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دانشگاه مأموريت محور
  احمد منصوري* 

قدمت رش��ته حقوق و عل��وم قضايي را مي ت��وان به اولين 
تمدن هاي بشري نسبت داد، چراكه هميشه در همه تمدن ها 
افرادي وجود داشته اند كه به قضاوت و حل اختالفات ميان 
مردم پرداخته اند. علوم قضايي كه اعم از رشته حقوق است، 
در ايران اما با پايبندي به اصول و موازين انقالب اس��المي، 
عمري به اندازه ۳۸ سال دارد و بيش از چند دهه از پيدايش 

آن نمي گذرد. 
 در سال ۱۳۵۶ بود كه وزارت دادگستري مكلف شد  براي 
تأمين كادر مورد نياز بخش قضايي كشور با همكاري آموزش 
عالي اقدام به تأس��يس »دانش��كده علوم قضايي و خدمات 
اداري دادگس��تري« كند. با وقوع انقالب اس��المي هر چه 
جلوتر مي رفتيم وج��ود نيروهاي مؤم��ن و متعهد بيش از 
پيش احساس مي شد. اين دانش��گاه نهايتاً در سال ۱۳۶۱ 
با تالش هاي فراوان ش��هيد گرانقدر آيت اهلل دكتر بهشتي 
تأسيس شد و اولين گروه دانش��جويان خود را پذيرفت و تا 
به امروز به تربيت دانش��جويان و قضات و اس��اتيد بسياري 

پرداخته است. 
به جرئت مي توان گفت از جمله دس��تاوردهاي ارزش��مند 
انقالب كبير اسالمي، تشكيل دانشگاهي مأموريت محور و 
با رسالت تربيت و پرورش نيروهاي مؤمن، متعهد، انقالبي و 
عالم براي دستگاه قضايي كشور است و به ندرت پيدا مي شود 
كه دانش آموز رشته انساني آوازه دانش��گاه علوم قضايي را 

نشنيده باشد. 
براس��اس آخرين آمارها، ح��دود نيمي از قضات كش��ور، 
۶۰درصد رؤساي دادگس��تري شهرس��تان ها، ۶۵ درصد 
قضات ديوان عال��ي كش��ور، ۴۰ درصد قضات دادس��راي 
انتظامي قضات، ۵۸ درصد قضات ديوان عدالت اداري، ۵۷ 
درصد قضات دادگاه هاي تجديد نظر و ۴۵درصد از رؤساي 
دادگستري كل اس��تان ها از فارغ التحصيالن دانشگاه علوم 

قضايي هستند. 
 هم اكنون اكثريت دانش آموختگان اين دانشگاه در كسوت 
قضا و بعضاً در مشاغل ديگر نظير اس��تاد دانشگاه، نماينده 
مجلس، وكيل دادگستري و كارشناسان سازمان هاي وابسته 
به قوه قضائيه و مانند آن مشغول انجام وظيفه هستند. به اين 
ترتيب صرف نظر از برخي مديران قوه قضائيه بيش از نيمي از 

قضات كشور فارغ التحصيل اين دانشگاه هستند. 
در سال هاي اخير انگيزه دانش آموزان به خصوص رتبه هاي 
برتر و نخبگان كنكور سراسري براي ورود به اين دانشگاه و در 
نهايت جذب شدن در دستگاه قضايي بيش از پيش افزايش 
يافته است و هر ساله رتبه هاي تك رقمي و دو رقمي بسياري 
طالب ورود به اين دانشگاه هستند كه با شركت در گزينش 
و داشتن صالحيت هاي الزم جواز ورود به اين قطب علمي و 
تخصصي رشته حقوق و يكي از اركان اجرايي مهم جمهوري 

اسالمي و دستگاه قضايي را پيدا  كنند. 
سياست دانشگاه در س��ال هاي اخير در پذيرش دانشجوي 
بورسيه، نخبه گزيني و پذيرش رتبه هاي برتر آزمون سراسري 
كه داراي صالحيت قضايي باش��ند، است. فارغ التحصيالن 
علوم قضايي امنيت ش��غلي دارند و بعد از اتمام تحصيل در 
بخش هاي قضايي و حقوقي دولتي مشغول به كار مي شوند. 
يكي از اصلي ترين حوزه ه��اي كاري فارغ التحصيالن علوم 
قضايي، محاكم قضايي جمهوري اسالمي ايران است و بيشتر 

آنها در كسوت قضا به خدمت مي پردازند. 
مهم ترين رش��ته تحصيلي در دانش��گاه علوم قضايي كه بر 
اساس فلسفه وجودي اين دانشگاه يعني تربيت قضات مؤمن، 
متعهد و متخصص ايجاد شده است، رشته هاي كارشناسي 
علوم قضايي و كارشناسي ارشد علوم قضايي است كه تحصيل 
در اين رشته ها به ترتيب چهار و شش سال به طول مي انجامد 
و دان��ش آموختگان بورس��يه اين مقاطع بع��د از فراغت از 
تحصيل و گذراندن مصاحبه ها و دوره هاي كارآموزي وارد 

دستگاه قضايي و مشغول به كار مي شوند. 
اكنون اين دانش��گاه تخصصي با پذيرش دانشجو در چهار 
مقطع تحصيلي كارشناس��ي، كارشناس��ي ارشد پيوسته، 
كارشناسي ارشد ناپيوسته و دكتري تخصصي در رشته هاي 
مختلف حقوق، تنها دانشگاه تخصصي حقوق در سطح كشور 
اس��ت كه به  صورت حرفه اي و پيش��رفته به آموزش دانش 

حقوق و رشته هاي مرتبط با آن مي پردازد. 
 شرايط و مزاياي تحصيل در دانشگاه علوم قضايي

 در اين قسمت به مهم ترين مزاياي محصالن بورسيه در اين 
دانشگاه مي پردازيم:

۱- دانشجويان دانشگاه علوم قضايي بالفاصله پس از ورود 
به دانشگاه با گرفتن ابالغ كارآموزي به استخدام قوه قضائيه 
درآمده  و ضمن برخورداري از مقرري ماهانه متعهد مي شوند 
پس از فراغت از تحصيل دو برابر مدت تحصيل كارشناسي 
يعني هشت سال و كارشناسي ارشد پيوسته يعني ۱۲ سال، 

به كار قضايي مشغول گردند. 
۲- خدمت سربازي دانشجويان در قالب اشتغال به كار قضايي 
در قوه  قضائيه گذرانده مي شود و سنوات تحصيل در دانشگاه 

نيز جزو سابقه  خدمت محسوب مي گردد. 
۳- دانش��جويان در م��دت تحصيل به كارآم��وزي قضايي 
مي پردازند و عالوه بر اينكه با دادگاه ها آش��نا مي ش��وند با 
نهادهاي مختلف و دستگاه هاي اجرايي نيز آشنا مي گردند و 

بخش هاي مختلف قوه قضائيه را از نزديك مي بينند. 
۴- دانش��جويان بورس��يه در ط��ول تحصي��ل مق��رري 
ماهانه)متناس��ب ب��ا حق��وق پاي��ه دو قضاي��ي( دريافت 

مي نمايند. 
۵- فارغ التحصيالن ممتاز كارشناس��ي در صورت داشتن 
شرايط پذيرش بدون آزمون اس��تعدادهاي درخشان، برابر 
مقررات وزارت علوم، تحقيقات و فن��اوري مي توانند بدون 
شركت در آزمون سراسري ارشد، در مقطع ارشد رشته هاي 

حقوق ادامه تحصيل دهند. 
۶- برخورداري از خوابگاه، بيمه درماني و خدمات رفاهي در 

طول دوره تحصيلي در حدود امكانات دانشگاه. 
رويكرد دانش��گاه علوم قضايي در سال هاي پيش رو تقويت 
بيشتر بنيان هاي علمي اين دانشگاه است و شاهد اين هستيم 
كه اعضاي هيئت علمي و استادان مدعو به اين دانشگاه، اغلب 

از استادان بزرگ و مطرح رشته حقوق در ايران هستند. 
*دانشجوي كارشناسي
 دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري

نگاه

در حوزه پيش�گيري از وقوع جرم، قانون تكليف 
مش�خصي را براي قوه قضائيه تعيين كرده، اما به 
نظر اين حوزه زياد جدي گرفته نش�ده است. آمار 
باالي س�رقت هاي تعزي�ري نمونه اي از شكس�ت 
در ح�وزه پيش�گيري از جرائم اس�ت به طوري كه 
رئيس كل دادگس�تري اس�تان ته�ران خبر داده 
بخش اعظ�م پرونده ه�اي وارده به دادگس�تري 
تهران را س�رقت هاي تعزيري تش�كيل مي دهد. 

در س��ال هاي اخير گاه��ي آمارهاي پلي��س درباره 
دس��تگيري س��ارقان با آمار دس��تگاه قضايي در اين 
خصوص يكسان نبوده است. حتي گاهي فرد سارق در 
همان مرحله دادسرا آزاد مي شود، اما افزايش سرقت 

غيرقابل انكار است. 
 وس�ايل نقلي�ه، رتبه نخس�ت س�رقت هاي 

تعزيري
طبق آمارهاي اداره پيش��گيري هاي امنيتي معاونت 
اجتماعي و پيش��گيري از وق��وع جرم ق��وه قضائيه، 
حدود ۴۰ درصد از سرقت هاي تعزيري كشور مرتبط 
با وسايل نقليه اس��ت. ۷ درصد از سرقت هاي كشور 
خودرو، ۸درصد موتورسيكلت و ۲۴ درصد را قطعات، 

لوازم و محتويات خودرو تشكيل مي دهد. 
با توجه به گستره بزرگ جغرافيايي تهران و به تبع آن 
افزايش وقوع س��رقت خودرو در اين كالنشهر، حدود 
۳۷درصد از سرقت خودروي كشور در استان تهران رخ 
مي دهد. ضمن اينكه بيش از ۹۰درصد از سرقت هاي 
خودروي كشور مربوط به سرقت محصوالت دو شركت 

بزرگ خودرو سازي داخلي است. 
وجود نداشتن ابزارهاي كنترلي مناسب و مراقبت هاي 
پس از آزادي از زندان در خصوص سارقان حرفه اي و 
سابقه دار هم از مصاديق دامن زدن به افزايش سرقت 

است.   بنا بر ضرورت و اولويت هاي تعيين شده در اداره 
پيشگيري هاي امنيتي قوه قضائيه در سال جاري، اين 
اداره برنامه اي با عنوان »مداخ��الت انتظامي وضعي 
كاهنده در راستاي پيش��گيري از سرقت اتومبيل« با 
همكاري بخش هاي تخصصي حوزه سرقت در نيروي 

انتظامي را در دستور كار خود قرار داده است. 
هر سرقتي كه شرايط حد را نداشته باشد، سرقت 
تعزيري است كه خود دو نوع است:  سرقت تعزيري 

ساده و سرقت تعزيري مشدد. 
 قانون چه مي گويد؟

س��رقت تعزيري س��اده در ماده ۶۶۱ بخش تعزيرات 
قانون مجازات اسالمي مصوب سال ۱۳۷۵ آمده و بر 
اساس آن به صورت علني و با ربودن مال غير بدون علم، 
اطالع و رضايت صاحب مال انجام مي شود. مجازات آن 
هم كمترين مجازات سرقت يعني سه ماه و يك روز تا 

دو سال حبس و تا ۷۴ ضربه شالق است. 
سرقت مشدد هم به هر نوع سرقتي مي گويند كه با يك 
يا چند عامل از عوامل تشديد مجازات بوده و مجازات 
آن شديدتر از مجازات س��رقت ساده باشد و شرايطي 

نيز داشته باشد كه در قانون آمده باشد. 
عوامل تشديد مجازات كه در مواد ۶۵۱ تا ۶۶۰ بخش 
تعزيرات قانون مجازات اس��المي مصوب سال ۱۳۷۵ 
بيان شده، شامل سرقت در شب، تعدد سارقان، سرقت 
مسلحانه، باال رفتن از ديوار، شكستن حرز، استفاده از 
عنوان با لباس مستخدم دولت، مأمور دولتي قلمداد 
كردن، به كار بردن كليد س��اختگي، سرقت از محل 
مس��كوني، س��رقت همراه با آزار يا تهديد، سرقت از 
محل هاي عمومي، مستخدم، ش��اگرد و كارگر بودن 
سارق، سرقت به اقتضاي شغل، كيف زني يا جيب بري 
و امثال آن، س��رقت در مناطق بحراني و سرقت آب، 

برق، گاز و تلفن است. 

 عزم جدي در حوزه پيشگيري
در همين خصوص رئيس كل دادگستري استان تهران 
در نشست ش��وراي معاونين دادگستري كه با دستور 
كار اجراي مصوبات اولين جلس��ه رئيس قوه قضائيه 
با مس��ئوالن عالي قضايي تش��كيل ش��د، گفت: »در 
موضوع پيشگيري از وقوع جرم، قانون تكاليف معيني 
را براي قوه قضائيه مشخص كرده و الزم است فراتر از 
فعاليت هاي علمي و نظريه پردازي به صورت اجرايي به 
آن بپردازيم؛ مانند پيشگيري از سرقت هاي تعزيري كه 
بخش اعظم از پرونده هاي وارده به دادگستري تهران 
را تشكيل مي دهد.«  محمدجواد حشمتي مهذب، به 
اهميت پيشگيري از وقوع جرم اشاره كرد و گفت: »در 
حال حاضر در دادگستري استان تهران در سه ماهه 
ابتدايي سال شاهد رشد ۱۸ درصدي پرونده هاي وارده 
هستيم كه اين موضوع عزم جدي در حوزه پيشگيري 
از وقوع ج��رم را براي تغيير وضعي��ت فعلي و كاهش 
پرونده هاي وارده با بهره گي��ري از روش هاي علمي و 

نوين و عملياتي مي طلبد.« 
رئيس كل دادگستري استان تهران تأكيد كرد: »در 
راستاي اجراي فرمان مقام معظم رهبري و تأكيدات 
رياس��ت قوه قضائيه بايد تمام واحد هاي قضايي به 

سيستم هاي هوشمند مجهز ش��ود و استفاده از آن 
فراگي��ر و تمامي كار ها از اين طري��ق صورت پذيرد 
و افزون بر اين بايد با ارائه خدمات رايگان، س��هل و 
آس��ان به مردم، انصاف را مقابل آنان رعايت و بدين 
منظور هزينه هاي متفرقه نيز كاهش يابد و در جهت 
رضايت عمومي از دستگاه قضايي، نظارت ها جدي تر 

و مشكالت به موقع شناسايي و سريع رفع شود.« 
رئيس اداره پيشگيري هاي امنيتي معاونت اجتماعي 
و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه هم اخيراً با بيان 
اينكه برابر با س��وابق و آمارهاي موجود از سال ۹۳ تا 
سال ۹۹ جرم سرقت مستوجب تعزير ۲۲ درصد از كل 
جرائم كشور را شامل مي شود، به ايرنا گفت: »حدود 
۴۰ درصد از سرقت هاي تعزيري كشور مرتبط با وسايل 
نقليه است و بيش از يك سوم از سرقت خودروي كشور 

در استان تهران رخ مي دهد.« 
 مأمني براي فعاليت مجرمان

ابوالفضل سليماني با بيان اينكه بيش از ۸۰ درصد از 
سرقت ها در هفته نخس��ت منجر به كشف مي شود، 
افزود: »آمارها حاكي از آن است كه حدود ۳۰ درصد 
از سرقت ها در ۲۴ س��اعت اول و در حالي كه قطعاتي 
از آن به سرقت رفته است كشف می شود  و اگر سهم 
خودروهاي مكشوفه در هفته اول را لحاظ كنيم ديده 
مي شود كه بيش از ۸۰ درصد از خودروها در هفته اول 
كشف مي شوند. انگيزه سارق در واقع سرقت قطعات و 
لوازم خودرو يا استفاده از وسيله نقليه براي ارتكاب به 

ساير جرائم بوده است.« 
اين مق��ام مس��ئول مهم ترين علل س��رقت خودرو 
را كمب��ود قطعات يدكي در بازار، ب��اال رفتن قيمت 
قطعات، عدم توجه كافي ب��ه افزايش ضريب ايمني 
وسايل نقليه توليدي و كمبود پاركينگ هاي عمومي 
كافي در سطح شهر و عدم تأمين پاركينگ كافي در 

منازل و آپارتمان ها و برخي مجتمع هاي مس��كوني 
دانست. 

وي گفت: »عدم رعايت موازين ايمني و خود كنترلي 
توس��ط صاحبان خودرو و غفلت هنگام ترك وس��يله 
نقليه، نابساماني شرايط اقتصادي، بيكاري، مهاجرت 
و حاشيه نشيني در ش��هرها و نبود فرصت شغلي براي 
سارقان آزاد شده، خأل امنيتي در شهرها و كالنشهرها و 
عدم پوشش محيط بر اساس مؤلفه هاي امنيتي به روز، 
به ويژه در مناطق دور افتاده و حاش��يه كالنشهرها كه 
مأمني براي فعاليت مجرمان شده است، از ديگر مواردي 

هستند كه در اين زمينه بايد به آنها توجه داشت.« 
س��ليماني وجود نداش��تن ابزارهاي كنترلي مناسب 
و مراقبت هاي پ��س از آزادي از زن��دان در خصوص 
سارقان حرفه اي و سابقه دار را نيز از مصاديق دامن زدن 
به افزايش س��رقت خودرو عنوان كرد و افزود: »بنا بر 
ضرورت و اولويت هاي تعيين شده اداره پيشگيري هاي 
امنيتي انتظامي در س��ال ۱۴۰۰ برنام��ه اي با عنوان 
»مداخ��الت انتظامي وضع��ي كاهنده در راس��تاي 
پيشگيري از سرقت اتومبيل« با همكاري بخش هاي 
تخصصي حوزه سرقت در نيروي انتظامي را در دستور 

كار خود قرار داده است.« 
 موضوع�ي ك�ه فقط مرب�وط به ق�وه قضائيه 

نيست
رئيس اداره پيشگيري هاي امنيتي انتظامي معاونت 
اجتماعي پيش��گيري از وقوع جرم قوه قضائيه عمده 
اقدامات پيشگيرانه اين اداره كل را خالصه شده در پنج 
بخش دانست و گفت: »اقدامات در مبدأ: شامل ارتقاي 
ايمني خودروهاي توليد داخل از طريق شركت هاي 
خودروس��از داخلي و بهره گيري از فناوري هاي نوين 
و تجهيز به سامانه هاي ضد س��رقت )ايموباليزر( در 
تمامي خودروهاي توليدي - سيستم كدينگ برخي 
قطعات خودرو - نصب GPS به عنوان آپشن، اقدامات 
در مقصد، اقدامات پيشگيرانه مرتبط با مالكين خودرو 
و اقدامات پيش��گيرانه از طريق مداخالت انتظامي از 
س��وي پليس و نهايتاً برخي اقداماتي كه از س��وي ما 

پيش بيني شده است.«
وي برخورد قاطع و بهنگام با س��ارقان، تشكيل بانك 
جامع سارقين حرفه اي كشور، پيگيري رفع ايرادات 
ايمني خودروهايي كه مورد س��رقت واقع مي ش��وند 
از طريق ش��ركت هاي توليدي خودرو و ساير مراجع 
مرتبط اطالع رساني به مردم در خصوص اقدامات خود 
كنترلي و افزايش ضريب ايمني وسايل نقليه خود را نيز 

موجب كاهش سرقت در سطح كشور عنوان كرد. 
س��ليماني ادام��ه داد: »پيگي��ري اقدام��ات س��اير 
دستگاه هاي مرتبط از جمله ش��هرداري ها در زمينه 
ايجاد فض��اي پاركينگ عمومي در س��طح ش��هر و 
همچني��ن در بخ��ش خصوص��ي اماكن تج��اري و 
آپارتمان ها نيز براي جلوگيري از بزه س��رقت خودرو 
اثربخش خواهد بود.«  گفتني است سرقت اگر داراي 
شرايط قطعيت باشد، حد الهي بايد درباره سارق انجام 
شود اما اگر واجد آن شرايط نباش��د، تعزير مي  شود، 
تعزير براساس قانون از حداقل و حداكثر مجازات و به 

صورت شالق و زندان نسبت به سارق اجرا مي شود. 
درباره حاشيه نش��يني و تأثير آن بر سرقت و اقدامات 
قضايي در اين زمينه هم تاكنون كارشناسان نظرات 
زيادي داده اند. حل موضوع حاشيه نشيني هم مربوط به 
دستگاه قضايي و نيروي انتظامي نيست و دستگاه هاي 
اجرايي براي حل حاشيه نش��يني بايد فكري اساسي 
كنند. حاشيه نشيني دامان بسياري از شهرها را گرفته 
و دولت بايد براي رفع اين مش��كالت و زدودن آسيب 

اقدامات الزم را انجام دهد. 

تابعيت يا مليت واژه اي 

اميرحسين صفدري* 
اس��ت كه براي اشاره به    یادداشت

نوع��ي رابطه سياس��ي، 
معنوي ي��ا حقوقي بين يك ش��خص و ملت يا دولتي 
معين استفاده مي شود. تابعيت يك مفهوم حقوقي و 
بين المللي است كه در يكي دو قرن اخير مورد توجه 
زيادي قرار گرفته اس��ت. در قانون اساسي جمهوري 
اسالمي ايران در اصل ۴۱ به صراحت گفته شده است: 
تابعيت كشور ايران حق مس��لم هر فرد ايراني است و 
دولت نمي تواند از هيچ ايراني سلب تابعيت كند، مگر 
به درخواست خود او يا در صورتي كه به تابعيت كشور 
ديگري درآيد. در اصل ۴۲ هم بيان شده است: اتباع 
خارجه مي توانند در حدود قوانين ب��ه تابعيت ايران 
درآيند و س��لب تابعيت اين گونه اشخاص در صورتي 
ممكن است كه دولت ديگري تابعيت آنها را بپذيرد يا 

خود آنها درخواست كنند. 
در بيش��تر كش��ورهاي دنيا معموالً اعط��اي تابعيت 
اصلي مبتني بر دو سيستم اس��ت: ۱. سيستم خون. 
۲. سيستم خاك. به زبان خيلي ساده در سيستم خون 
اعطاي تابعيت بر اساس تابعيت والدين آن فرد انجام 
مي ش��ود يعني اگر فردي پدر يا مادرش ايراني باشد 
تابعيت اي��ران را مي گيرد، چراكه در ايران سيس��تم 
خون حاكم است و كشورهايي مثل: تركيه، ارمنستان، 
آلمان، ايتاليا، لهس��تان و... مبتني بر سيس��تم خون 
هستند و در سيس��تم خاك اعطاي تابعيت بر اساس 
محل تولد آن فرد داده مي ش��ود يعني ه��ر كجا كه 

آن فرد متولد ش��ود تابعيت همان كشور را مي گيرد 
و كشورهايي مثل: كانادا، امريكا، مكزيك، برزيل و... 

مبتني بر سيستم خاك هستند. 
نكته مهم در خصوص بحث تابعيت اين است كه بين 
تابعيت و اقامت تفاوت زيادي وج��ود دارد. اقامت در 
لغت به معناي سكونت كردن و منزل است و تابعيت 
در لغت به معناي پيرو بودن است و تبعه شخصي است 
كه عضو جمعيت اصلي يك دولت باشد. به طور كلي 
با گرفتن تابعيت، اقامت هم به دست مي آيد اما صرف 
داشتن اقامت به معني داشتن يا كسب تابعيت نيست. 
يكي از تفاوت هاي مهم تابعيت و اقامت اين است كه 
اصوالً در حقوق بين الملل تابعيت قابليت اسقاط ندارد 
البته هستند كشورهايي كه استثنا بر اين اصل دارند، 
ولي در مقابل در مورد اقامت اين امكان وجود دارد كه 
شخص به عنوان يك عنصر نامطلوب شناخته شود يا 
در صورتي كه مرتكب جرمي شود يا به داليل قانوني 

ديگر اقامت از آن فرد سلب مي شود. 
در قانون مدني ايران از ماده ۹۷۵ تا ماده ۹۹۱ درباره  
تابعيت اش��خاص حقيقي مطالبي گفته ش��ده است 
ولي در مورد تابعيت اش��خاص حقوق��ي تا حدودي 
قانونگذار ما س��كوت كرده اس��ت، اما با اين حال در 
خصوص تابعيت اشخاص حقوقي مثل شركت ها بايد 
گفت تابعيت مملكتي را دارند كه اقامتگاه آنها در آن 
كشور باشد، در قانون تجارت ما گفته شده كه منظور از 
اقامتگاه جايي است كه محل اداره شركت در آنجا قرار 
دارد، بنابراين شخص حقوقي تابعيت كشوري را دارد 

كه محل اداره آن در آن كشور باشد و اشيايي همچون 
هواپيماها و كشتي ها تابعيت كش��وري را دارند كه با 
پرچم آن حركت مي كنند و قوانين و مقررات آن كشور 

بر آنها اعمال مي گردد. 
مطابق با م��اده ۹۷۶ قان��ون مدني افراد ف��وق تبعه 
ايران محسوب مي شوند: ۱. تمامي ساكنين ايران به 
استثناي اشخاصي كه تبعيت خارجي آنها مسلم باشد. 
تبعيت خارجي كساني مسلم است كه مدارك تابعيت 
آنها مورد اعتراض دولت ايران نباشد. ۲. كساني كه پدر 
آنها ايراني است اعم از اينكه در ايران يا در خارج متولد 
شده باشند. ۳. كس��اني كه در ايران متولد شده و پدر 
و مادر آنان غيرمعلوم باشند. ۴. كساني كه در ايران از 
پدر و مادر خارجي كه يكي از آنها در ايران متولد شده 

به وجود آمده اند. 
۵. كساني كه در ايران از پدري كه تبعه خارجه است به 
وجود آمده و بالفاصله پس از رسيدن به ۱۸ سال تمام 
الاقل يك سال ديگر در ايران اقامت كرده باشند واال 
قبول شدن آنها به تابعيت ايران طبق مقرراتي خواهد 
بود كه مطابق قانون براي تحصيل تابعيت ايران مقرر 
است. ۶. هر زن تبعه  خارجي كه شوهر ايراني اختيار 
كند. ۷. هر تبعه  خارجي كه تابعيت ايران را تحصيل 
كرده باشد. در تبصره همين ماده قانونگذار ما مي گويد: 
اطفال متولد از نمايندگان سياسي و كنسولي خارجه 

مشمول فقره ۴ و ۵ نخواهند بود. 
قانونگذار م��ا در ماده ۹۷۹ قان��ون مدني در خصوص 
افرادي كه مي خواهند تابعيت ايراني بگيرند مي گويد: 

اشخاصي كه داراي ش��رايط ذيل باش��ند مي توانند 
تابعيت ايران را تحصيل كنند: ۱. به سن ۱۸ سال تمام 
رسيده باشند. ۲. پنج سال اعم از متوالي يا متناوب در 
ايران ساكن بوده باش��ند. ۳. فراري از خدمت نظامي 
نباشند. ۴. در هيچ مملكتي به جنحه  مهم يا جنايت 
غيرسياسي محكوم نشده باشند. در مورد فقره  دوم اين 
ماده مدت اقامت در خارجه براي خدمت دولت ايران 

در حكم اقامت در خاك ايران است. 
مطابق با قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل 
از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي مصوب ۱۳۹۸ 
قانونگذار ما بيان مي كند: فرزن��دان حاصل از ازدواج 
ش��رعي زنان ايراني با مردان غيرايراني كه قبل يا بعد 
از تصويب اين قانون متولد ش��ده يا مي شوند، قبل از 
رسيدن به سن ۱۸ س��ال تمام شمسي به درخواست 
مادر ايراني در صورت نداش��تن مش��كل امنيتي )به 
تشخيص وزارت اطالعات و س��ازمان اطالعات سپاه 
پاسداران انقالب اسالمي( به تابعيت ايران در مي آيند. 
تبصره يك اي��ن قانون مي گوي��د: در صورتي كه پدر 
يا مادر متقاضي در قيد حيات نبوده يا در دس��ترس 
نباشند، در صورت ابهام در احراز نسب متقاضي، احراز 

نسب با دادگاه صالح است. 
مطابق با تبص��ره ۲ قانون ف��وق قانونگ��ذار ما تأكيد 
مي كند: افراد فاقد تابعيت��ي كه خود و حداقل يكي از 
والدينشان در ايران متولد شده باشند، مي توانند پس از 
رسيدن به سن ۱۸سال تمام شمسي، تابعيت ايراني را 
تقاضا كنند كه در صورت نداشتن سوءپيشينه كيفري 

و نيز نداشتن مش��كل امنيتي )به تش��خيص وزارت 
اطالعات و سازمان اطالعات س��پاه پاسداران انقالب 

اسالمي( به تابعيت ايران پذيرفته مي شوند. 
در خصوص بحث تابعيت ي��ك نكته مهم ديگر وجود 
دارد كه در مورد تابعيت مضاعف است، تابعيت مضاعف 
يا همان دو پاسپورت داشتن يعني يك شخص همزمان 
تابعيت دو يا چند كشور را داشته باشد و به اين ترتيب 
مي تواند از پاسپورت دو يا چندم خودش استفاده كند. 
البته بايد گفت تابعيت مضاعف ممكن است مشكالتي 
را براي ش��خص چند تابعيتي به وجود بياورد مثاًل در 
مورد پرداخت ماليات، خدمت نظام وظيفه، بحث ارث، 
بحث وصيت و. . . كه ممكن اس��ت براي آن ش��خص 
مش��كالتي ايجاد ش��ود، گاهي هم دولت ها در مورد 
حمايت سياس��ي از اين افراد كه داراي چند تابعيت 
هستند دچار اختالفاتي مي شوند. مطابق با ماده ۹۸۹ 
قانون مدني ما اگر فردي عالوه بر تابعيت ايراني تابعيت 
ديگري داشته باش��د از نظر قانون ايران تنها تابعيت 
ايراني او مورد قبول است و تابعيت يا تابعيت هاي ديگر 
او از طرف قانون ايران به رسميت شناخته نمي شود. 

* محقق و پژوهشگر در علم حقوق

معضل سرقت هاي تعزيري براي دستگاه قضا
بيشترين پرونده هاي ورودي به دادگستري تهران سرقت هاي تعزيري هستند

عليرضا سزاوار
  گزارش یک

س�رقت های تعزيری در 
س�ال های اخير افزايش 
چشمگيری داشته است. 
اين افزايش موجب شده 
تا در قوه قضائيه اداره ای 
ب�رای پيش�گيری از اين 
معض�ل تش�كيل ش�ود

نگاه علم حقوق به بحث تابعيت در ايران
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