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Abstract 

According to article 98 of the Civil Service Management Act of Iran, the 
acquiring of foreign citizenship by State staff and executives with the 
confirmation of the Ministry of Foreign Affairsfwill result in termination of 
government service. Acceptance of citizenship of a foreign country 
whenever it comes to preserving Iranian citizenship, is called dual 
citizenship. Despite the many domestic and international efforts to 
implement these principles, there are sometimes people who are "stateless" 
or have "dual citizenship". In recent years, many legal arguments have been 
raised about the political authorities with dual nationality. In this paper, 
some legal dimensions of this issue have been analyzed and evaluated from 
the perspective of public law teachings. The basic premise of this article is 
based on the assumption that the mere existence of dual nationality cannot 
be undesirable in law, but in the case of the political dual nationality 
authorities, the legislator must be cautious in setting up employment 
regulations. 

Keywords: Public Managers, Dual Nationality, National Interests, 
Article 98 of the Civil Service Management Act. 
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و    ران ی تابعیت مضاعم مد   ی ابعاد حقوق عموم   ی بر برخ   ی تأمل 
   یی اجرا   های کارمندان دستگاه 

 

 چکیده
« توسط كاركنان و مدیران گانهيكشور ب  ت يقبول تابعشوری، »ك  اتقانون مدیریت خدم   98به موجب ماده  

. خواهد بودموجب انفصال از خدمات دولت    ،وزارت امور خارجه  ي به شرط گواه  های اجرایي دستگاه
كه  مواجهي   كاركناني  با  آنگاه  باشد  همراه  ایراني  تابعيت  حفظ  با  هرگاه  بيگانه  كشور  تابعيت  قبول 

مح  دوتابعيتي  وجود  شوند.  مي ب  سواصطالحاً  در هاتالش با  كه  فراواني  و    ی  داخلي  در ينبسطح  المللي 
های اجرایي ی در دستگاهجهت كاستن و منع تابعيت مضاعف صورت گرفته است، گاهي با چنين افراد

های  مواجه هستي . این امر در مورد مقامات اداری و سياسي دارای تابعيت مضاعف در ساليان اخير بحث
در این مقاله سعي شده است برخي از ابعاد حقوقي این مسأله از منظر   به دنبال داشته است. دیعدحقوقي مت

ارزیابي شود. فرضآموزه و  استوار است كه    های حقوق عمومي تحليل  مبنا  این  بر  مقاله  هرچند  اساسي 
ليكن صرف    ردداوضعيتي غيرعادی    ،ویژه مدیران و كارمندانداشتن بيش از یك تابعيت توسط هر تبعه به

تواند از لحاظ حقوقي نامطلوب باشد بلكه در مورد تابعيت مضاعف مقامات سياسي  ي نمداشتن دو تابعيت  
 با حزم و احتياط حقوقي بيشتری برخورد نماید.حكام استخدامي باید قانونگذار در وضع ا ،و اداری

 ت یریون ماادانقاا   98تابعیت مضاعف، منافع ملّاای، ماااده    ،یدولت  رانیمد  واژگان کلیدی:
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 مقدمه

تابعيت مضاعف مقامات اداری پدیده جدیدی نيست. با این حال از منظر حقوقي عمومي،  
ها بيشتر ناظر بر تعارض منافع مدیران و كاركنان  این پيچيدگي   1یافته است.   يهایپيچيدگي 

ر حقوق عمومي  د راداني  تابعيت  ها، تكاليف و اختيارات آنهاست. ميدر اجرای مسئوليت
نمودهارابطهبه   معنوی و سياسي تعریف  مرتبط  ی حقوقي،  معيني  به دولت  را  اند كه فرد 
این   2سازد. يم بر  دا  ،عالوه  خود  استتابعيت  اصولي  تابعيت يمكه    رای  اصل  از    توان 

مضاعف تابعيت  منع  و  تابعيت  تغييرپذیری  اصل  تابعيت،  لزوم  اصل  برد  واحده،  نام   3.را 
ن های حقوقي بر این بوده است تا بر مبنای اصل پيش گفته از تابعيت مضاعف  مظاتالش 

اهميت   از  اداری  مقامات  و  مدیران  مورد  در  موضوع  این  شود.  باالیي  جلوگيری  بسيار 
های حقوقي و سياسي شایع است.  برخوردار است. توجه به این امر امروزه در برخي نظام

ف و  ایاالت  سطح  در  آمریكا  حقوق  اروپا   4، الدردر  اتحادیه  حقوق  و    5در  ملي  الیه  در 
تابعيت كشورهای مختلف خود را   قالب  بسيط در  برخي كشورهای  فراملي و در حقوق 

باشند و  شتگذ  دهد. درنشان مي باید دارای یك تابعيت  تنها  افراد  این بود كه  بر  ه اعتقاد 
تابعيت مضاعف  ن  فاگرفت و مخاليماعالم وفاداری باید تنها نسبت به یك شاه صورت  

نتيجه آن   دانستند و دريم در واقع آن را مغایر با ابراز وفاداری انحصاری به كشور متبوع  
تضاد را   امنيتي كشور    در  منافع  تلقي  با  اقامت  معتقدند يممحل  برخي  مقابل  در  كردند. 

 

1. See for Example: Faist, Thomas, and Peter Kivisto, eds, Dual Citizenship in 

Global Perspective: From Unitary to Multiple Citizenship (London: Palgrave 

Macmillan, 2007). 

 .  26ص (  1375شارات آگاه، نت)تهران: ا وصيالملل خصحقوق بين. محمد نصيری، 2

 .  30-47. محمد نصيری، همان، صص 3

4. Hansen Randall & Patrick Weil, Dual Nationality, Social Rights and Federal 

Citizenship in the US and Europe: The Reinvention of Citizenship (Berghahn 

Books, 2002); Escobar Cristina, “Extraterritorial Political Rights and Dual 

Citizenship in Latin America (Derechos Políticos Extra-Territoriales y Doble 

Ciudadanía en América Latina)”, Latin American Research Review.V. 3, (2007), 

pp. 43-75. 

5. See: Faist Thomas, ed, Dual Citizenship in Europe: From Nationhood to 

Societal Integration (Ashgate Publishing, Ltd., 2012); Howard Marc Morjé, 

“Variation in Dual Citizenship Policies in the Countries of the EU”, International 

Migration Review, 39.3, (2005), pp 697-720. 
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تابعي  فراملي،  مفهوم شهروند  و  است  فاصله گرفته  مفهوم سنتي خود  از  تابعيت  ت  امروزه 
 2فراتابعيتي را به خود گرفته است.  1،امليفر
در حقوق ایران در خصوص تابعيت مضاعف مقامات اداری، عالوه بر عمومات قانون  

ماده   بویژه  شاخص 899مدني  قانوني  ،  حك   ماده  ترین  خدمات   98در  مدیریت  قانون 
تابع ، منعكس شده است كه  1386كشوری مصوب   تاب  ایو    رانیا  تي خروج از    ت ي ع قبول 

وزارت امور    ي به شرط گواه  های اجرایيتوسط كاركنان و مدیران دستگاه  گانه يكشور ب
 دانسته است.   خارجه موجب انفصال از خدمات دولت

»قبول تابعيت    كه این ماده به دو مساله »خروج از تابعيت ایران« و دومكر است  الزم بذ 
تر ناظر بر موضوع قبول تابعيت  يشب   كشور بيگانه« اشاره نموده است. مساله اصلي این مقاله

كشور بيگانه بدون خروج از تابعيت ایران است. در این خصوص چند سئوال مه  مطر  
از منظور  اینكه  از جمله  و چه    است  مستخدم چيست  توسط  بيگانه«  تابعيت كشور  »قبول 

  از شود؟ آیا این حك  شامل تمامي مستخدمين و كاركنان دولت اع   مواردی را شامل مي
ه    ،اداری  ،ياسي  س  ... و  خدمت  خرید  و  قراردادی  و  پيماني  و  آزمایشي  و  رسمي 
وزارتخ   شود؟مي این  آیا  چيست؟  خارجه  وزارت  گواهي  شرط  از  صالحيت  منظور  انه 

یا اختياری؟ در این مقاله سعي شده است به برخي از ابعاد این سواالت در    تكليفي دارد 
نخست ابتدا به تحليل مختصر مفهومي و مباني و    ندب  دو بند جداگانه پاسخ داده شود. در

در بند دوم و اصلي به بررسي ابعاد مسائل حقوقي تابعيت مضاعف مقامات اداری پرداخته  
 .  شودمي

 تحلیل مودومي   .1
)تابعيت مضاعف( و فروض آن    دو مفهوم مه  یكي تابعيت و دیگری قبول تابعيت بيگانه

 شود.به اختصار بحث مي

 

1. Transnationalism. 

2. Tomas Hammar, “Dual Citizenship and Political Integration”, International 

Migration Review, Vol. 3, (1985), PP. 438-450; Irene Bloemraad, “Who claims 

dual citizenship? The Limits of Postnationalism, The Possibilities of 

Transnationalism, and the Persistence of Traditional Citizenship”, International 

Migration Review, 38.2, (2004), PP. 389-426. 
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 یت  بعتا. 1-1
رغ  استفاده این كلمه در ادبيات حقوق عمومي و خصوصي، در قوانين ایران از جمله  علي

نشده   ارائه  تابعيت  از  تعریفي  مدني  تنهاقانون  »ماده    و  در  آن  بيان  مدني   976به  «  1قانون 
ی سياسي و معنوی و  ارابطهتابعيت »یك    واژه  ،در یك تعریف جامع  بسنده كرده است.

سازد و فرد جزء  يمیا چيزی را به دولتي مرتبط  2خص حقيقي، حقوقي ش   كهحقوقي است  
ابطه  كه حقوق و تكاليف اصلي وی از همين ریطوربه  شوديماساسي و دائمي كشوری  

عنوان  باتيفول« و »الگارد« تابعيت را بهمچون »برخي حقوقدانان خارجي    3.« شود يمناشي  
 4كنند. يمتعریف   « لتدو دهندهيلتشك تعلق حقوقي شخص به جمعيت »

 بعد حاکمیتي و حقوق عمومي مودوم تابعیت  .1-2
تابعيت  بعنوان یك مفهوم دارای صبغه حقوق عمومي است. این موضوع در مورد    تابعيت 

مي پيدا  بيشتری  اهميت  به    5كند. مضاعف  ایران  اسالمي  جمهوری  اساسي  قانون  در 
برای كاهش تابعيت مضاعف  ني  انيصراحت به موضوع تابعيت مضاعف اشاره نكرده و قو

»تابعيت كشور ایران حق مسل  هر فرد ایراني  ؛  قانون اساسي  41اصل  طبق    6نظر ندارد.  در
دولت   و  ه ينماست  از  سلتواند  ایراني  یا  يچ  او  درخواست  به  مگر  كند،  تابعيت    در ب 

 

 باشد. مي27/11/1373كتاب پنج  قانون مدني مصوب از كتاب دوم تا . 1

؛ نصرالل  39ص    (1374،  عقيق  )تهران: نشرچاپ پنج ، جلد اول، پایيز    ،الملل خصوصي حقوق بيننيا،  بهشيد ارفع.  2

 . 84ص (  1383 سمت،)تهران:  الملل خصوصي حقوق بينمي، اهيابر

لنگرودی،  .  3 جعفری  حقوقمترمحمدجعفر  راستاد،  )تهران:    ينولوژی  نصيری، 1099شماره    ( 1363بنياد  محمد    ؛ 
بين خصوصي،  حقوق  سو الملل  آگاه،  ان)تهران:    مچاپ  امامي،  26ص    (1375تشارات  حسن  سيد  مدني ؛    حقوق 

چاپ  ،  الملل خصوصيحقوق بينالدین مدني،  ل ؛ سيد جال160ص    (1377هارم،  الميه، جلد چاس  انتشارات كتابخانه )

 . 33ص   (1372ارات كتابخانه گنج دانش، انتش)تهران: م، پایيز ود

انتشارات دانشگاه بوعلي  )همدان:  چاپ اول ، المللیران و بينيت در حقوق اتابع بيژن حاجي عزیزی، ، ستار عزیزی. 4

فرهاد بيا9ص    (1390سينا،     ( 1394  انتشارات ارشد،)تهران:  چاپ هفت     ،نون مدنيشر  جامع قا شيرین بيات،  ،  ت؛ 

 . 441ص 

5. Pogonyi Szabolcs, “Dual Citizenship and Sovereignty”, Nationalities Papers, 39. 

5 (2011), pp. 685-704. 

پایان.  6 تابعيت،  بر  بشر  حقوق  قواعد  تاثير  ایزدی،  انامسكينه  كارشناسي  بينه  حقوق  دانشگارشد  مفيد،  الملل،  ه 

 . 95، ص (1389)
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درآید«   ي صورت دیگری  كشور  تابعيت  به  اصل    .كه  »قانون    42در  خارجه اساسي    اتباع 
تابعيت  يم سلب  و  درآیند  ایران  تابعيت  به  قوانين  در حدود  اشخاص  ین اتوانند  در  گونه 

تابعيت  صورت است كه دولت دیگری  ی  ها آني ممكن  بپذیرد  درخواست    هاآنخود    ارا 
حقوقي   رابطهحال  ينع  دردر رأی اصراری دیوان عالي كشور »تابعيت را وصف و  .كنند« 

بيمخاصي   را  كه شخص  دداند  مفهوم    ولته  مرتبط    جامعهبه  جزء  يمسياسي  و  سازد 
عناصر و اوصاف ایجادكننده حالت یا به تعبير دیگر موقعيت حقوقي فرد در اجتماع قرار  

به  د كه  رگي يم اعراض  و  اسقاط  قابليت  به طور كلي  نظ  عمومي  با  آن  ارتباط  لحاظ  به 
و یا شمول مرور زمان ندارد ير  ه غ جانبه شخصي و یا قابليت انتقال باتكا اقدام حقوقي یك

گردد و چون  يم حال منشأ اثر از لحاظ ایجاد حقوق و تكاليف و الزامات خاص  ين ع  درو 
ماده   موجب  در  قانون  988به  تصمي   اتخاذ  با    مدني  مخالفت  یا  موافقت  خصوص 

  درخواست خروج از تابعيت ایران به فرض وجود شرایط قانوني دیگر نيز جزء اختيارات و 
باشد و ورود  يموزیران شناخته شده و ذاتاً دارای جنبه حاكميتي  يئتهف اختصاصي  اليتك

  1. است«  دادگاه به ماهيت دعوی فاقد مجوز قانوني 
نيز تأثير مي  مضاعف  تتابعي     از   2گذارد.بر تعبير و قلمرو حقوقي از مفهوم شهروندی 

انجام خدمت وظيفه نظامي  یا  و    توان به پرداخت مالياتيم جمله تكاليف اجتماعي الزامي  
نمود. ميان    3اشاره  جنگ  وقوع  صورت  در  كه  است  بدیهي  متبوعِ  هادولتهمچنين  ی 

 ت بسياری خواهد داشت. تابعيت مضاعف، وی مشكال  دارندهشخص 

 تابعیت مضاعف کارکنان دولت و قلمرو آن   .1-3
د و یا دو  كن   كسبهرگاه شخص حقيقي یا حقوقي با حفظ تابعيت قدی ، تابعيت جدیدی  

دولت، تابعيت خود را به شخص مزبور اعطا كنند كه بر اساس آن، شخص وظيفه    یا چند

 

ص    ( 1377سازمان انتشارات كيهان،  )تهران:  چاپ اوّل،  ،  عالي كشوردیوان    ین مدني در آراو قان  فر،مهدی نيك.  1

 ان،([؛ محمدحسين كار خير273، ص  1347، )رویه كيهان، سال  24/7/1347مورخه    121راری شماره: ، ]رأی اص197

 . 1958ص  (1394نوین،  انتشارات راه )تهران: چاپ اول، جلد چهارم  ،جموعه محشي حقوق مدني ایرانترین مكامل

2. Peter Spiro J, “Dual Nationality and the Meaning of Citizenship”, Emory LJ 46 

(1997), 46. P. 1411. 

3. Voir: Karamanoukian, Aram. La double nationalité et le service militaire. (A. 

Pédone), 1974. 
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تكليف دولت در حما قبال  در  از وی  یانجام تكاليفي را  باشد،    بر عهدهت سياسي  داشته 
مضاعف  »تابعيت  ر   1وضعيت  همان  2دهد.يم«  مضاعف  تابعيت  در  پيدایش  كه  گونه 

كه این امر   تواند دالیلي متعددی داشته باشد شود مي مي  بحث صي  الملل خصوحقوق بين 
مي  ه   دولتي  مدیران  و  كارمندان  مورد  قلمردر  لحاظ  از  باشد.  داشته  مصداق    و تواند 

و    ،شمول مدیران  كليه  شامل  ماده  این  حك   آیا  كه  است  مطر   اساسي  سئوال  این 
اجرایي ميكارمندان دستگاه قلمروهای  لحاظ  به  یا  در  ول  شم  شود؟  را  كاركنان خاصي 

رجوع كرد كه به صورت مطلق آورده شده است و   98گيرد؟ در پاسخ باید به ماده  برمي
چارچعلي در  ماده  این  حك   اوال  و القاعده  قانون،  خود  شمول  قلمرو  كليه  ب  شامل 

قانون مذكور بوده و ثانيا از لحاظ شخص    5تا    1های اجرایي مشمول تعریف مواد  دستگاه 
مي  نيزند  كارم مستخدميني  كليه  خدمات    شوندمشمول  مدیریت  قانون  قالب  در  كه 

یپماني یا  از رسمي  اع   ماده    كشوری  قانون كار45)موضوع  یا  افراد  (124)ماده    (  نيز   و 
ماده   تبصره  مي32موضوع  گرفته  بكار  كه ،  را  مدیراني  و  كارمندان  این  بر  شوند. عالوه 

  اد توان در دو دسته جای دشوند را مي مي  98ه  ماددر  مشمول قبول تابعيت بيگانه مذكور  
قبول   دوم  و  ایران  تابعيت  ترک  و  كارمند  توسط  بيگانه  تابعيت  قبول  نخست  شامل،  كه 

 شود.  ر بيگانه با حفظ تابعيت ایراني ميوتابعيت كش

 قبول تابعیت بیگانه توسط کارمند همراه با ترک تابعیت ایران -الف
ك  دارد  وجود  امكان  ماین  به  دیره  بيگانه  تابعيت  تحصيل  ضمن  دولتي  كارمندان  و  ان 

قانون مدني ترک تابعيت ایران نموده و    989صورت قانوني یا غيرقانونيِ مذكور در ماده  
تحصيل  ت را  دیگری  كشور  تعيين  ابعيت  مه   قانوني  ماده  دو  خصوص  این  در  نمایند. 

ماده   نخست  است.  نموده  مو  989تكليف  به  كه  مدني  كه  آن  جب  قانون  ایراني  تبعه  هر 
تابعيت   اینكه  باشد ضمن  را تحصيل كرده  تابعيت خارجي  قانوني  مقررات  بدون رعایت 

شود، ليكن از اشتغال به وزارت و  ن شناخته مي اخارجي وی كان ل  یكن بوده و تبعه ایر

 

1. Dual Nationality. 
. همچنين  118ص    (1390نشر المصطفي،  )تهران،  ، چاپ اول  خصوصي  المللحقوق بيننيا،  يممحمدمهدی كری.  2

 در این خصوص ر.ک: 

Loïc Darras, La double nationalité (Diss: Paris 2, 1986); Zoubir Chattou and 

Mustapha Belbah, La double nationalité en question: enjeux et motivations de la 

double appartenance (Paris, KARTHALA Editions, 2002). 
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بود.   محروم خواهد  دولتي  و هرگونه شغل  مقننه  مجالس  و عضویت در  معاونت وزارت 
ماد كشوریق  98ه  دوم  خدمات  مدیریت  تابعيت    ،انون  قبول  و  ایران  تابعيت  از  خروج 

 كشور بيگانه را موجب انفصال از خدمت دانسته است.

 با حوظ تابعیت ایراني  هقبول تابعیت بیگان -ب
را   دیگر  كشور  تابعيت  ایراني،  تابعيت  حفظ  با  كه  كارمنداني  و  مدیران  دوم  دسته 

شوند در  ایراني محسوب مي ،كه به موجب قانون ایراناین بر پذیرند. این اشخاص عالوه مي
دوتابعيتي   مدیران  اصطالحا  كه  اشخاص  این  هستند.  ه   دیگر  كشور  تبعه  حال  عين 

به موجب ماده  محسوب مي با تأیيد وزارت    98شوند  قانون مدیریت خدمات كشوری و 
 امور خارجه از خدمت دولت ه  منفصل خواهند شد. 

های  دیق تابعیت مضاعف مدیران و کارکنان دستگاهمصاو   مسائل حقوقي  .2 
 اجرایي 

های  های اجرایي ممكن است ناشي از وضعيت تابعيت مضاعف كاركنان و مدیران دستگاه 
وضعيتختلف  م این  از  برخي  شود.  غيرار حاصل  دیگر  برخي  و  ارادی  هستند.  ادها  ی 

شود.  نوني انجام ميير قایگر غصورت قانوني و برخي دها بهمچنين برخي از كسب تابعيت 
 در ادامه به بررسي برخي مسائل و فروض خواهي  پرداخت. 

 تابعیت مضاعف مستخدم از اختالف سیستم کشورها  . 2-1
های متفاوت  يست سشود. اعمال  علل شایع تابعيت مضاعف محسوب مي  یكي از  ضاین فر

  و روش و یا هر از د  ، یكينظرگرفتن منافع و مصالح خود  با در   هادولتخون و خاک كه  
يرارادی برای  غاند. همين امر گاهي به تابعيت مضاعف  یرفتهپذدو را برای اعطای تابعيت  

مورديماشخاص   بيشترین  و  همي  انجامد  سبب  به  مضاعف،  برای  تابعيت  است.  عامل  ن 
در  مثل ایران( اند )یرفتهپذنمونه، هرگاه كودكي از پدر و مادری كه روش تابعيت خون را 

مانند آمریكا( به دنيا بياید، افزون بر  است )ه روش تابعيت خاک را قبول كرده  وری ككش
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برخ نيز  تابعيت آمریكا  از  ایران را داراست  تابعيت  است.وآنكه  این فرض در    1ردار  طبعاً 
نمي دولتي  مدیر  و  مستخدم  شخص  مورد  مورد  در  بيشتر  و  باشد  داشته  مصداق  تواند 

صادق است. البته الزم بذكر است كه علي القاعده این    دولتيكنان  فرزندان مدیران و كار
ماده   شامل حك   نمي  98فرض  كشوری  مدیریت خدمات  آنكه حك   قانون  چه  گردد، 

امل فرزندان و همسر و خویشاوندان وی در خصوص شخص مستخدم است و ش  98ماده  
ون یا خاک  ست  خني سي گردد. هر چند در برخي موارد استثنایي، در فرضِ تغيير قانونمي

یك كشور و عطف به ماسبق نمودن بنابر مصالح عمومي ممكن است مستخدمي كه سابق  
تابعي  مشمول  داشت،  مضاعف  تابعيت  تغيير  این  محل    ت بر  از  ناشي  غيرارادی  مضاعف 

قرار دیگر كشورها  اتباع  از  مادری  یا  پدر  از  تولد  یا  اگر   تولد  فروض ه   این  در  گيرد. 
مه  دیگری مطر  است كه    پرسش ر تابعيت غيرارادی است. لذا  تغيي   ظر برتأمل شود، نا
به    ؟دشوشامل تابعيت مضاعف غيرارادی ه  مي  ،در بحث قبول تابعيت   98آیا حك  ماده  

قبول تابعيت بيگانه  »چه آنكه نحوه تقریر عبارتِ    ؛پاسخ منفي است  ،نظر نویسندگان مقاله
است. در غير این صورت قانونگذار نباید از    « رادیتوسط مستخدم ناظر بر قبول تابعيت ا

 نمود.  »قبول« استفاده مي كلمه

دستگاه.  2-2 کارمندان  و  مدیران  توسط  جدید  تابعیت  اجراکسب  ي یهای 
 ک تابعیت ایراني  بدون تر

مسا از  تابعيت  ئیكي  ایراني،  تابعيت  ترک  بدون  دولتي  مدیر  كه  است  این  اساسي  ل 
اگر مستخدم دولت با حفظ تابعيت قبلي، تابعيت    سخن،   دیگر  جدیدی را كسب نماید. به

قانون مدیریت   98دقت شود كه ماده  )  آیديمجدیدی كسب كند، تابعيت مضاعف پدید  
ایران ميری تكليف آنوخدمات كش نمایند را  دسته از كاركنان دولت كه ترک تابعيت 

   ت(.نيسث این فرض موضوع بح ه شدگونه كه گفت مشخص نموده است و همان
داد كه اتباع آلماني با حفظ تابعيت آلمان، تابعيت خارجي  يمقانون آلمان صریحاً اجازه  

و اعتراض همگان را    هادولتني سایر  ااین قانون موجبات نگر  كه  آنجا  ازتحصيل كنند.  
فراه  كرده بود، طبق معاهده صلح ورسای، آلمان مجبور به لغو آن شد. در حال حاضر 

 

ارفع.  1 ایرا»نيا،  بهشيد  ) 194شماره    مجله كانون وكال،  ،«ن و آمریكاتابعيت مضاعف در دعاوی  ؛  91ص  (،  1385، 

 . 119، ص شينمحمدمهدی كریمي نيا، پي
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بنيز در   كشورها برای تحصيل تابعيت جدید، ترک تابعيت قبلي را الزم    سياری ازقوانين 
عمل  ينم در  موضوع  این  و  مشكالت    باعثدانند  مثيمای  یدهعدایجاد  دولت  اًلشود.   
با درای به نحوی    الت متحده امریكا از كشورهایي است كه صرفاً  نظرگرفتن شرایطي كه 

پذیرد، بدون اینكه نسبت به  يميت خود  به تابع  افراد را باشد،  يم حافظ منافعِ خود آمریكا  
در قانون مدني    1ین توجهي داشته باشد. تركوچكترک تابعيت قبلي شخص یا ادامه آن  

كند؛ امّا از نظر يمعيت ایران، پنج شرط را ذكر  برای دریافت تاب  980و    979ه  دایران در ما
 این قانون، ترک تابعيت سابق ضروری نيست.

ق  ماده  ریت خدماانون مدیدر  نگاشته شده است كه  این   98ت كشوری، عبارت  گونه 
ت  ا»...قبول تابعيت كشور بيگانه به شرط گواهي وزارت خارجه، موجب انفصال از خدم

دولت است«. در خصوص این بخش از ماده چند ابهام مطر  است. نخست اینكه آیا قبول  
شامل وضعيت  غيرا تابعيت  مي  رادیهای  اشونيز  دوم  آیاد؟  این    ینكه  در  وزارت خارجه 

خصوص صالحيت تكليفي دارد یا از جمله اختيارات این وازرتخانه است كه در مواردی  
 پوشي نماید؟ یران اداری و سياسي دو تابعيتي چش دبنا بر مصالح در خصوص برخي م

عيت  دقت در خصوص ابهام نخست، طریق نگارش این ماده حكایت از قبول ارادی تاببا  
شامل وضعيتمنمي و  نمياید  غيرارادی  دومهای  سئوال  مورد  در  مي  ،شود.  نظر  رسد  به 

صالحيت اختياری    در حقيقت داشتن   ؛وزارت امور خارجه صرفاً صالحيت تكليفي دارد
ز آنجا كه خالف اصل است نيازمند تصریح در قوانين و مقررات است و چنين تصریحي  ا

 در ماده نيامده است.  

 ناشي از ازدواج مدیران و کارمندان دولت ت مضاعف سب تابعیک. 2-3
در دولت  مستخدم  است  معموال   ممكن  درآید.  دیگر  كشور  تابعيت  به  ازدواج،  نتيجه 

شوند. مثاًل به موجب  ی غيرارادی از تابعيت مضاعف برخوردار مياگونههبمستخدمان زن  
تابعيت    ،ایراني  با مردانن خارجي  متعاقب ازدواج زنا  ؛ایران  ازجملهقوانين برخي كشورها  

گردد. مثاًل اگر زني فرانسوی با مردی ایراني ازدواج كند،  يمایران بر زنان مذكور تحميل  
ازدوا زمان  از  سو  یك  تابعيت    جاز  دیگر،  سوی  از  و  شد  خواهد  ایران  تابعيت  دارای 

 

مضا.  1 تابعيت  اهری،  بدری  قبال  رسول  در  دولت  مسئوليت  عدم  اصل  اعتبار  و  خود،  دعف  اتباع  نامه  پایانعاوی 

 . 27، ص  (1370-1369)كارشناسي ارشد حقوق خصوصي، دانشگاه مفيد، 
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قانون   موجب  به  را  خود  نمود.فرانسوی  خواهد  حفظ  فرانسه  حقوق    1دولت  با در    ایران 
رسد حتي در فرض رعایت  قانون مدیریت خدمات كشوری، به نظر مي  98ماده    توجه به

ماده   منف  989مقررات  از خدمت  نيز  مستخدمي  چنين  مدني،  چه  صقانون  شد.  خواهد  ل 
ماده   ثانياً  و  است  ارادی  امری  و  عقد  یك  بدواً  ازدواج  صبغه  قانو  98آنكه  مدیریت  ن 

 . حاكميتي و حقوق عمومي دارد
ماده  ين رادر هم   مقرر    1061ستا طي  ازدواج مستخدمين دولتي  قانون مدني در مورد 

ي و محصلين  م تواند ازدواج برخي از مستخدمين و مأمورین رس»دولت مي   شده است كه
 كه تبعه خارجه باشد موكول به اجازه مخصوص نماید«.    دولتي را با زني

ت   دارای  افراد  كه  است  بدیهي  منظر  این  مضاز  دابعيت  به  با  اعف  پيوند  داشتن  ليل 
دولت خارجي ممكن است بعنوان ابزار نفوذ آن دولت در كشور ميزبان مورد استفاده قرار  

ه در برخي كشورها مانند مصر، آن دسته از اتباع كشور كه  ك گيرند. بر همين اساس است  
هستند   برخوردار  نيز  خارجي  تابعيت  در  ينماز  دولها سمتتوانند  مه   منصوب ی    تي 

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با    ، برای نمونه در یك مورد   2شوند.
گف  است  كشور  ملّي  منافع  با  مغایر  مضاعف  تابعيت  اینكه  حضور  تبيان  منع  »مسأله   :

ی كه امروزه الهأمسدر واقع    3. « ها در مناصب كشور، برای سطو  مقامات استيتيدوتابع
هاست كه اصطالحاً آن را  يتتابعتعارض مثبت    كرده استا درگير  اداری ایران ر  جامعه

 تابعيت مضاعف گویند.

 ني  دقانون م 976ماده  2مدیران و کارکنان دوتابعیتي موضوع بند . 2-4
تابعيت مضاعف كارمندان دولت مي با گاهي  مادر  پدر و  از  تابعيت  انتقال  از  ناشي  تواند 

، كساني كه پدر  2قانون مدني و در بند    976ماده  در  تابعيت گوناگون باشد. قانون ایران  
محسوب   ایراني  باشند،  شده  متولد  خارجه  یا  ایران  در  اینكه  از  اع   بوده  ایراني  آنها 

درمي ت  نماید.  ماده  پدری  این  نسبِ  راه  از  فقط  خون،  روش  برحسب  را  اصلي  ابعيت 
 

 .54يشين، ص ، پاجي عزیزیح بيژن، ستار عزیزی. 1

نایيني  .2 توسلي  پورمراد  و  منوچهر  »رویا  واص،  زل  تابعيت  بریتانحدت  ایران،  حقوق  در  كنوانسيونوجين  و  های  يا 

 . 15ص   (،1396، )20، ش خصوصي قپژوهش حقو  «،الملليبين
برگزاری  يت دارند«، خ. بروجردی، عالالدین، »بحث دوتابعيتي فقط برای كساني است كه در ساختار دولت مسئول3

 .  1397/ 6/ 5مجلس شورای اسالمي، 
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است   نسبپذیرفته  را    و  مالک  يچه بهمادری  البتينموجه  طرزداند؛  در  جد  ه  ید،  تفكر 
ی كه برای تشخيص تابعيت در روش خون شناخته شده، »عبارت است از تابعيت  اضابطه

ف   ندر روش خو  1. « هاآنوالدین فرزندان هنگام تولد   امروزه طبق همين  در كشور  رانسه، 
قانون جدید تابعيت فرانسه، كودكي كه مادرش فرانسوی است،    طبق  شود.يممفهوم عمل  
 2در فرانسه یا مكان دیگری متولد شده باشد.ت؛ خواه محسوب اسفرانسوی 

مطر  است كه آیا كارمنداني كه در اثر تعارض سيست  خون ایراني    پرسشحال این    
خاک   حك     ،ارجيخبا  مشمول  هستند،  دیگر  كشور  تبعه  ه   و  محسوب  ایراني  ه  

  بند د مشمول  این افراگيرند؟ آیا  قانون مدیریت خدمات كشوری قرار مي  98موضوع ماده  
  رسشپتوان به این  شوند؟ دوگونه ميقانون مدیریت خدمات كشوری ه  مي  42ب ماده  
بكارگيری این قبيل افراد    ؛ت احتمالياتوجه منافع ملي و خطر  نخست اینكه با  :پاسخ داد

بكارگيری   صورت  در  و  استخدام  مانع  مضاعف  تابعيت  داشتن  اساسا  اداری  سيست   در 
توان گفت كه حك  این ماده  مي  98اینكه با توجه ظاهر ماده    ومد  ،ال استموجب انفص

در    كورذم  ،شود. بعبارت دیگر مفهوم »قبول تابعيت كشور« بيگانهشامل چنين افرادی نمي 
مي ارادی  موارد  شامل  تنها  و  است  بحث  این  از  منصرف  اساسا  ماده  بعبارت  این  شود. 

ده قرار داد؛ مگر مواردی كه  ول این ماید تحت شمرساتر موارد قهری و غيرارادی را نبا
الملل خصوصي  اثبات گردد مشمول قواعد مربوط به تقلب نسبت به قانون در حقوق بين 

است تف   3. شده  این  بدون ذكر  ير مي سبا  ایران  تابعيت  داشتن  نتيجه گرفت كه شرط  توان 
نيز    های دولتي در خصوص ورود به دستگاه   42وضعيت تابعيت مضاعف در بند ب ماده  

نمي  مانع بند  شود.محسوب  ميان  تعارضي  سخن  دیگر  ماده    به  ماده    42ب  وجود   98و 
ا  صوص این قبيل كارمندان بخ تر است. هرچند باید در  ندارد. دیدگاه دوم به نظر صائب

 حزم و احتياط بيشتر در ورود به خدمت و فعاليت برخورد نمود.  

 

 . 120ص  نيا، پيشين،یميمحمدمهدی كر. 1

 . 64ص   (،1377) ين،محمد نصيری، پيش. 2

ص    ،، همانالملل خصوصيحقوق بينن ر.ک: محمد نصيری،  با تقلب نسبت به قانو   طهای مرتب. در خصوص بحث 3

55  . 
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نا .  2-5 دولت  کارکنان  مضاعف  تعا تابعیت  از  قوانینشي  توسیر   رض  و 
 متواوت از معاهدات  
افراد   تابعيت  پيدا  طوركلبهگاهي  تغيير  از  يمي  پس  كه  معاهداتي  پي  در  بویژه  كند. 

كشوره  هاجنگ ش ابين  و  پيروز  بسته  ی  خورده  تابعيت  يمكست  مرز،  تغيير  با  شود 
عوض  هاگروه  ه   مردم  از  بهامنطقه  چنانكه شود؛  يم یي  كشور  یك  از  دیگ  ی  ر كشور 

شد برخوردار  ملحق  جدید  تابعيت  از  آن  ساكنان  از  يمه،  تابعيت  تغيير  نيز  گاهي  شوند. 
اثر   عهدنامه  تف يمتفسير  با  دولت  دو  از  هریك  و  ارائه  سپذیرد  آن  از  كه  دهند،  يميری 
خود   تابع  را  مضاعف شكل  يمافرادی  تابعيت  این صورت  در  كه  در    1گيرد. يمشناسند 
طبيع  فرضي  اگچنين  است،  تي  تغيير  باشد  ر  غيرارادی  و  اجبار  از  ناشي  كارمندان  ابعيت 
  شود. ليكن اگر این تغيير تابعيت قانون مدیریت خدمات كشوری نمي  98شامل حك  ماده  

تا دارای  شود  باعث  یا  باشد  خواهد. ارادی  ماده  این  مشمول حك   گردد  مضاعف  بعيت 
وضعيت الحاق  در خصوص  ملل خصوصيالل حقوق بين ئ مصداق این امر را در تاریخ مسا

 به آلمان در جنگ جهاني دوم شاهد هستي .  لورنو  آلزاسمناطق 

 گیرینتیجه
از جمله موضوعاتي است كه  ویژه مدیران  بهای اجرایي  تابعيت مضاعف كارمندان دستگاه

مورد توجه قانونگذار در قانون مدیریت خدمات كشوری قرار گرفته است. این موضوع به  
نلحا تأظ حقوقي  مقاله  يازمند  این  در  است.  و دقت  ابعاد حقوقي    تالش شدمل  از  برخي 

گ بررسي  مضاعف  تابعيت  دارای  یا  تابعيتي  دو  مدیران  و  كاركنان  در  ربكارگيری  دد. 
های ذیل را بعنوان نتيجه این نوشتار بر شمرد: نخست اینكه مدیراني توان هودهنهایت مي 

بيگا تابعيت كشور  قبول  با  تابكه  از  ایراننه  مي  عيت  از خدمت  خارج  هر حال  شوند، در 
شد. خواهند  منفصل  آن  دولت  تابعيت  دوم  ایراني،  تابعيت  حفظ  با  كه  مدیراني  از  دسته 

شوند، ليكن با  نمایند نيز مشمول همان حك  ميبه صورت ارادی قبول مي  ا كشور دیگر ر
ماده   به ظاهر  بي   989توجه  تابعيت كشور  قبول  از  ناظرمنظور  ارادی  بر وضعيت  گانه  های 

شامل وضعيت و  نمياست  غيرارادی  اراهای  در  امور خارجه  وزارت  اینكه  سوم  ه  ئ شود. 
ماده   اختياری  ،98گواهي موضوع  این  صالحيت  قلمرو شمولندارد. چهارم  از لحاظ   ،كه 

 

 . 121محمدمهدی كریمي نيا، پيشين، ص . 1
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دستگاه را  كليه  كشوری  خدمات  مدیریت  قانون  مشمول  كارمندان  كليه  و  اجرایي  های 
نظر ميعالو  گيرد.مي  دربر به  این  بر  در  ه  اداری  مقررات  و  قوانين  ایران  رسد در حقوق 

دستگاه در  آنها  فعاليت  و  دوتابعيتي  مدیران  بكارگيری  اجراخصوص  دارای  یهای  ي 
واقص و ایرادات بسياری است و حل این امر نيازمند تدوین قانون جدید و رفع ابهامات  ن

 .  ستن زمينه ا وری در ایت خدمات كشقانون مدیری 98ماده 
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