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 چکیده

موضوع و مفهوم تابعیت از دیرباز مورد  بین الملل خصوصی مبحث تابعیت استیکی از موضوعات حقوق 

کشورها ، اولین سوال مطرح  _عالقه علمای حقوق و سیاستمداران بوده است و از زمان تاسیس دولت 

شده ، تعیین و چگونگی تعلق افراد مرتبط با این پدیده بوده است . تابعیت به عنوان رابطه یک فرد با 

دولت می داند ، که  در قبال هم وظالفی و تعهداتی دارند  دولت متبوعی است که خود را متعلق به آن

. در این بین ،کشورها از روش های مختلفی برای اعمال تابعیت استفاده می کنند . تعدادی از آنها از 

تابعیت استفاده  سیستم خون و تعدادی دیگر از سیستم خاک و گاهی تلفیق این دو روش برای اعمال

 کرده اند.
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 مقدمه

یکی از اصول مهم در رابطه با  تابعیت لزوم جلوگیری از بی تابعیتی است. در راستای تحقق این امر   

باید در وضع مقررات مربوط به تابعیت کشورها ترتیبی اتخاذ گردد تا هر شخص دارای تابعیتی باشد و 

دو سیستم  از تابعیت مضاعف نیز جلوگیری گردد و بر اساس آن حقوق و تعهدات وی مشخص شود.

خاک و خون به عنوان ضابطه اعطای تابعیت توسط دولت ها مطرح شده است . در سیستم خون تحمیل 

تابعیت از راه    نسب و تابعیت والدین  است و درسیستم خاک محل تولد تعیین کننده تابعیت هر 

قوانین مربوط  شخص است. کشورهای از  روشهای مختلفی برای اعتای تابعیت برگزیده اند . در برسی

به تابعیت کشور ایران  قانونگذار برای اعطای تابعیت در ابتدا اصل خون را مورد توجه قرار داده و در 

کسانی که پدر آنه ایرانی است ، اعم از این که در ایران یا در خارج » شمارش اتباع ایران  می گوید : 

( و در بعضی از موارد اصل 976دنی ماده تبعه ایران محسوب می شوند .)قانون م« متولد شده باشند.

 .خاک را با شرایطی پذیرفته و در مواقعی سکوت اختیار کرده است

 

     

  


