحدي براي رفع مشكل تابعيت مضاعف به دست نيامدمربوط ب
اين قرارداد هيچ دولتي نمي تواند حمايت سياسي از يكي از اتباعش را در  4از جمله طبق ماده  .دبه ذكر كلياتي اكتفا گردي

 .عيت آن را هم داردمقابل دولتي به عهده بگيرد كه شخص مزبور تاب
 كه را كشوري تابعيت است مختار دولتي هر دارند تابعيت يك از بيش كه اشخاصي  اين قرارداد در مورد 5همچنين ماده 

 .بگيرد نظر در است ارتباط در آن با بيشتر شخص كه را كشوري يا و دارد اقامت آنجا در معمول طور به شخص
 
 1955:1ل متحدمجموعه قوانين تابعيت سازمان مل) 2

اين مجموعه تهيه گرديد تا از طريق جمع آوري قوانين مختلف  1955به تابعيت سازمان ملل متحد  مجموعه قوانين مربوط
اعف و بي مربوط به تابعيت تا حدودي كشورها را متوجه اختالفات موجود بين قوانين خود، كه باعث به وجود آمدن تابعيت مض

  د.تابعيتي مي گردد، بنماي

 :1963كنوانسيون اروپايي محدود كردن تابعيت مضاعف )3
كشور اروپايي رسيده است نشانه اي از سعي دولت هاي متعاهد در جلوگيري از تابعيت  16اين كنوانسيون كه به تصويب 

ت مضاعف و همكاري بيشتر دول اروپايي به خصوص ممالك شمال و غرب اروپا مي باشد. البته بايدگفت كه قوانين تابعي
اروپايي (مانند ايران) به طور كلي تابعيت مضاعف را نپذيرفته اند اما قهراً در مواردي با به كار بردن انعطافي خاص با مسئله 

 .تابعيت مضاعف مواجه گشته اند
كه اشته بايد گفت دولت ها در باره آن دسته از اتباع خود كه داراي تابعيت دولت ديگر نيز مي باشند نمي توانند نظر مساعد د

باشند و هر دولت از ديد قاعده هاي بين المللي مجاز است تابعيت خارجي اينگونه اتباع خود را ناديده بگيرد و آنها را فقط تبعه 
خود بداند، نتيجه همين گونه قواعد است كه چنين اتباعي نمي توانند از حمايت سياسي دولت هاي متبوع خود در برابر 

  .ديگر بهره مند باشندكيك

  ٢تابعيت مضاعف حربه اي براي اقدامات جاسوسيگفتار چهارم: 
 

ها در مورد حمايت سياسي از اين افراد  تابعيتي پديد آورد كه دولت تابعيت مضاعف ممكن است مشكالتي را براي شخص چند
 شوند. گاه دچار اختالفاتي مي

ت مضاعف از ه كرده و با شكار شهروندان ايراني داراي تابعيها سوءاستفاد ها با اعطاي تابعيت مضاعف به برخي افراد از آن دولت
گيري كرده و در مواقع لزوم از تابعيت ايراني اين افراد حداكثر  هاي ضد امنيتي خود بهره برنامهها و  آنها در ماموريت

                                                            
1. nationality Laws concerning  

 خمسه اي حقوقدان پايه يك دادگستري در مصاحبه با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران جوان نادر.  2
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ورت آمريكايي به اسرائيل سفر مثال فردي داراي دو پاسپورت ايراني و امركايي بوده كه با پاسپ اورند. سوءاستفاده را به عمل مي
  اي در پاسپورت ايراني درج شود. كرده بدون اينكه هيچ سابقه

هايي  ها در كشور متقابل نيز رسيدگي شود. پس از آن ايراني ايران و آمريكا در اين بيانيه توافق كردند كه به پرونده اتباع آن 
هاي  شده بودند با اعطاي تابعيت آمريكايي به آنها و غرض ورزي كه از ايران فرار كرده و به طرق مختلف وارد كشور آمريكا

  گيري اموالشان شكايت كنند. آمريكا اين افراد توانستند در ديوان الهه عليه ايران براي بازپس

 هاي سوري دانست و تصريح كرد: برخي افراد براي كسب تابعيت كشور ديگر يكي ديگر از آثار سوء تابعيت مضاعف را ازدواج 
كنند و در نتيجه كشور تبعه خود حاضر به سلب تابعيت نبوده و كشور مقابل هم به آن  اقدام به ازدواج با اتباع كشور مقابل مي

  كند. شخص تابعيت مجدد داده كه معضالت بسياري را براي آن شخص ايجاد مي

ها و هم بر افراد جامعه اثرات منفي دارد،  ولتتابعيت مضاعف داراي آثار سياسي و فردي است، اظهار داشت: دوتابعيتي هم بر د 
شود كه  هزار كودك دو تابعيتي كه دغدغه شناسنامه دار شدن را دارد، حاصل مي 200مانند ازدواج زنان ايراني با مردان افغاني 

  شود. اين يك معضل سياسي براي دولت ايران محسوب مي

فراد دوتابعيتي را مطرح شد كه براي تصويب شدن، حد نصاب الزم طرح دو فوريتي درباره محدوديت شغلي ا 90دي سال  28
  را كسب نكرد، كه آثار اين امر اكنون در جامعه مانند سوءاستفاده برخي از تابعيت مضاعف نمايان شده است.

ده و وضع عادي اين است كه هر كس فقط يك تابعيت داشته باشد. همانطور كه افراد بدون تابعيت وضعشان غير عادي بو 
تحت حمايت هيچ دولتي نيستند، افراد داراي بيش از يك تابعيت هم وضع غير عادي دارند كه بايد براي حل اين مشكل، 

  ع شود.قوانين مناسبي براي تابعيت و كسب هويت افراد وض

  تابعيت مضاعف در قوانين ايرانفصل پنجم: 

  :گفتار اول : اقسام تابعيت در حقوق ايران

  ميتوان به سه وسيله ممكن به دست اورد: تابعيت ايران را

به وسيله اجراي سيستم خون وخاك ،كه اين سيستم در موقع والدت ويا احيانا بعد از والدت در نتيجه اموري كه مربوط به -1
  .والدت طفل باشد اعمال ميشود

  .به وسيله ازدواج-2

  .به وسيله پذيرش تابعيت ايران-3

ل به دست مي ايد تابعيت اصلي وتابعيتي را كه در نتيجه دو وسيله اخير الذكر تحميل ميشود تابعيتي را كه در اثر وسيله او
  .تابعيت اكتسابي ميناميم

  تابعيت اصلي

  .يا يك شيئ را به دولتي معين ميكند تابعيت رابطه اي است كه يك شخص حقيقي يا يك شخص حقوقي و
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  ن ان به طور مشروح قبال توضيح داده شده است.سيستم خون است كه جريا تابعيت اصلي با سيستم خاك و

  تابعيت اكتسابي

غير ان تابعيت  اقامت و مواردي از تابعيت را كه شخص در حيات خود با فاصله اي بعد از تولد به دست مي اورد در اثر ازدواج،
ضي بايد ان را از دولتي بخواهد متقا نمي توان ان را به كسي تحميل كرد تابعيت اكتسابي امري است اختياري و اكتسابي است.

  .ان دولت اگر مايل باشد ومقرراتش اجازه بدهد تقاضا را ميپذيرد وتابعيت را اعطا ميكند و

تابعيت تبعي از لحاظ مفهومي ميتوان تمايز قائل شد بدين ترتيب كه تابعيت اشتقاقي  تابعيت اكتسابي ،و بين تابعيت اشتقاقي،
تولد تا وقتي كه شخص زنده است در اثر اعمال حقوقي شخص يا نماينده قانوني او ممكن است  تابعيتي است كه بعد از تاريخ

  .يا كسب تابعيت در اثر ازدواج تحميل شود .مانند تحصيل تابعيت در اثر سكونت مدت معيني در كشورهاي خارجي و

تابعيت تبعي تابعيتي است كه بر اثر  و ديا پذيرفتن تابعيت كشور ديگر به دست مي اي تابعيت اكتسابي از طريق ازدواج و
  .در مورد دوم تابعيت پدر تحميل ميشود به فرزند صغير شخص تحميل ميشود در مورد اول تابعيت زوج و ازدواج به زوجه و

 ازدواج كردن زن موافقت دولت ايران با ان به تحصيل تابعيت ايران نائل گردد. ممكن است كسي با درخواست تابعيت ايران و
خارجي با تبعه ايراني موجب تحميل تابعيت ايراني ميشود معموال هر كشوري براي ازدواج كردن متبوعش با اتباع خارجه يك 

ق.م مقرر ميدارد هر زن تبعه خارجي كه شوهر ايراني اختيار كند 976ماده 6دستور العمل هائي دارد مثال بند  سري مقررات و
  .تبعه ايراني محسوب ميشود

 نظر قانون گذار ايران در مورد تابعيت مضاعف :مگفتار دو

ايران تابعيت مضاعف پذيرفته نيست! يعني هيچ شهروند ايراني حق ندارد به جز تابعيت ايراني تابعيت كشور  براساس قوانين
 !ديگري را داشته باشد و در صورت كسب تابعيت جديد تابعيت ايراني او خود به خود ملغي مي شود

ين نيست! هزاران نفر از شهروندان ايراني تابعيت مضاعف دارند و البته تاكنون تابعيت ايراني آنها لغو نشده اما در عمل چن
 !است

شايد نقص در قوانين موجود و عدم قوانين بازدارنده و نبود دستگاه مسئول در اين زمينه باعث شده تا هزاران مورد تابعيت 
يرد و اين تخلف تبديل به يك امر شايع و رايج شود! جالب آنجاست كه عليرغم شكل بگ (در خصوص شهروندان ايراني) مضاعف

 داراي ايراني شهروندان از انتظامي نيروي حتي و نبوده روند اين مانع دستگاهي يا نهاد هيچ مضاعف تابعيت  غير قانوني بودن
 !ايران سفر كنند به خود ايراني هويت با تا كرده درخواست مضاعف تابعيت

 
 رويه عملي ايران در مورد تابعيت مضاعف :سومار گفت

تابعيت مضاعف زمينه و بستر الزم جهت شكل گيري بسياري از معضالت امنيتي را فراهم مي آورد. پرونده زهرا كاظمي 
يتي پديده غير ماجراي خاوري (مدير عامل فراري بانك ملي) و ... نمونه هايي از ابعاد امن  شهروند ايراني داراي تابعيت كانادايي،

قانوني اما رايج تابعيت مضاعف به شمار مي آيند! رواج اين پديده غير قانوني باعث شده تا سرويس هاي جاسوسي دشمنان 
جمهوري اسالمي با شكار شهروندان ايراني داراي تابعيت مضاعف از آنها در ماموريت ها و برنامه هاي ضد امنيتي خود بهره 

 .م از تابعيت ايراني اين افراد حداكثر سوء استفاده را به عمل بياورندگيري كند و در مواقع لزو
اگر قانون لغو تابعيت ايراني افراد داراي تابعيت مضاعف اجرا مي شد، آنگاه تابعيت ايراني خاوري و امثال او به مجرد پذيرش 

ان كسب مسئوليت آن هم در حساس ترين تابعيت دوم لغو مي گرديد و از همان لحظه افرادي بيگانه محسوب شده و طبعا امك
 !موقعيت هاي مالي نظام جمهوري اسالمي را پيدا نمي كردند
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الزم است وزارت اطالعات با تنظيم اليحه اي در خصوص تعيين تكليف ايرانيان داراي تابعيت هاي مضاعف و چندگانه اين 
 !بسيار حساس تابعيت جمهوري اسالمي حاكم گرداند رخنه گاه امنيتي را براي هميشه مسدود كرده و شفافيت را در مقوله

مروري بر قانون مدني ايران مشخص مي كند كه مفهومي به نام تابعيت مضاعف در هيچ جاي اين قانون يافت نمي شود و 
 .قانون گذار در باره آن ساكت است. اين سكوت به منزله عدم پذيرفتن چنين مفهومي است

 989ماده  ابعيت ايراني هر فرد تبعه ايران كه تابعيت كشور ديگري را بپذيرد سلب خواهد شد.قانون اساسي ت 41 براساس اصل
قانون مدني ايران تصريح دارد كه اخذ تابعيت كشور ديگر از سوي اتباع ايران كه بر خالف مقررات صورت بگيرد پذيرفته نيست 

ل منقول و استخدام در دولت ايران از او سلب خواهد شد و آن فرد همچنان تبعه ايران محسوب مي شود اما حق مالكيت اموا
 لي)رد خاوري مدير عامل سابق بانك م(مو

قانون مدني آمده  988اخذ تابعيت كشورهاي ديگر براي اتباع ايران منوط به رعايت مقررات قانوني است و اين مقررات در ماده 
 )رك تابعيت ايراني استاست.(در حقيقت اخذ و كسب تابعيت بيگانه منوط به لغو يا ت

(مانند افاغنه) در مي آيند ملزم به  اگر قانون گذار تابعيت اتباع ايراني را پذيرفته باشد آنگاه زنان ايراني كه به عقد مردان بيگانه
 .بيگانه اتباع با آنها ازدواجترك ايران نخواهند بود! حال آن كه اين افراد ملزم به ترك ايران هستند مگر در صورت لغو عقد 

 
    قانون اساسي 42و  41و اصول  قانون مدني ايران 989و976تحليل حقوقي ماده  :چهارمگفتار 

حق مسلم هر ايراني است ودولت نميتواند از هيچ ايراني سلب تابعيت كند مگر به درخواست  تابعيت كشور ايران ، :41اصل 
  خود او يا در صورتي كه به تابعيت كشور ديگري در ايد.

سلب تابعيت اين گونه اشخاص در صورتي ممكن  اتباع خارجه ميتوانند در حدود قوانين به تابعيت ايران در ايند و :42 اصل
  است كه دولت ديگري تابعيت انها را بپذيرد يا خود انها درخواست كنند.

شمسي تابعيت خارجي تحصيل  1280قانون مدني : هر تبعه ايراني كه بدون رعايت مقررات قانوني بعد از تاريخ  989ماده 
با نظارت  در عين حال كليه اموال غير منقول او كرده باشند تبعيت خارجي او كان لم يكن بوده وتبعه ايران شناحته ميشود و

به عالوه از اشتغال به مشاغل  پس از وضع مخارج فروش قيمت ان به او داده خواهد شد و مدعي العموم به فروش رسيده و
  .خواهد بوددولتي محروم 

هيات وزيران ميتواند بنا به مصالحي به پيشنهاد وزارت امور خارجه تابعيت خارجي مشمولين اين ماده را به رسميت -تبصره
 .بشناسد

 :اين ماده قانوني مقرر مي دارد .است قانون مدني در موضوع تابعيت دولت ايران متضمن نكاتي 976ماده 
 :داشخاص ذيل تبعه ايران محسوب مي شون

كليه ساكنين ايران به استثناي اشخاصي كه تابعيت خارجي آنها مسلم باشد، تبعيت خارجي كساني مسلم است كه مدارك 
 .تابعيت آنها مورد اعتراض دولت ايران نباشد

 .اعم از اينكه در ايران يا خارجه متولد شده باشند  كساني كه پدر آنها ايراني است،
 .و پدر و مادر آنها غير معلوم باشندكساني كه در ايران متولد شده 

 .كساني كه در ايران از پدر و مادر خارجي كه يكي از آنها در ايران متولد شده بوجود آمده اند
كساني كه در ايران از پدري كه تبعه خارجه است بوجود آمده و بالفاصله پس از رسيدن به سن هجده سال تمام الاقل يك 

ده باشند و اال قبول شدن آنها به تابعيت ايران بر طبق مقرراتي خواهد بود كه مطابق قانون براي سال ديگر در ايران اقامت كر
 .تحصيل تابعيت ايران مقرر است

 .هر زن تبعه خارجي كه شوهر ايراني اختيار كند



  حق گستر: پايگاه تخصصي نشر مقاالت حقوقي

 .هر تبعه خارجي كه تابعيت ايران را تحصيل كرده باشد
 .نخواهند بود 5و4خارجه مشمول فقره   ولي،نسكفال متولد از نمايندگان سياسي و تبصره: اط

 :اصوال در حقوق بين الملل خصوصي ايران انواع تابعيت به شرح ذيل پذيرفته شده است
 )976ماده  1بند  ن مسلم باشد اطالق مي شود (كليه سكنه ايران به جز اشخاصي كه تابعيت خارجي آناتابعيت ارضي كه بر

بتني بر پذيرش سيستم خون در حقوق بين الملل خصوصي ايران است و تنها به اطفالي كه تابعيت اصلي يا براساس تولد كه م
 )976ماده  2پدر آنان ايراني است تابعيت دولت ايران تفويض مي شود( بر طبق بند 

لد تابعيت اصلي يا براساس تولد كه مبتني بر پذيرش سيستم خاك در حقوق بين الملل خصوصي ايران است و به اطفال متو
ماده  4در خاك ايران از پدر و مادر خارجي كه يكي از آنان در ايران متولد شده باشند تابعيت دولت ايران داده مي شود (بند 

سالگي به مدت حداقل يك  19)؛ همچنين، شامل اطفال متولد در قلمرو ايران از پدر و مادر خارجي مي شود كه پس از 976
)؛ ولي، شامل اطفال متولد در ايران از نمايندگان سياسي و كنسولي، 976ماده  5(بند سال در ايران اقامت داشته باشند 

 )976(تبصره ماده  كشورهاي بيگانه نمي شود
تابعيت اطفال مجهول الوالدين كه به اطفالي كه در ايران متولد شده يا در قلمرو ايران پيدا گردند تابعيت دولت ايران داده مي 

 )976ماده  3شود(بند 
تابعيت براساس ازدواج كه براساس آن ازدواج زنان بيگانه با مردان ايراني موجب ايراني شدن زنان بيگانه پس از ازدواج مي 

 )976ماده  6شود.(بند 
بيگانگان مي توانند با داشتن شرايط مصرح در مواد   تابعيت اكتسابي كه براساس مقررات عمومي تحصيل تابعيت دولت ايران،

 .انون مدني با موافقت دولت ايران تابعيت ايران را تحصيل نمايندق 983و  979
تابعيت اعم از تابعيت ارضي، تابعيت اصلي مبتني بر سيستم خون، تابعيت اصلي  ن الملل خصوصي ايران، انواعدر حقوق بي پس

 .دين پذيرفته شده استتابعيت اكتسابي و تابعيت اطفال مجهول الوال  مبتني بر سيستم خاك، تابعيت براساس ازدواج،
نخستين آثار پذيرش انواع تابعيت در حقوق ايران افزايش جمعيت است. امروزه تالش تمامي كشورهاي جهان در جهت كاهش 

و كنترل ميزان جمعيت است؛ و اين مهم با قانونگذاري صحيح و منطبق با مقتضيات اجتماعي، اقتصادي و سياسي دولت ها 
 .انجام مي شود
ي از انواع تابعيت از جمله تابعيت اكتسابي، تابعيت براساس ازدواج و تابعيت ارضي در حقوق بين الملل خصوصي پذيرش برخ

اجتناب ناپذير است. بدين مفهوم كه پذيرش اين گونه اقسام تابعيت از يك سو داراي آثار و نتايج مثبت است، از سوي ديگر 
  .الزامي و گريزناپذير مي باشد

  ورد ايران با تابعيت دوگانه: برخگفتار پنجم

تابعيت دوگانه خالف قانون  گويد: سخنگوي وزارت امور خارجه در واكنش به موضوع تابعيت مديرعامل پيشين بانك ملي مي
اساسي كشور ماست. رامين مهمانپرست با تاكيد بر اينكه اگر فردي از مسووالن تابعيت مضاعف داشته باشد توجيه قانوني 

به سوالي در مورد اقدام وزارت خارجه براي ارايه فهرستي از مسووالني كه تابعيت دوگانه دارند و بررسي  ندارد، در پاسخ
استرداد متهم از سوي كانادا به ايران گفت: هر كس بخواهد تابعيت كشور ديگر را داشته باشد بايد نسبت به ترك تابعيت خود 

كنيم، افزود: وزارت خارجه در اين  ا در اين رابطه بر اساس قوانين خود عمل ميمقررات قانوني را انجام دهد. وي با بيان اينكه م
  قضاييه است. امات قوهكند و تابع اقد رابطه در مورد استرداد مجرمان ابتدا به ساكن اقدام نمي

  : تحصيل تابعيت بيگانهگفتار ششم

ي كه كساني كه پدر آنها ايراني است اعم از اينكه در ما در موضوع تابعيت، سيستم خون را برگزيده؛ به اين معن قوانين كشور
ايران يا در خارجه متولد شده باشند، تابعيت ايران را دارا هستند. عالوه بر اين، در مواردي نيز با استفاده از سيستم خاك 

بدنيا آيند، داراي آيد. منظور از سيستم خاك آن است كه كساني كه در خاك ايران  تابعيت ايران براي اشخاص به وجود مي
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شود، از جمله كساني  تابعيت ايراني هستند. البته در قانون مدني، سيستم خاك در چند مورد استثنايي باعث ايجاد تابعيت مي
شوند. عالوه بر آن  اند ايراني محسوب مي كه در ايران از پدر و مادر خارجي كه يكي از آنها در ايران متولد شده به وجود آمده

ي خارجه است به وجود آمده و بالفاصله پس از رسيدن به سن هجده سال تمام، الاقل  در ايران از پدري كه تبعه كساني كه
هايي هستند كه در قانون  يك سال ديگر در ايران اقامت كرده باشند نيز تابعيت ايران را دارا هستند. سيستم خون و خاك، راه

  آيد. بر اساس آنها، تابعيت ايراني افراد به وجود مياند كه  مدني براي تحميل تابعيت انتخاب شده
آيد. آنچه روشن است اينكه هم در ايران و هم در ساير  حال سوال اين است كه تابعيت دوگانه يا مضاعف چطور بوجود مي

ايراني خود  خواهد تابعيت كشور ديگري را اخذ كند بايد ابتدا تابعيت كشورهاي جهان اصل بر تابعيت واحد است و هر كس مي
  قانون مدني بيان شده است. 991تا  988را ترك كند. شرايط ترك تابعيت در مواد 

هيات  - سال تمام 25رسيدن به سن -: وجود دارد. اين شرايط  شرايطي براي پذيرفتن تقاضاي ترك تابعيت 988در ماده 
ت يك سال از تاريخ ترك تابعيت حقوق خود را بر اموال قبال تعهد كنند كه در مد -ج از تابعيت آنان را اجازه دهند،وزيران خرو

 -غيرمنقول كه در ايران دارا هستند و يا ممكن است از طريق وراثت دارا شوند به نحوي از انحا به اتباع ايراني منتقل كنند
  ران را ترك كنند. گيرند در سه ماه فرصت دارند كه اي خدمت سربازي خود را انجام دهند. كساني كه اجازه ترك تابعيت مي

  تابعيتي : برخورد قانوني با دوگفتار هفتم

اما اگر كسي بدون اينكه اين شرايط قانوني را رعايت كند، تابعيت كشور ديگري را بگيرد تكليف چيست. در عمل نيز ايرانيان 
تابعيت كنند، تابعيت كشور  دهند و بدون آنكه ترك براي تحصل تابعيت يك كشور ديگر، رنج انجام اين اعمال را به خود نمي

تواند حق تابعيت ايراني افراد را از آنها سلب  كنند. در اين شرايط، بر اساس قانون اساسي، دولت نيز نمي ديگري را نيز اخذ مي
د ان كند. بنابراين چگونه بايد با تابعيت مضاعف برخورد كرد و واكنش ايران به افرادي كه به تحصيل تابعيت دوم اقدام كرده

دهد: هر تبعه ايراني كه بدون رعايت مقررات قانوني، تابعيت  قانون مدني پاسخ اين سوال را اين گونه مي 989چيست؟ ماده 
شود. اين همان موضوعي است كه  يكن است و تبعه ايران شناخته مي لم ارجي تحصيل كرده باشد، تابعيت خارجي وي كانخ

  وري به آن اشاره كرده بود.مهمانپرست نيز در خصوص تابعيت دوگانه خا
شود، در صورتي كه تشريفات ترك تابعيت رعايت نشود و شخص اقدام به تحصيل تابعيت كشور ديگري  كه مشاهده مي چنان

تواند در كشور ايران به اين تابعيت جديد  شود و فرد مذكور نمي كند، از نظر ايران اين تابعيت جديد به رسميت شناخته نمي
ر خصوص مديرعامل سابق بانك ملي نيز چنين است. تابعيت كانادايي وي از نظر قانون ايران اعتباري ندارد و استناد كند. د

مطابق قوانين ايران بايد محاكمه شود. اما مشكلي كه در اينجا وجود دارد، اين است كه وي تابعيت كشور كانادا را تحصيل 
شناسد.  پذيرد و تنها تابعيت كانادايي وي را به رسميت مي ي را نميكرده و اين كشور نيز در خاك خود، تابعيت ايراني و

كند. اگر مديرعامل سابق بانك ملي تنها تابعيت  بنابراين تابعيت كانادايي وي، در مسير استرداد متهم به ايران مشكل ايجاد مي
د وي را كرد و كشور خارجي نيز جز در شد از كشور كانادا درخواست استردا ايراني داشت، بر اساس قواعد استرداد متهم، مي

كند. اما حال كه مديرعامل بانك ملي تابعيت  برخي موارد استثنايي مثل جرايم سياسي با اين درخواست استرداد موافقت مي
داد شود يكي از اتباع كشور خود را به ايران مسترد كند و موضوع از قواعد استر كانادايي دارد، اين كشور به راحتي حاضر نمي

تنها براي   خورد. تابعيت مضاعف يا دوگانه در چنين مورادي نه متهم گذشته و به مناسبات سياسي و ديپلماتيك پيوند مي
رو هستند. بنابراين پاسخ سوال اول به  كند، بلكه ساير كشورها نيز با دردسرهايي از اين قبيل روبه كشور ايران ايجاد دردسر مي
دهد اما اين مقررات در موارد بسياري  اجازه تحصيل تابعيت دوم را بدون ترك تابعيت ايراني نمياين ترتيب است كه كشور ما 

  شود و در عمل، موارد متعددي از تابعيت دوگانه در كشور ما وجود دارد.  زيرپا گذاشته مي

  : مجازات متخلفين از قانون گفتار هشتم

اعف در كشور ما وجود دارد، اما در صورتي كه قوانين در اين رابطه درست است كه در عمل موارد متعددي از كسب تابعيت مض
شود و ثانيا موضوع  به درستي اجرا شود، اوال گرايش به تحصيل تابعيت كشوري ديگر بدون ترك تابعيت ايراني كمتر مي
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آمد. اما چگونه چنين هاي مضاعف، مشكلي مانند آنچه در خصوص مديرعامل سابق بانك ملي پديد آمد بوجود نخواهد  تابعيت
  چيزي ممكن است؟

قانون مدني پس از آنكه تحصيل تابعيت يك كشور خارجي بدون ترك تابعيت ايراني ممنوع شد، براي كسي كه  989در ماده 
هايي در نظر گرفته شده كه مورد پرونده مديرعامل سابق بانك ملي و  ها و محروميت توجه است مجازات به اين ممنوعيت بي

شود. در قانون  ها توجهي نمي ها و محروميت دهد كه به اجراي اين قانون و اعمال اين مجازات از موارد ديگر نشان مي بسياري
بيني شده كه همه اموال غيرمنقول چنين شخصي فروخته خواهد شد و پس از وضع قيمت فروش، قيمت آن به  مدني پيش

ارت و معاونت وزارت و عضويت مجلس و شوراي شهر و هرگونه شغل وي پرداخت خواهد شد و عالوه بر آن از اشتغال به وز
  دولتي محروم خواهد شد.

توانسته مديرعامل بانك ملي  كامال معلوم است كه شخصي مانند مديرعامل سابق بانك ملي كه داراي تابعيت بيگانه بوده، نمي
مديرعامل سابق است اما مسووالني كه بدون توجه شود. اگر چه مسئول جرمي كه در بانك ملي ارتكاب يافته فاعل جرم يعني 

اند كه بايد  اند، تقصيري بزرگ و نابخشودني در برابر ملت انجام داده  خاب كردهصريح قانون، وي را به اين سمت انتبه متن 
  نسبت به آن پاسخگو باشند.

  : اصل بر برائتگفتار نهم

اس اصل برائت تا زماني كه به اتهام متهم در دادگاه رسيدگي نشده و حكم اي كه در پايان بايد يادآوري كرد اينكه، بر اس نكته
توان وي را محكوم دانست و انتشار اسم وي در مطبوعات نوعي مجازات است كه تنها پس از اثبات  قطعي صادر نشده، نمي

ي مديرعامل سابق بانك ملي مورد مجرميت در دادگاه امكان آن وجود دارد بنابراين در تمام اين نوشته، تنها موضوع دوتابعيت
ها نيز به اين موضوع توجه  تاكيد بوده و هيچ اشاره اي به جرمهاي اقتصادي احتمالي نشده است. اميد است كه ساير رسانه

هزار ميليارد  3توان به گردن اين متهم انداخت. در پرونده اختالس  كنند. در كنار آن بايد توجه داشت كه همه تقصير را نمي
  اي از جرايم و تخلفات رخ داده كه بايد به همه آنها رسيدگي شود. ماني، مجموعهتو

  نتيجه گيري:

در خصوص تابعيت كشورها تلقي هاي گوناگوني دارند چرا كه هريك از انها بر اساس منافع خود كه تامين كننده نيازهاي انان 
طه اي است قانوني كه سبب ميگردد فرد در شمار اعضاي باشد مبادرت نموده اند زيرا رابطه تابعيت ميان فرد ودولت راب

جمعيت تشكيل دهنده در يك سرزمين محسوب شود سيستم هاي اعطاي تابعيت در كشورهاي مختلف تفاوت دارد و اين 
همين عوامل در بعضي مواقع موجب بروز  فرهنگي كشورها ميباشد و تفاوت ناشي از ديدگاههاي متفاوت اجتماعي ،اقتصادي و

 افراد به وجود مياورد كه هم اكنون اين مشكل وجود داشته و ابعيت مضاعف براي افراد ميشود ومشكالتي را براي دولت ها وت
بي تابعيتي افراد ميباشد . اعمال قاعده  باعث بروز تعارض مثبت ومنفي تابعيت در كشورها گرديده كه نتيجه ان چند تابعيتي و

دادگاهها مساعي خود را براي حل مصروف دارند تا بتوانند قانون قابل اجرا را اعمال نمايند  هاي تعارض قوانين باعث ميشود كه
قاعده تعارض قوانين راجع به  محل ان را در ميان انواع دسته هاي ارتباط مشخص نمايند و وقضيه را به نحوي توصيف نمايند و

چنانچه  نتيجه اين كه هر گاه و است.ط پيش بيني شده ابتراان را اعمال نمايند كه اين خود ناشي از متفاوت بودن عامل 
اقامتگاه ميباشد در اين جا دادگاه تكليف دارد وبايستي  انتخاب قانون صالحيت دار توسط قاضي منوط به تعيين عامل ارتباط و

گذارد . هر گاه دادگاه با  پيرامون تابعيت واقامتگاه بررسي و اظهار نظر و پس از تعيين تكليف قانون صالح را بر مرحله اجرا
 را او بايد دادگاه ميباشد قاضي متبوع دولت تابعيت او هاي تابعيت از يكي  فردي مواجه شود كه بيش از يك تابعيت دارد ولي

حسوب م دولت اتباع كساني چه كه اين تعيين در دولتي هر الملل بين حقوق اصول مطابق زيرا بداند خود متبوع دولت تبعه
 موافقت يا كنوانسيون قالب در نمايند  دولت ها ميبايست در سطح بين المللي تالش اراي استقالل وحاكميت است وميشوند د

  .يابند دست اشخاص تابعيتي وبي دوتابعيتي با برخورد در ثابت رويه يك به نامه
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مچنين نبود سازماني بين المللي تابعيت مضاعف در اثر نوعي خالء قانوني بين المللي و عدم وحدت رويه كشورهاي مختلف و ه
جهت ساماندهي به اين مسئله مي باشد. زماني مي توانيم به كاهش موارد آن اميدوار باشيم كه دولتهاي مختلف با هماهنگي 

بيشتري با يكديگر همكاري كنند. از آنجا كه علل بوجود آمدن تابعيت مضاعف تقريبًا مشخص است به نظر مي رسد پيشگيري 
 .آن توسط دولتها و خصوصاً مجامع بين المللي چندان دور از دسترس نيست از ايجاد

ضمن آنكه چون تابعيت مضاعف زمينه و بستر الزم جهت شكل گيري بسياري از معضالت امنيتي را فراهم مي آورد به نفع 
 .همه ي دولتها و افراد است كه نهايت تالش خود را جهت ريشه كني اين موضوع اعمال كنند

عيت مضاعف در قوانين بسياري از كشورها از جمله در قوانين ايران عزيزمان مطمع نظر قرار نگرفته است، و در هيچ جاي تاب
قانون مفهومي به نام تابعيت مضاعف يافت نمي شود و قانونگذار در باره آن ساكت است اين سكوت به منزله عدم پذيرفت 

 .چنين مفهومي است
 .بعيت ايراني هر فرد تبعه ايران كه تابعيت كشور ديگري را بپذيرد سلب خواهد شدق.ا تا 41همچنين طبق اصل 

در حال حاضر، هيچ موافقت نامه اي در حل و فصل تابعيت مضاعف بين كشورها منعقد اجرا نشده است در نتيجه تا زماني كه 
ماني كه دو سيستم وحدت تابعيت و سيستم هاي خاك و خون وجود دارد، تابعيت مضاعف براساس تولد وجود دارد و تا ز

 .تمايز تابعيت وجود دارد، تابعيت مضاعف براساس ازدواج ايجاد مي شود
و تا موقعي كه كشوري بدون توجه به اراده ساير كشورها، تابعيت جديد خود را به متقاضيان تابعيت تفويض مي كند، تابعيت 

 .تمضاعف بر مبناي تابعيت تحصيل تابعيت تحقق خواهد ياف
در مجموع مي توان گفت هيچ سازمان بين المللي خاصي جهت جلوگيري و ايجاد تابعيت مضاعف وجود ندارد ولي چند 

  .كنفرانس و كنوانسيون در اين باره به وجود آمده و همچنين قوانين داخلي كشورها نيز به صورت ضمني به آن اشاره كرده اند
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