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 ران ی ا یحقوق نظام  بر  آن به  الحاق  ریتأث و  لی آپوست ونیکنوانس

سعید هاشمی سید
 

 چکیده 

  اسناد  یرسم  اسناد  قی تصد  رورت ض  لغوۀ  معاهد  الهه،   یخصوص   المللنیب  حقوق  کنفرانس  ابتکار  به
  الحاق   انونق»  1391  سال  در  رانیا  یاسالم  یجمهور  و  گرفت  شکل  1961  سال  در  گانهیب  یدولت

  مصوب  گانه یب  یدولت  اسناد   یرسم   قی تصد  ضرورت   لغو  ونیکنوانس به  ران یا  یاسالم  یجمهور  دولت
  ن یا  به  الحاق   سند  نوزه  نیا  وجود  با.  کرد   بی تصو  را   «یشمس  ی هجر   1340  با  برابر  یالدیم  1961
  گذشت   با  لذا  است،   نشده  عیتود  معاهده  نیام  نزد   کشور«  ۀخارج  امور  وزارت»  یسو  از  ونیکنوانس

  در   لیتسه  ونیکنوانس  نیا  یاصل  هدف.  دی آینم  حساب  به  ونیکنوانس  نیا  عضو  رانیا  ، سال   نی چند
 ون یکنوانس  عضو  یاکشوره   ر یسا  در  یداخل  اسناد  از  استفاده  در  لیتسه  نیهمچن  و  اسناد  قی تصد
  حذف ،  هستند  اسناد  قی تصدۀ  واسط  که  ، یکنسول  ی هایندگینما  ون، یکنوانس  نیا  به  الحاق  با.  است

 نیا  مختلف  یهابخش  یبررس  به  یلیتحلیفیتوص   روش   از  استفاده   با  پژوهش  نیا.  شوندی م
 به  الحاق  قانون  ییاجرا   ۀنامنییآ  اساس  بر  را   رانیا  حقوق  دگاهید  قسمت  هر  در  و  پرداخته  ونیکنوانس
  بخش  در  .دینمای م  نییتب  را   خصوص   نیا  در  مناسب  حلراه  و  است  کرده  لیتحل  لیآپوست  ونیکنوانس

  مذکور،   قانون  ب ی تصو  با.  است  شده  نییتب  ونیکنوانس  ن یا  به  الحاق  بر  مترتب  آثار  پژوهش،   یانیپا
 شده نسخ  ، ی ضمن  طوربه  ، معاهده  نیا  عضو یکشورها  با   متقابل  روابط  در  رانیا  یداخل  نیقوان  یبرخ 

 الف  بند  نیمچنه  و  یمدن  قانون  1296  ۀماد  و  1295  ۀ ماد  چهارم   بند  به  توانیم  آن  ۀجمل  از  که  است
  الحاق  نیهمچن.  کرد  اشاره   یرسم   دفاتر  و   محاکم  در  اسناد  و  اظهارات  ۀترجم  به   راجع  قانون  2  ۀماد

  اسناد  قی تصد ی برا  ارز خروج  و شده یخارج یگذارهیسرما جذب لیتسه موجب ونیکنوانس نیا به
  است،  شده فیتعر  آن  در  هک ییایمزا   به  توجه  با   ، ونیکنوانس  نیا  به  رانیا  الحاق  لذا.  دهدیم  کاهش  را 
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  نیا  در  تی عضو  جهت  ییاجرا   مراحل   ریسا  انجام   به  اقدام   و  بوده یمل  منافع  یراستا  در  مثبت  یاقدام
 . گرددیم هیتوص  معاهده
 یدولت   اسناد  ، یعموم   اسناد   ، ی رسم   اسناد   الهه،   1961  ۀ معاهد   هه، ال  کنفرانس   : یدی کل  واژگان 

 مقدمه
تباطات جوامع بشری بسیار گسترش یافته و در نتیجه حقوق  نوزدهم میالدی مراودات و ار  ۀدر سد

همین امر سبب گردید حقوق مخاصمات تحت    .آن معاهدات است توسعه یافت   ۀالملل که نتیجبین
تعداد معاهدات بین المللی که بیشتر در قالب قراردادهای    1860  ۀده  از  .ثیر حقوق صلح قرار گیرد أت

شده در های تشکیلکنفرانس  (.502-503:  1388)کلی،    افتیرشد بسیاری    ، صنعتی و تجاری بود
بین »کنفرانس حقوق  نوزدهم  قرن  در سال    .« است1الملل خصوصی الهه اواخر  کنفرانس مذکور 

در حال حاضر   .به یک نهاد دائمی فراملی تبدیل شد  1951و در سال    2سیس گردیدهأدر الهه ت  1893
 Permenent)  پردازد ضوعات حقوق مدنی و تجاری می این کنفرانس یک نهاد جهانی است که به مو

Bureau of Hcch, 2010: 32; Bernasconi, 2007: 350)این کنفرانس س به    دارد، عی  .  توجه  با 
  ۀها در عرص راه را جهت همکاری و مشارکت تجار و شرکت  ، اهای حقوقی کشوره اختالفات سیستم

 . (Bernasconi, 2007: 350) د ساز المللی همواربین
نگاشته   3«لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه ۀ  نویس »معاهد پیش   ، 1960در سال   
صی الهه الملل خصو در کنفرانس حقوق بین 1961در پنجم اکتبر سال  و    (Amram, 1974: 310) شده  

غو . کنوانسیون ل این کنوانسیون استهای از دیگر نام  4آپوستیل ۀ یا معاهد  کنوانسیون  . به تصویب رسید
حقوقی از اسناد داخلی کشورهای عضو   ۀ ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه ظرفیت استفاد

 گردداین اسناد می   از  استفاده ر  ورهای عضو را فراهم نموده و موجب تسهیل د کنوانسیون در سایر کش 
 (Hartoyo & Fauziah, 2019: 38-39 ) زم نیست که ؛ لذا با استفاده از ظرفیت این کنوانسیون دیگر ال

 
1. Hague Conference on Private International Law 

م   .2 کشور  بودهؤسیزده  کنفرانس  این  که  سس  روسیه،  عبارت اند  رومانی،  بلژیک،  هلند،  اتریش،  از  اند 
 ,Bernasconi, 2007: 350; Graveson)سئی فرانسه،مجارستان، پرتغال، دانمارک، ایتالیا، لوکزامبورگ، اسپانیا و سو

ورهای  ر حال حاضر نیز بسیاری از کشاروپایی بوده است و د  ن امر نشان از آن دارد که این کنفرانس کامالا ای  .(18 :1961
 اند. آسیایی به معاهدات آن ملحق نشده 

3.  The Hague Convention  Abolishing the Requirement of Legalization for Foreign Public 

Documents 

4. Apostille 
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یید در مرجع داخلی أکنسولی کشور مقصد سند تصدیق نماید و به صرف ت   نمایندگیفرد سند خود را در  
 (.Leich, 1982: 182)  استفاده است قابل   در دیگر کشورهای عضو معاهده   سند خود، 

توسعه عضو این کنوانسیون نیستند و علت اصلی عدم  حالدر حال حاضر بیشتر کشورهای در
.  (Arazmuradov, 2015: 5)   ه این معاهده استق این کشورها عدم آگاهی و اطالع نسبت بالحا

نشد ملحق  کنوانسیون  این  به  ابتدا  در  نیز  بعداا   ، آمریکا  توصیه  اما  به  توجه  کبا  سوی  هایی  از  ه 
 . (Nadelmann, 1977) دانان این کشور صورت گرفت به این کنوانسیون ملحق شده استحقوق

به تصدیق جهپ  از جمله نیازمند  اسناد  مدارک تحصیلی  رکاربردترین  در سایر کشورها  ارائه  ت 
این کنوانسیون در سال  به  الحاق  قانون  است که تصدیق همین مدارک تحصیلی سرمنشأ تصویب 

ایران    ۀشدتوسط مجلس شورای اسالمی است؛ چراکه برخی کشورها مدارک تحصیلی تصدیق  1391
توجه به اهمیت و اهداف این کنوانسیون  لذا با  پذیرفتند.  آن نمی  ۀحتوا و ترجمعدم تصدیق م ۀ  را به بهان

به این کنوانسیون  ابتدا  در خصوص ضروری است  ایران  دیدگاه  و همچنین  بررسی شده  دقیق  طور 
 آثار این معاهده تبیین گردد.  در نهایتیک مورد بررسی قرار گرفته و هر

آن    ۀنامآیینالحاق به این معاهده و تصویب قانون و    ثیرأت  در خصوص   اصلی این تحقیقپرسش   
طور آیا به  ؟ثیری دارد أآیا الحاق به این معاهده بر سایر قوانین موضوعه ت  : است  بر نظام حقوقی ایران

تحلیلی و با استفاده از  یدر این پژوهش به روش توصیف  ؟کندرا نسخ می   د از قوانینبرخی مواضمنی  
مختلف این کنوانسیون توصیف شده و سپس دیدگاه ایران    هایبخش  ،لکترونیکای و امنابع کتابخانه
و سعی بر آن   شودمیگردد و نقاط قوت و ضعف آن تحلیل  اجرایی آن تبیین می  ۀنامبا توجه به آیین

 اجرایی آن ارائه گردد.  ۀامنپیشنهاداتی در خصوص اصالح آیین در پایانست که ا

 در ایرانسیر الحاق به کنوانسیون . ۱
اوایل نمایندگی  ۀده  در  از مکاتبات  امور نود شمسی، پس  با وزارت  تهران  مقیم  های خارجی 

ۀ دهندخارجه، که نشانهای ایرانی با وزارت امور  خانهمکاتبات برخی از سفارت   همچنینخارجه و  
ان تحت ، نظام جمهوری اسالمی ایرا بودهکشورهای محل استقرار آن  ۀدیدگاه وزارت امور خارج

شده توسط  یید أحاکی از آن بود که اسناد ت  بر اسناد ایرانی  وارده  ایرادات  .نظرات قرار گرفتثیر این  أت
و خارجه  امور  وزارت  مانند  ایران،  در  قانونی  مجاری  و  حقوقی ئقضا  ۀ قو  محاکم  دفترهای  نزد  یه، 

که با  چرا   ؛ ول نبوده استقبها در ایران قابلهای دیپلماتیک آنکشورهای دیگر و همچنین نمایندگی
امور   ۀ سجالت و احوال شخصیه وزارت امور خارجه و ادارۀ  شده توسط ادارممهورکردن اسناد تصدیق

یید أیه تئقضا  ۀامور مترجمان رسمی قو  ۀ و ادارمهر و امضای مترجم    یه صرفاا ئقضا  ۀمترجمان رسمی قو
ه و محتوای سند هیچ گونه  که در خصوص صحت ترجم  این موضوع بدین معنی است  .شده است می 
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ییدی وجود نداشته است؛ به همین علت بسیاری از نمایندگان حقوقی در سایر کشورها  أاظهارنظر و ت 
 (.264: 1392 ، ورپقربان و )شهبازیپذیرفتند نمیاسناد ایرانی را 
 ی ایران به کنوانسیونقانون الحاق دولت جمهوری اسالم»مذکور تحت عنوان    ۀمعاهد  در نهایت

با توجه به ضرورتی    1391در سال    1961مصوب    «لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه
صویب  ( به ت57  :1392  قانون اساسی تعیین کرده است )ضیایی بیگدلی،   125و    77های  که اصل

  2 ۀمتن تبصرنیز یک تبصره به متن قانون اضافه شد و  1394در سال  .رسیدمجلس شورای اسالمی 
تغییر وزیه  کرد.  آن  جلسی أت  در  نیز  پ   7/11/1397مورخ    ۀران  )با  یبه  خارجه  امور  وزارت  شنهاد 

 یجمهور  قانون الحاق دولت  ۀ واحدماده  1(3)  ۀ ربط( و به استناد تبصریذ  ی هار دستگاهیسا  یهمکار
کنوانسیا  یاسالم به  تصدیران  ضرورت  لغو  رسمی ون  دولت  یق  با  ،  1391مصوب    ، گانهیب  یاسناد 

 شده را به تصویب رساند. ادیقانون   ییاجرا  ۀامننیی، آیعداصالحات ب 
؛ یعنی قانون مدنی نسبت به اسناد مشمول این کنوانسیون اجرا نمی گردد   ۀروی لذا مطابق این قانون،  

سند توسط نمایندگی سیاسی ایران در آن    ۀ کنند ست ابتدا مهر، امضا و تمبر مرجع صادر دیگر الزم نی 
تأیید شده تأیید گردد تا سند   ۀ مهر و امضای نمایندگی ایران توسط وزارت خارج سپس    ، کشور  ایران 

جع صرف تصدیق از سوی مر اما در حال حاضر مطابق این معاهده،    . قابلیت استناد در ایران را دارا باشد
این نکته حائز اهمیت   « یدیهأی ت »البته در خصوص لفظ  کند.  کفایت می   شده صالح و الحاق سند تأیید

ییدیه بایستی به زبان فرانسوی یعنی أچهارم معاهده که بیان داشته است که لفظ ت   ۀخالف ماد  بر است که  
Apostille  بدین  قانون نیز وجود دارد.انتهای    ۀ ییدی أ ت  ۀ مون به فارسی ترجمه شده و این اشکال در ن   2باشد

معاهده   ۀهمچنین ترجم طور مستقیم در نمونه سند انتهای معاهده و  معنا که بهتر بود لفظ آپوستیل به 
گردد و از معنای عمومی خود چراکه این لفظ دیگر به معنای اسم خاص خود استفاده می   ؛ استفاده گردد 

اما سایت رسمی این نهاد، نام   د. ان شده   ملحق   یون کشور به این کنوانس   118تاکنون    3.فاصله گرفته است 
را   ایران  اسالمی  کنوانسی به جمهوری  این  نکرده استعنوان کشور عضو  درج  نکات   ، ون  از  که خود 

 
مرجع  ییتع  ۀنحو  ییجراا  ۀنام ن ییآ  .1 تأین  صدور  مراجع  )ی دییا  دApostillesه  و  اجرای (  مقررات  در   ییگر  مربوط 

ربط ظرف سه ماه پس  ی ذ  یهار دستگاهی سا یارکشنهاد وزارت امور خارجه و با همیون بنا به پینوانسکن  یچوب اارهچ
 . رسدیران م یت وزئیب هیه و به تصویب الحاق، تهیاز تصو

2. The title "Apostille (Convention de La Haye du 5  October 1961)" shall be in the French 

language. 
تأییدیه  در  .3 ؛   : که  است  آمده  آپوستیل  در تعریف  اسناد  تأیید  برای  الهه  معاهده  با  مطابق  که  است  استاندارد  ای 

 (Webster,1994:71) ضمیمه شده ۀد نوشته شد؛ سن(Garner, 2004: 105)گردد کشورهای خارجی استفاده می
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) ل قاب  به نظر می HCCH, 2020تأمل است  ؛  از (  این کنوانسیون، هنوز پس  با وجود تصویب  رسد 
1.عاهده تودیع نشده استامین م   نزد  هفت سال، سند تصویب گذشت قریب به 

 

 اهداف کنوانسیون . ۲
ت تصدیق اسناد عمومی بیگانه فرایند تأیید از طریق لغو ضرور  کردنها به مختصرتمایل دولت
نمایندگی  زمینتوسط  کنسولی  و  دیپلماتیک  فراهمگیری  شکل  ۀهای  کنوانسیون  و  را    1961ساختن 

با توجه به   (.Amram, 1974: 310; Permanent Bureau of the HCCH, 2013: 11) کرد ایجاد 
دائم کنفرانسهای منتشرمواد کنوانسیون و همچنین گزارش دفتر  از  به نظر    شده  المللی الهه،  بین 

 . رسد این کنوانسیون در پی دستیابی به اهداف زیر بوده استمی 
 تصدیق از سوی دولت مقصد سند ۀ. حذف مرحل۲-۱
ق اسناد به این صورت بوده است که ابتدا امضا، مهر و  ش از تصویب این کنوانسیون، تصدی پی 

شود که این مقام صالح مبدأ تصدیق می سند توسط مقامات صالح کشور    ۀتمبر مقامات صادرکنند
است. سپس امضا، مهر و   رآن کشو ۀدادگاه یا وزارت امور خارج  حسب مورد در کشورهای مختلف 

  در نهایت شود و  ا کنسولگری کشور مقصد تأیید میصالح توسط مأموران سفارتخانه ی  تمبر مقامات
ام  دبای تمبر مأموران سفارتخانه توسط وزارت  و    .ور خارجه کشور مقصد تصدیق شودامضا، مهر 

می  همان باعث  همچنین  و  بوده  طوالنی  مراحل  این  طی  روند  است  روشن  که  افراد  طور  شود 
 .(Permanent Bureau of the HCCH, 2013: 4)  تحمل گردندهای زیادی را مهزینه

به تصدیق  فوق، تنها ۀگانکردن مراحل سهجای طیاین کنوانسیون در پی آن است که کشورها، به
شدن مراحل تصدیق اسناد  امضا، مهر و تمبر مقامات صالح کشور مبدأ سند اکتفا کنند و از طوالنی

کن مادنجلوگیری  مطابق  مأمو   2  ۀد؛  نیست  دیگر الزم  کنوانسیون  مقصد    ۀران سفارتخاناین  کشور 
  ء امضا  یر رو تمب  یامهر    یتسند و در صورت اقتضا، هو   ۀسمت شخص امضاکنند  ،صحت امضا

بر   2آپوستیل ۀداند الحاق برگتنها تشریفات اداری که این کنوانسیون الزم می . اسناد را تصدیق نمایند
 روی سند توسط مقام صالح کشور مبدأ است. 

 
رتا باید سند تصویب به نگهدارنده و یا امین تودیع اسناد از جمله مراحل انعقاد معاهدات چند جانبه است و ضرو  .1

 (.66-67: 1395؛ وفایی، علیپور، 295: 1393گردد تسلیم شود )فلسفی، معاهده که طبق خود معاهده تعیین می 

صحت امضا، سمت شخص   یقکه ممکن است به منظور تصد یادار  یفاتتنها تشریون:  این کنوانس  3  ۀمطابق ماد  .2
( است که در 4)ۀ  مذکور در ماد  یتمبر آن الزم باشد، الحاق گواه  یا مهر    یتت اقتضا، هوسند و در صور  ۀامضاکنند

 آن کشور صادر شده باشد.  داریت سند و توسط مقامات صالح یمکشور محل تنظ
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فو  هدف  بر  تأکید  مقام  ماد در  که   9  ۀق،  است  کرده  مکلف  را  عضو  کشورهای  کنوانسیون  این 
تصدی  از  ممانعت  جهت  الزم  اسنا اقدامات  رسمی  نمایندگی ق  توسط  کنوانسیون  این  مشمول  های د 

رسد هدف از تدوین این ماده جلوگیری از دیپلماتیک یا کنسولی خود را اتخاذ نمایند. البته به نظر می 
بانک  عادت  و  مؤ رویه  و  است ها  اسناد  در خصوص تصدیق  مالی  این ا چر   ؛ سسات  است  که ممکن 

های تجاری و غیرتجاری ر غیرمستقیم به فعالیت طو دی که به مؤسسات از باب احتیاط در خصوص اسنا 
 (.131:  1399تصدیق کنسولگری نمایند )زرگری،    ۀ سند را ملزم به ارائ   ۀدهند شود، ارائه مربوط می 

 سازی اسناد داخلی المللیین . تسهیل گردش اسناد و ب۲-۲ 
حذف  با  است.  اسناد  گردش  در  تسهیل  کنوانسیون  این  اصلی  اهداف  مراج  از  به   هعنیاِز 

با صدور   و حذف تشریفات طوالنی تأیید سند و صرفاا   های دیپلماتیک و کنسولی خارجینمایندگی
به1«»تأییدیهیک   افراد  می،  کشورهاراحتی  سایر  در  خود  اسناد  از  نمایندتوانند  استفاده  عضو    ی 

(Haight, 1975:765 263-264:  1392پور،  شهبازی و قربان؛.)  این هدف    دنبالاین کنوانسیون به
سازی  المللی پیدا کنند و گامی در راستای یکساننوعی اعتبار بیناست که اسناد داخلی کشورها به

 ود در سایر کشورها استفاده نمایند. راحتی از اسناد داخلی خحقوق خصوصی بردارد و افراد بتوانند به
2«ایق »تک مرحلهصلی این کنوانسیون تصدی های ارسد از اهداف و آرمانالبته به نظر می

اسناد   
مان بدین معنا که اسناد در کشور مبدأ سند صرفاا توسط مرجع صالح تصدیق شود و این ه  ؛است

در حال حاضر از    .در ذهن داشتند  یلتآپوس  یونکنوانس  ینهنگام تدو  کنندگانیناست که تدو  یزیچ
زم جهت احراز اصالت  های مختلف از توانایی الآنجایی که مرجع صالِح صدور آپوستیل در کشور

ممکن است پیش از صدور آپوستیل تصدیق اسناد را از سوی دیگر مقامات   ، اسناد برخوردار نیست
ای مغایر  چندمرحله  ۀند این رویهرچ   4. معروف است  3« ایچند مرحله  ۀ داخلی بخواهد که به »روی

عنوان اب یک مرجع، بهجای انتخ ی از این مشکل بهاما بهتر است برای جلوگیر  ، وانسیون نیستنبا ک 
مرجع صالح صدور آپوستیل، از چندین مرجع برای تصدیق اسناد استفاده نمایند؛ علت نیز چنین 

 
1. Apostille 

2. the ideal of the “one-step process” 

3. multi-step process 

گردد و هیچ نهاد  به مرجع صالح ارائه می   اند و اسناد صرفاا ای را برگزیده حلهمرآلمان و فرانسه سیستم تصدیق تک   .4
ف آرژانتین برخال(،  Adams, 2012: 528 & 529)  تصدیق نمایداین اسناد را    نیستدیگری پیش از صدور آپوستیل الزم  

صدور آپوستیل مراجع محلی   در این قسم کشورها الزم است پیش از  .اندرا برگزیده   ایمرحلهو مکزیک که تصدیق چند 
 . (Adams, 2012: 529 &530) کننده سند را تصدیق نمایندمهر، امضا و تمبر مرجع صادر 
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آن کاری  تراکم  مراجع  این  تعدد  با  که  است  شده  کمتذکر  مقامات  ها  با  مرتبط  امور  به  و  شده  ر 
گاه بوده و دیگر نیازی به    ۀکنندصادر ؛ 140و139:  1399رگری،  تصدیق اولیه وجود ندارد )زسند آ

Permanent Bureau of the HCCH, 2013: 5 & 6 ).   
  ۀماد   .ای را در خصوص تصدیق اسناد انتخاب کرده استچندمرحله  ۀرسد ایران رویبه نظر می

ربط را موظف های اجرایی ذیاعالم اصالت سند در دستگاه  اجرایی کنوانسیون متصدیان  ۀنامآیین  9
یک روز کاری، ضمن احراز اصالت اسناد از طریق امضا و مهر اسناد،    کرده است تا ظرف مدت

 ها را ثبت و ضبط نمایند. مراتب را تأیید و مشخصات آن
یی که تصدیق آپوستیل از آنجا  ،کننده استدالل مینامآیین  8  ۀ ماد  1  ۀ البته برخی با توجه به تبصر

جداگانه تصدیق  به  تصنیاز  نوع  هر  و  استعالم  و  ندارد  بهای  هویت  و  امضا  و  مهر  صورت  دیق 
است )زرگری،    ایمرحلهصدور آپوستیل در ایران تک  ۀلذا روی  ،شودالکترونیک و برخط انجام می

بودن و کوتاه  صورت الکترونیکام تصدیق بهاما پر واضح است که صرف انج  .(140و139:  1399
بر تک دلیلی  های  الت سند توسط دستگاهبلکه صرف تصدیق اص   ، بودن نیستایمرحلهاین روند 

ای است که  مرحلههنگامی این روند تک   .نبودن این روند استایمرحلهربط خود نشان از تک ذی
 سند آپوستیل صادر گردد.   تصدیق شده و 6 ۀسند تنها توسط مرجع صالح موضوع ماد

 مفاد کنوانسیون  .۳

ابتدا، موارد مشمول این ضروری است مفاد موجود در کنوانسیون مورد بررسی قرار گیرد؛   لذا 
در این بخش، ماهیت اسناد،  گردد. کنوانسیون مورد بررسی قرار گرفته و سپس مستثنیات آن تبیین می 

ستیل الکترونیک مورد رجع صالح و طرح آزمایشی آپواسناد، م  ۀاستثنائات کنوانسیون، ماهیت ترجم 
حقوقی ایران مقایسه شده و راهکارهای    همچنین هریک از این موارد با نظام   .گیرد بررسی قرار می
 گیرد. ایران مورد ارزیابی و نقد قرار می  ۀاجرایی وزارت امور خارج ۀنامپیشنهادی آیین

 سند دولتی )عمومی( یا. سند رسمی ۳-۱
واژگانی غریب    «سند دولتی»  ۀو همچنین خود واژ  «اسناد عمومی»  ۀبیات حقوقی ایران، واژدر اد

کنوانسیون   1یک   ۀ در متن ماد  . گیرد چندان در ادبیات حقوقی مورد استفاده قرار نمیآیند و  به حساب می

 
و قرار است در دولت    یافته  یتولت متعاهد سندد  یک  ینکه در سرزم   یدر مورد اسناد دولت  یون کنوانس  ینا   1ۀ  ماد  .1

 شود: یم  یتلق یدولت   یراسناد ز یون،کنوانس ینر انظ از اجرا خواهد بود.ارائه شود قابل  یگریمتعاهد د
 ی م کشور، از جمله اسناد صادره از سومحاک  یاها  مرتبط با دادگاه  یمقام رسم  یامرجع    یک  یاسناد صادره از سو  (الف

 ؛مأمور ابالغ یادادگاه  ینشدادستان کل، م 
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این    ، 1391در سال  که  در حالی    ، آمده است  1»اسناد عمومی«  ۀواژ به  الحاق  یعنی سال تصویب 
به سند دولتی ترجمه شد بر همین اساس  کنوانسیون، سند عمومی  گذار در  قانون   1394در سال  . 

و چنین توضیح داد که در اینجا منظور  پرداخت  به تفسیر سند عمومی )سند دولتی(    ای الحاقیتبصره 
از نظر دولت  »  ، 1394لحاقی سال  ا  ۀواحدماده  2  ۀتبصرمطابق    از چنین اسنادی سند رسمی است. 

ون، سند ی ن كنوانسی(« در اPublic document)  یران منظور از عبارت »سند دولتیا  یاسالم  یجمهور
روشن «.است  یرسم جهت  تبصره  بیشاین  گردیدن  اسناد  ازتر  این  نوع  همچنین پیش  و 

 معنای سند دولتی و سند عمومی در ادبیات حقوق ما بود. نبودنمشخص

، سند عمومی و سند دولتی که در متن معاهده استفاده شده رسد تفکیک میان سند رسمی به نظر می 
طرح کلی »ر  د سند عمومی  شده از  بیان   تعریِف   ، ا برخوردار است. ابتد   فراوانی است از اهمیت بسیار  

تا وجه افتراق این دو عبارت   شودمی بیان    دیگر در این خصوص سپس تعاریف    « بیان شده، معاهده 
 ۀدهد که این دو واژه به عنوان مثال با هم رابطنی خود را نشان می اهمیت این موضوع زما   .مشخص شود 

لذا بدون توجه به ماهیت اسناد عمومی داشته باشند؛  عموم خصوص مطلق یا عموم خصوص من وجه  
 گذار ایرانی نباشد.کنوانسیون قرار گیرد که مقصود قانون  ممکن است برخی اسناد مشمول 

 :HCCH, 2020)   »سند عمومی« چنین بیان شده استخصوص    کنواسیون در ۀدر سند ضمیم

گونه که کنوانسیون »اسناد    ود. همان ش»این کنوانسیون تنها در مورد اسناد عمومی اعمال می  :2(1

 
 ؛ یاسناد ادار (ب
 ؛ ی اسناد محضر (پ
شده   یوستاند پخود به امضا رسانده   یکه اشخاص به اعتبار سمت شخص  یدکه به اسنا   یرسم  یهاینامهگواه  (ت

است،  وجود داشته ینیمع یخاند که در تارپرداخته  یاواقعه  یاسند    که به ثبت و ضبط یرسم یهاینامه گواه یراست، نظ
 :شود یاعمال نم یردر موارد ز وانسیونکن یندر هر حال ا .یو محضر  یرسم یامضاها یقتصد ینهمچن

 ؛بخشندی م  یتها سندبه آن  یکنسول یا یپلماتیککه مأموران د یاسناد  (الف
 . شودیمربوط م  یگمرک یا یتجار یاتبه عمل یمور مستقطکه به  یاسناد ادار (ب

1. Public Document 

2. The Convention applies only to public documents. As the Convention does not define 

“public  document”, the “public” nature of a document is left to be determined by the law of 

the place  where the document originates (i.e. the State of origin). Nonetheless, Article 1 

provides some  guidance as to types of documents that can be considered “public”. These 

examples include  documents emanating from an authority or official connected with a court 

or tribunal of the  Contracting Party (including documents issued by an administrative, 

constitutional or  ecclesiastical  court or tribunal, a public prosecutor, a clerk or a process-

server); administrative  documents; notarial acts; and official certificates which are placed on 

documents signed by  persons in their private capacity, such as official certificates recording 
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گیرد  ت میأسند توسط قانون مکانی که سند از آن نش  کند، ماهیت »عمومی«عمومی« را تعریف نمی
عنوان انواع اسنادی  ها را بهبرخی راهنمایی  1  ۀ ، ماداین  ودتعیین خواهد شد. با وج  ( أ )یعنی دولت مبد

ها شامل مدارکی هستند که از یک  دهد. این مثاله میئتواند »عمومی« در نظر گرفته شود ارا که می
)از جمله اسناد    شودمیاند صادر  اهی که طرفین معاهده بدان مراجعه کردهدار یا دادگمرجع صالحیت

قانون اساسی )معادل شورای نگهبان  دادگاه    ادگاه اداری )دیوان عدالت اداری(، شده توسط یک دصادر
دادگا یا هر  ایران(  اسناد الزم دیگری   هدر حقوق  اسناد رسمی«(؛ همچنین  دفاتر  »اسناد  و   1االجرا، 

که به    یرسم  ی هانامهیصالح به امضا رسیده است )گواههای رسمی که توسط افراد ذینامهگواهی
وجود داشته است و همچنین احراز و   ینیخ معی اند که در تارپرداخته  یاا واقعهیط سند  ثبت و ضب

ین  . از جمله مصادیق امشمول این کنوانسیون است  توسط دفاتر اسناد رسمی(تصدیق هویت و امضا  
 توان موارد زیر را نام برد: اسناد که در متن معاهده مورد اشاره قرار گرفته است می

ها، اسناد ها، ثبت اختراعات، آراء دادگاهازدواج و فوت، اسناد ثبت تجاری شرکت  گواهی والدت، 
 مدارک دانشگاهی صادره از مراکز عمومی. و  تصدیق امضا ، سمیصادره از دفاتر اسناد ر

 شود. آپوستیل شامل سواد مصدق اسناد عمومی )اسناد رسمی( نیز می  ۀاهدهمچنین مع 
همچنین اسناد اداری   کنسولی ومأموران دیپلماتیک یا  ه از سوی  صادرشامل اسناد    کداا ؤمعاهده م

طور کنوانسیون باید به   1  ۀثنائات مذکور در بند سوم مادستا  نیست.عملیات تجاری یا گمرکی    مرتبط با
 گردد.« مضیق تفسیر 

و تعریف این اسناد را به کشور    کندنمی کنوانسیون سند عمومی را تعریف    طبق تصریح متن فوق،  
(. هرچند در نگاه اول شاید چنین برداشت گردد با  HCCH, n.d.: 1)  بدأ سند واگذار کرده استم

نظر  ا دقتباما    ، دیگر اختالفی به وجود نخواهد آمد  مبدأ یف سند عمومی به کشور  تعر  ۀ وجود اناط

 
the registration of a  document or the fact that it was in existence on a certain date and official 

and notarial  authentications of signatures. The main examples of public documents for which 

Apostilles are  issued in practice include birth, marriage and death certificates; extracts from 

commercial registers and other registers and other registers; patents; court rulings; notarial 

acts and attestations of signatures;  academic diplomas issued by public institutions. Apostilles 

may also be issued for certified copies of a public document. Although the Convention does 

not strictly apply to documents  executed by diplomatic or consular agents or to 

administrative documents dealing directly with  commercial or customs operations, these 

Article 1(3) exclusions are to be interpreted extremely narrowly. 

1.‘Notarial acts’, n.d. : Action performed by a notary public in his or her official capacity, 

such as in authenticating a document by witnessing it and placing the notarial seal on it.   
می انجام  در طی صالحیت خود  اسناد رسمی  توسط سردفتر  که  ت  ،شوداقدامی  و تصأمانند  و یید  دیق صحت سند 

 نمودن. ممهور
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۳۰۰ 

از سوی کشور مقصد چندان   کردن هر نوع سندی ذیل این کنوانسیون شویم که صرف قبول متوجه می 
اند و تشخیص این که هریک از کشورهای عضو چه تعریفی از سند عمومی ارائه داده   ساده نیست

   کشور مقصد سند گمارده است. ۀطور غیرمستقیم بر عهدکنوانسیون به  ای است کهوظیفه
های نمایندگی،  تئبا توجه به مباحث میان هی  ، کید کنوانسیون بر اسناد عمومی و نه اسناد دولتی أت

نویس پیش  ۀکنندهای تهیهدهد؛ چراکه در مذاکرات اولیه میان هیئتخود را بیشتر نشان می  اهمیت
بهدر    ، کنوانسیون عبارت سند عمومیکارمورد  دولتی   1بردن  گوناگونی    ، 2و سند  مباحث  و  مطالب 

گیرد؛ البته  یید و ترجیح همگان قرار میأعبارت سند عمومی مورد ت  تنهای در  مطرح شده است که  
بیان کردهعمومیدانستن لفظ »رخی علت مرجحب را چنین  تهیه«  کنندگان کنوانسیون معتقد  اند که 

اسنادی که توسط افراد در سمت شخصی خود   جزبه  ، اسناد  ۀکنوانسیون مذکور بر هم  بایستی  ندبود
(. همچنین عبارت سند عمومی را 272:  1392  ، پوراعمال گردد )شهبازی و قربان  ، شودامضا می

این کنوانسیون را   ۀنوعی دایرکردند که استفاده از لفظ سند عمومی بهالی از ابهام دانسته و بیان میخ
رسد هدف اصلی استفاده از با این اوصاف به نظر می(.  Loussouarn, 1961: 3-4)  نمایدع می موس
و عمومیتسند عمومی    ۀواژ این  فراگیری  بتوانند مشمول  را  اسناد  تمامی  تا  بوده  به   آن  کنوانسیون 

 مبدأ سند سپرده شده است.  هرچند همان طور که بیان شد تعریف نوع سند به کشورِ   ، حساب آورند
های اسناد رسمی و اسناد عمومی و اسناد دولتی را بیشتر  آنچه اهمیت تعریف واژه   ، در ترجمه

لتی )عمومی( منظور از عبارت سند دو  است  است که بیان کرده  مذکور   الحاقی  ۀدهد تبصرنشان می 
  اول آمده است؛ در حالی که همان طور که بیان شد، پیش از الحاق   ۀسند رسمی است که در متن ماد

بود که علت نیز آن بوده است استفاده شده    اسناد دولتی  ۀاز واژ،  متن معاهده  ۀور در ترجممذکۀ  تبصر
 3جمه خالف نص معاهدهشده است، در حالی که این ترکه لفظ اسناد عمومی شامل تمامی اسناد می

 
1. Public Document, actes publics 

2. Official Documents, documents officiels 

3.  The present Convention shall apply to public documents which have been executed in the 

territory of  one Contracting State and which have to be produced in the territory of another 

Contracting State. For the purposes of the present Convention, the  following are deemed to 

be public documents: 

a) documents emanating from an authority or an official connected with the courts or 

tribunals of the  State, including those emanating from a public prosecutor, a clerk of a court 

or a process-server (huissier de justice) 

b) administrative documents; 

c) notarial acts; 
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از لفظ    کنندگان این معاهده خود تعمداا و همچنین مذاکرات پیش از تصویب معاهده بوده و تنظیم
 اسناد دولتی استفاده نکردند.  

دهد در تأمل که اختالف میان اسناد عمومی با اسناد دولتی را نشان میدرخور  جمله نکات  از  
های  المللی که به تقویت کیفیت همکاریتکارات بین؛ نظارت بر ابخصوص مدارک دانشگاهی است

بین  ،کندآموزشی کمک می امری  المللِی تحصیالت تکمی در محیط  اساسی و ضروری است  لی، 
(Altbach & Knight, 2007: 295  .)تحصیالمللینب مرکزِ   یلیتکم  یالتشدن  موضوعات   در 

اجتماع  یاقتصاد  ۀتوسع  ی، جهان تحوالت  س   است  یو  جمله  از  شکلو  چنین رمنشأهای  گیری 
 De)  است یند تحصیالت تکمیلی  ا نیز عمدتاا تصدیق مدارک دانشگاهی جهت تسهیل فر  کنوانسیونی

Wit, 2011: 242.)   همچنین از سوی دیگر میزان دانشجویان ایرانِی محصل در خارج از کشور، طی
  (.Arazmuradov, 2015, N: 5)  نزدیک به پانصد هزار نفر بوده است  ، 2013تا    1999های  سال

 ر خصوص مدارک تحصیلی الزم است. لذا بررسی دقیق د 
ا  برای  معاهده  که  مصادیقی  به  توجه  مدرک با  تمامی  است  کرده  ارائه  عمومی  از  سناد  صادره  های 

شد  خواهند  معاهده  این  مشمول  نباشند  دولتی  آنکه  ولو  عمومی  مدارک  به   1. نهادهای  نمونه  عنوان 
مشمول معاهده    باید تصریح مصادیق سند ضمیمه    های غیرانتفاعی و آزاد به انشگاه صادره از د   2( )دانشنامه 
اولیه از قانون    ۀ دولتی نیستند و با وجود ترجم   دانیم که چنین اسنادی قطعاا ر می اما از سوی دیگ   ، قرار گیرد 

 شویم چنین مدارکی مشمول معاهده نباشد که این امر خالف اهداف اصلی معاهده است. باعث می 

 
d) official certificates which are placed on documents signed by persons in their private 

capacity, such as official certificate  recording the registration of a document or the fact that 

it was in existence on a certain date and official and notarial authentications of signatures. 

However, the present Convention shall not apply; 

a) to documents executed by diplomatic or consular agents; 

b) to administrative documents dealing directly with commercial or customs operations. 

های  های دولتی و دانشنامهدر یک تقسیم بندی سنتی به دو بخش دانشنامهها  اند که دانشنامه . البته برخی بیان داشته 1
 های صادره از سوی موسسات خصوصیاند که دانشنامه گردد و در ادامه بیان کردههای خصوصی میصادره از بخش
صادره از   هایبرداری دانشنامه جهت بهره   ،گردد و در این خصوص کشورهاطور مستقیم نمیییدیه به أمشمول صدور ت

(؛  277:  1392پور،  قربان و    )شهبازی  گیرندسسات خصوصی، از کنوانسیون ترفندهای مختلفی را به کار میؤسوی م 
 «Public Documentرخالف ظاهر لفظ سند عمومی »ب  چراکه اوالا   ؛رسدالبته این نظر چندان دقیق به نظر نمی 

کنوانسیون بیان شده است مطلب دیگری را بیان کرده   ۀسند الحاقیتفسیری که در    مذکور در خود کنوانسیون بوده و ثانیاا 
مصادیق این   ۀگردد از جملسسات عمومی صادر میؤهایی را که از سوی م نشنامهاست؛ چه در سند الحاقیه، تمامی دا 

 وانسیون به حساب آورده است. کن
2. Diploma 
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قانون مدنی در تعریف    1287  ۀ ایی با سند دولتی دارد؛ مادهدر حقوق ایران سند رسمی تفاوت 
اسنادی كه در اداره ثبت اسناد و امالک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد وید: »گسندی رسمی می 

ها و بر طبق مقررات قانون تنظیم شده باشند، رسمی  سایر مأمورین رسمی در حدود صالحیت آن
است، سند رسمی در نظام حقوقی ایران بایستی شامل سه رکن  طور که بیان شده    لذا همان  .«است

ش که  باشد  رسمی  . 1امل  اصلی  مأمور  رسمی  .2  ، دخالت  مأمور  مقررات    .3  ، صالحیت  رعایت 
(. حال با توجه به این مسئله اسناد رسمی در حقوق ایران به چهار  291:  1390قانونی )کاتوزیان،  

سناد اداری، اسناد قضایی، اسناد فراقضایی و وابسته )مانند  ا  :اند ازگردند که عبارت سیم میدسته تق
تنظیمهاظهارنامه اسناد  و   )... و  دفترخانها  در  که  ارادی  صالحیت  با  می شده  صورت  پذیرد  ها 

 (.295: 1390)کاتوزیان، 
ر دفاتر اسناد رسمی ثبت شده  دانند که دتنها اسنادی را رسمی می  ، اسناد و امالکدر حقوق ثبت  

ی از لحاظ قانون  سند رسمی از لحاظ قانون مدنی با سند رسم ۀو رابط  (227: 1397)دارابی،  باشد
 ثبت اسناد و امالک و سایر مقررات ثبتی عموم و خصوص مطلق است.

از  به کار رفته است چندان دقیق نیست و بسیاری    معاهده  ۀبنابراین لفظ سند دولتی که در ترجم
های غیردولتی است. توجه های دانشگاهمصداق آن دانشنامه   مصادیق را شامل نخواهد شد که اجال

 ؛را به معاهده اضافه نماید فوقالحاقی  ۀدرستی واداشته است تا تبصرگذار را به سئله قانونبه همین م
معاهده آمده   ۀطور کامل با مصادیقی که در سند ضمیممی بهرسد لفظ سند رسچراکه به نظر می

ت  اشاره شده اس  1287  ۀطور صریح به ماداجرایی قانون مذکور به  ۀ نامدر آیین  است مطابقت دارد.
 1اجرایی   ۀنامآیین  2  ۀ همچنین در بند ب ماد  .تا نشان دهند مبنای تعیین مصادیق اسناد رسمی است 

 
( 1287)  ۀماد  موضوع   یرسم  اسناد  و  ونینوانسک (  1)  ۀماد  موضوع   اسناد  شامل  نامهن یی آ نیا  مشمول   اسناد»  :2  ۀماد .1

 :است ریز شرح به  ،1314 مصوب  ی،مدن قانون
 ل کیتش  قانون  مکح  به  هک  ییرقضایغ  ای  ییقضا  مراجع  منصوب   مقام  ای  یرسم  مرجع  یسو  از  شدهصادر   اسناد  (لفا

 د؛انشده 
  ی سو   از  صادرشده  یهایگواه  و  ی تیهو  اسناد  مانند  یعموم   مراجع  یسو  از  صادرشده  یهای گواه  و  یادار  اسناد(  ب

 ی هادستگاه   ی سو  از  شده صادر  یها نامهیگواه  ،یشغل  ک مدار  ،یآموزش   و  یلیتحص  ک مدار  شور،ک احوال  ثبت  سازمان
  ی هاپروانه  ،کیبان  یهایگواه  ،یقانون   کیپزش   یهایگواه  ،کیپزش   یهایگواه  و  ک مدار  ،یمسافرت  اسناد  ربط،ی ذ
 ی؛ شغل  یهاتیفعال و شهیپ و سبک

  ی ها یگواه  و  یعموم   مؤسسات  به بستهوا  ای  تابعه  شدهثبت   یهابنگاه   و  هاتک شر  یسو   از  صادرشده  معتبر  یهایگواه
 ؛های شهردار یسو از صادرشده
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بهاز لفظ مراجع عموم  تعمداا  از  ی  استفاده شده است که  به  جای مراجع دولتی  آن  جمله مصادیق 
کید شده است  أ مدارک تحصیلی و آموزشی نام برده شده است؛ لذا در این آیین نامه نیز بر نوع اسناد ت

 گردد. و تنها شامل اسناد رسمی می
های صادره از  تنها اشکالی که ممکن است در اینجا مطرح گردد این است که بیان گردد دانشنامه

م دانؤسوی  قبیل  از  خصوصی  دانشگاه سسات  همچنین  و  آزاد  رسمی شگاه  سند  غیرانتفاعی  های 
قانون مدنی    1287  ۀدانشنامه مطابق ماد  ۀدچراکه این قسم از مراجع صادرکنن  ؛گردندمحسوب نمی

اما در پاسخ باید بیان کرد که چنین مطلبی چندان دقیق نیست؛    .أمورین رسمی تنظیم نشده استنزد م
مستخدم دولتی باشد بلکه صرف   ب این نبوده است که این فرد لزوماا چه منظور ماده از بیان این مطل

یید أ را تقضائیه نیز همین نظر    ۀاداره کل حقوقی قو  .کندمجوزداشتن از سوی نهاد دولتی کفایت می
 .1مور دولتی باشد أتواند متفاوت از ممور رسمی می أکرده و بیان کرده است که م

  1394که تنها شامل اسناد دولتی بوده با اصالح سال   91سال   در گذاربنابراین مبنای غلط قانون
های  تمامی اسناد رسمی و همچنین تمامی دانشنامهآن تصحیح گردید و    ۀ نامو همچنین تصویب آیین

 گیرند.دارای مجوز مشمول این معاهده قرار می سسات دولتی و خصوصِی ؤصادره از سوی م

 
 ی اهیگواه  و  ک مدار  نیهمچن  و  طالق  و  ازدواج  یرسم  دفاتر  و  یرسم  اسناد  دفاتر  در  شدهمیتنظ  یهایگواه  و  اسناد  (پ

 ی؛رسم یهای آگه و تکیمال اسناد مانند شورک کامال و اسناد ثبت سازمان یسو از صادرشده
 ی هانامهیگواه  رینظ  اند،رده ک  امضا  خود  یشخص  سمت  اعتبار  به  اشخاص  هک  یاسناد  وستیپ  یرسم  یهانامهیهگوا   (ت

 در   امضا  قی تصد  نیهمچن  و  است  داشته  وجود  ینیمع  خیتار  در  هک  اندپرداخته   یاواقعه   ای  سند  ضبط  و  ثبت  به  هک  یرسم
 http://qavanin.ir/Law/TreeText/264130 نک: .یرسم اسناد دفاتر

 یکسان  ی قانون مدن  1287  ۀمذکور در ماد  «یرسم  ینمورأمنظور از »م : » 5/2/1394مورخ    297/94/7  ۀ شمار  ۀنظری   .1
شند؛ شده باشند که ممکن است مستخدم دولت نبا  ینمع  یسند رسم  یم تنظ  یبرا  دار یتند که از طرف مقام صالحهست

بنابرای مانند سردفتران اسناد رسم  یا و    باشند  یمشغول به کار نم  یمزبور لزوماا در ادارات دولت  یرسم  ینمورأم   ین،. 
  یرا ز ؛باشند یزن «یتوانند متفاوت از »مسئول دولتیم  «یرسم  ینمورألذا »م  یند؛نماینم یفهدرخدمت دولت انجام وظ

]سردفتران    با ادارات مزبور نباشد  یاستخدام   ۀرابط  یکه داراینکند، ولو ایم   یفهانجام وظ  یدر ادارات دولت   یسئول دولتم 
ها گذار به آننون کانون کارشناسان رسمی که قا   ۀمدیرت ئهیی  کانون وکال و یا اعضا   ۀمدیرت ئهی  یو دفتریاران و یا اعضا 

اخته شوند، لکن »مسئول دولتی« مور رسمی« شنأوکالت یا کارشناسی را داده است[ ممکن است »م   ۀصدور پروان  ۀ اجاز
 (.252: 1396یه، ئقضا ۀ باشند )مرکز مطبوعات و انتشارات قونمی

http://qavanin.ir/Law/TreeText/264130
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 ائات کنوانسیون ن. استث۳-۲

. طبق این  اندشدهمستثنا    این معاهده، دو دسته از اسناد از شمول  کنوانسیون  1یک ۀ  مادیل  مطابق ذ
طور مستقیم به  موران کنسولی و دیپلماتیک، همچنین اسناد اداری که بهأز سوی مبند، اسناد صادره ا

در  هده نویسندگان معا نیازی به اخذ سند آپوستیل ندارند؛ شودعملیات تجاری یا گمرکی مربوط می
گیری اولیه تمایل داشتند تا اسناد صادراتی را جزء مشمول کنوانسیون به حساب آورند اما در تصمیم

 (. Leich, 1982: 183) نظر کردندت از این تصمیم صرف نهای
از   ممنظور  سوی  از  صادره  کنسولی أ اسناد  سفارتخانه  موران  سوی  از  که  است  در اسنادی  ها 

گردد.  ها صادر میاع خود از قبیل نکاح، طالق، تولد و فوت آن اتب  خصوص وقایع مرتبط با زندگی
تسهیل تصدیق اسناد است؛ چراکه اگر قرار باشد این    در راستای هدف کنوانسیون یعنی  ء این استثنا

خود روندی    ، برای آن گواهی آپوستیل صادر گرددآنجا    اسناد ابتدا به کشور متبوع مسترد شود و در
درستی تصمیم بر آن شد که این قسم  (. لذا در این کنوانسیون به 171: 1399، طوالنی است )زرگری 

 دد. ا گر ن از اسناد از این معاهده مستث
و  نداشته  را  خاصی  تشریفات  کنوانسیون  این  تصویب  از  پیش  گمرکی  و  تجاری  اسناد  تصدیق 

وانسیون مخالف با ل کن کردند. شمول این اسناد در ذی سادگی اصالت این اسناد را تأیید می ها به دولت 
ذف کنوانسیون یعنی ح  ۀ و همچنین خالف هدف اولی   2المللی و اصول حقوق تجارت تجاری بین ۀ  روی 

 of the HCCH, 2013: 35; Leich, 1982: 183  Permanentتشریفات در تصدیق اسناد است )

Bureau ).  کرده   ء را نیز استثنا کنوانسیون، عالوه بر اسناد فوق، برخی اسناد دیگر    ۀنام آیین   3هفتم  ۀ ماد
قوانین داخلی و   است. طبق این ماده، اسناد مغایر نظم عمومی یا اخالق حسنه یا منافع و امنیت ملی یا 

 
ها به آن   یکنسول  یا  یپلماتیکد  که مأموران  یاسناد  (الف  شود:  یاعمال نم  یردر موارد ز  یون کنوانس  یندر هر حال ا .  1

 . شود یمربوط م  یگمرک یا یرتجا یاتبه عمل  یمطور مستقکه به  یاسناد ادار (ب ؛بخشندیم  یتسند
تبصره ـ کنوانسیون در موارد زیر اعمال  »کنوانسیون مذکور نیز تکرار شده است:    ۀنام آیین   2  ۀماد  ۀاین متن در تبصر 

اسناد اداری که ارتباط مستقیم   (  ب  ؛اندسیاسی یا کنسولی تنظیم شده   هایمایندگیاسنادی که توسط ن  (  الف  :  شودنمی
 البته با توجه به ذکر آن در خود ماده خالی از فایده است.  «.یا گمرکی دارند با عملیات تجاری

به آن دستیابی    ۀ( و الزم 18:  1380ستوده تهرانی،  . از جمله اصول حاکم بر حقوق تجارت »اصل سرعت« بوده )2
قطعاا جلوگی است؛  امر  این  در  مانع  هر گونه  از  امور   ری  در  آپوستیل سرعت  تشریفات  از  کاهش    استفاده  را  تجاری 

 اند.درستی این قسم از اسناد را مشمول این کنوانسیون ندانسته بنابراین نویسندگان این معاهده به ؛دهدمی
یا قوانین داخلی باشند و نیز اسناد    یا منافع و  اسنادی که مغایر نظم عمومی یا اخالق حسنه  :7ۀ  ماد.  3 امنیت ملی 

تاریخ الزمتأیید هستند.  شده غیرقابل بندی طبقه  از  ماه  مربوط ظرف سه  آیین االجرا دستورالعمل  این  توسط  شدن  نامه 
 .شودهای اطالعات، کشور و دادگستری ابالغ می وزارت با هماهنگی وزارتخانه



 هاشمی /رانیا یحقوق نظام بر  آن به الحاق ریتأث و  لیآپوست ونیکنوانس

 

۳۰۵ 

طبقه  اسناد  قابل بندی همچنین  با شده  خارجه  وزارت  ماده،  این  ذیل  به  توجه  با  البته  نیستند.  تأیید 
در این خصوص دستورالعملی را   زم است ال ی  اطالعات، کشور و دادگستر  یها وزارتخانه ماهنگی  ه 

پس از گذشت بیش از دو سال العمل  اما در حال حاضر هنوز این دستور   . ظرف مدت سه ماه تهیه نماید
اسناد ممکن است مورد سوء   . تهیه نشده است نوع  این  تعریف  مأم ابهام در  گیرد و  قرار  وران استفاده 

 مذکور تصدیق ننمایند.  ۀ شده در ماد از موارد بیان   مغایربودن با هریک   ۀ بهان صالح اسناد را به ذی 
احتمالی، ماداستفادهبرای جلوگیری از سوء آیین   161  ۀهای  کند که اگر سندی  نامه بیان می این 

بر دالیل مندرج در ماد دارند  7  ۀمبتنی  قرار نگرفت،  تأیید  به تواسند می   ۀمورد  را  اعتراض خود  ند 
تأمل این است که مرجع اعتراض به تصمیم وزارت    درخور  ۀنکت  .دوزارت خارجه اعتراض تقدیم نمای

است که نبایست مرجع اعتراض به یک رأی و    خارجه خود این نهاد است در صورتی که پرواضح
تصمیم همان نهاد باشد. در ذیل این ماده نیز بیان شده است که اگر پس از اعتراض نیز سند مورد  

 دار قضایی« مراجعه کند. »مراجع صالحیت  جهت اعتراض بهتواند تأیید قرار نگرفت، شخص می
تواند مرجع اعتراض به نظر  اداری می   برخالف نظری که هم دادگاه عمومی و هم دیوان عدالت

رسد منظور از این مرجع صالح دیوان  (، به نظر می 170:  1399وزارت امور خارجه باشد )زرگری،  
ماد  2؛عدالت اداری باشد ی و عدالت ادار  یواند  یدادرس  یینو آ  تیالتشک   قانون  1  ۀچراکه مطابق 

ت به تصمیمات مأموران دولتی در این دیوان  توانند نسباین قانون افراد می   10  ۀماد  1همچنین بند  
 خواهی نمایند، که صالحیت اختصاصی این مرجع مؤید این نظر است. تظلم
 اسناد بر اساس معاهده ۀترجم یتماه. ۳-۳

 .ست که در خصوص »سند عمومی« بودن آن اختالف وجود دارد مله مواردی ااسناد از ج  ۀترجم
در سال   المللی الهه، امر نشده است. لذا دفتر دائمی کنفرانس بین ای به این  در خود معاهده نیز اشاره 

  اسناد    ۀترجمبرای  آیا  کشور در مورد سند ترجمه، سؤاالتی را مطرح کرد که    42از    ، میالدی  2008
ید یا آسند عمومی )دولتی( به حساب می   ، خود  ، اسناد   ۀو همچنین آیا ترجمگردد  ادر می آپوستیل ص

 
 یرد قرار نگ   یید( مورد تأ7)  ۀماد  یا( 3)  ۀ( ماد1)  ۀمندرج در تبصر  یلآنان به دال  یمیه اسناد تقدک  یانیمتقاض  : 16ۀ  ماد.  1
کند،    ییداتخاذشده را تأ  یمکه وزارت تصم  یکنند. در صورت  یمبه وزارت تقد  یدنظراعتراض خود را جهت تجد  توانندیم 

 مراجعه کند.  ییقضا داریتصالح حسب مورد به مراجع وطو مقررات مرب  ینمطابق قوان تواندی معترض م 
است ظرف  :  تبصره موظف  نما  یکار  ۀهفت  یکوزارت  از  دعوت  ا  ربط ی ذ   یهادستگاه   یاگاه  دست  ۀیندبا    یل قب  ینبه 

 و پاسخ الزم را اعالم کند.  یدگیها رس اعتراض 

با رأی شعب2 به شماره پروند  25  ۀ. مطابق  تاریخ    9209970908500485  ۀدیوان عالی کشور    17/10/1392در 
 (. 170: 1399آید )زرگری، دیوان عدالت اداری یک مرجع قضایی به حساب می 
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اسناد   ۀ کشور برای ترجم  21  که  به این نتیجه رسیدند  ، کشور  42از  شده  تدریاف  در پاسخی  .خیر
کنند. از اسناد، آپوستیل صادر نمی   ۀکشور دیگر، برای ترجم   21در حالی که  کنند؛  آپوستیل صادر می 

کنند، برخی شرط آن را تأیید قبلی از سوی دفاتر اسناد آپوستیل صادر می   ۀ که برای ترجم   یان کشورهایی م 
اند. همچنین این کشورها د رسمی و برخی دیگر ترجمه از سوی مترجمان رسمی دولتی دانسته اسنا 

داده  ترجم پاسخ  برای  هم  که  خصوصی  ۀ اند  ترجم   1اسناد  برای  هم  آپوست   ۀ و  دولتی  صادر   یل اسناد 
برای ترجم   . کنندمی  تنها  می   ۀ اما سه کشور  آپوستیل صادر  این کشورها اسناد عمومی  اکثر  کنند. در 

کند و در سایر کشورها این گواهی مهر، گواهی آپوستیل مهر، امضا و صالحیت مترجم را تصدیق می 
 .( Permanent Bureau of HCCH, 2009: 25ند ) نمای امضا و صالحیت سردفتر را تصدیق می 

مترجم رسمی    یه امضا و مهرِ ئقضا  ۀامور مترجمان رسمی قو   ۀ در ایران رویه بدین قرار است که ادار 
یید  أمترجمان رسمی را ت  ۀ دار مهر و امضای ادارسپس مرجع صالحیت  ، نمایدیید می أت  را یه  ئقضا  ۀقو

تأیید نمینماید  می  را  و مهر مترجم  ایران چن  نهایتدر  کند.  و خود امضا  اگر سند    یندر  است که 
یکی از   یدیه نماید که أی اقدام به صدور دو ت د دار بایمرجع صالحیت ،شده سندی رسمی باشدترجمه

حل  در اینجا راه.  شده خواهد بودها مربوط به خود سند بوده و دیگری مربوط به سند ترجمهییدیهأت
سند یا رونوشت مصدق سند باشد    به اصل  ترجمه منضم  ۀییدی أت  ۀکه برگ دیگر این است    ۀشدبینیپیش 

 (.280: 1392 ، پور)شهبازی و قربان
ییدیه خود از این  أنیوزیلند بوده و در سیستم صدور تهای کشور  عملاین روش از جمله ابتکار

گردد  این روش باعث می  (.Permanent Bureau of HCCH, 2009: 25)  نمایندروش استفاده می
 ییدیه بنماید. أاقدام به صدور دو ت صالحجع که دیگر الزم نباشد مر

باقی می اینجا  در  اگر سند ترجمهاما سؤالی که  این است که  یک سند عادی    ، خود  شده، ماند 
پس از ترجمه   ،چنین است که اسناد عادی نیز  تواند شامل این سند باشد؟ ظاهراا آیا آپوستیل می  ، باشد

، یک سند رسمی  2امور ترجمه   ۀ ادار  از سوی  توسط مترجم رسمی و تصدیق امضای مترجم رسمی

 
یک سند غیرعمومی )سند خصوصی(، این اسناد توسط دفتر اسناد    ۀدر این کشورها، پس از ترجم. از آنجایی که  1

ب آمده و مشمول  ک سند عمومی به حسای  ،شده ،خودشود، این اسناِد ترجمهرسمی و یا مترجمان رسمی تأیید می
سند خصوصی باشند، آپوستیل صادر  یک  ۀ ولو اینکه ترجم ،بنابراین برای این نوع اسناد ؛گیرندمذکور قرار میۀ معاهد

 گردد. می

م و کاظهارات و اسناد در محا  ۀترجم   ( قانون راجع به3)  ۀ»اصالح ماد  ییاجرا  ۀنام ن ییآ اصالحی    55  ۀمطابق ماد  .2
اسناد و    یپ ک ا فتویا رونوشت  یل ترجمه  ی مترجم ذی  امضا«  الحاق چند ماده به آن  و  1316مصوب سال    یدفاتر رسم

 



 هاشمی /رانیا یحقوق نظام بر  آن به الحاق ریتأث و  لیآپوست ونیکنوانس

 

۳۰۷ 

مسئله ممکن است    یک سند رسمی وجود دارد. این  ۀدهندچراکه عناصر تشکیل  ؛آیدبه حساب می
 ۀتوانند با صرف ترجمگذار ما باشد؛ چراکه افراد میاستفاده قرار گرفته و مغایر با هدف قانونمورد سوء

عنوان امور مترجمان به  ۀ رجم از سوی ادارامضای متیک سند عادی توسط مترجم رسمی و تصدیق  
وزارت امور خارجه مراجعه نمایند.  خذ گواهی آپوستیل به  ایک سند رسمی از آن استفاده کرده و برای  

اسناد غیررسمی از   ۀلذا بهتر است در قانون »لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه« ترجم
 شمول این کنوانسیون مستثنا شود. 

 دار ع صالحیت. مرج۳-۴

ماد کنوانسیون   6  ۀطبق  عضو  دولت  ، 1این  صالحیتموظف  های  مرجع  که  صدور داهستند  ِر 
آپو تعیین  ستیلگواهی  نمایند  را  اعالم  هلند  خارجه  وزارت  به  و  (.  Amram, 1974: 314)  کرده 

در امور    این کنوانسیون تمایلی به مداخله  ۀکنندگان اولیتصویب این ماده نشان از آن دارد که تنظیم
صالحیت مرجِع  اعالم  البته  نداشتند.  کشورها  تعیین داخلی  بایداِر  به   دشده  الحاق  با  همزمان 

 (.185: 1399انسیون صورت گیرد )زرگری، کنو
  سناد ین ا های صادره، جهت جلوگیری از جعل اآپوستیل  ۀ ثبت شمار،  از جمله وظایف این مرجع

اصالت سند را احراز کرده و اقدام به صدور   یدبا همچنین این مرجع (.Amram, 1974: 313) است
 (.185: 1399گواهی آپوستیل در خصوص آن بنماید )زرگری، 

مراجع مختلفی را جهت انجام  کنوانسیون،    6  ۀ در راستای نیل به تکیلف ماد  ، کشورهای مختلف 
در اتریش بدین  دار جهت صدور آپوستیل  جع صالحیتعنوان نمونه، مرا بهاند؛  انتخاب کرده  این امور

هر  و استاندار یا مقام اجرایی    3های بدوی« ، »رئیس شعب دادگاه2: »وزارت امورخارجه«قرار است
از   .4استان  گمارده شده    5»دادستان کل«  ۀاستان آن بر عهد  96در فرانسه این مسئولیت در هریک 
است. در این کشور  دار با توجه به نوع اسناد متفاوت  یتدر کشور فدرال آلمان مقام صالح   است.

 
خواهد شد،    یینتع  ییاز قضات قضا   ییک  ۀلیها وسشهرستان   و در  یامور مترجمان رسم  ۀ ادار  ۀلیوسز  کاوراق در مر

 شود. یمبر الصاق م ت یو به مبلغ مقرر قانون یقتصد

  ی رسم  ۀیف( را با ذکر وظ3)  ۀموضوع پاراگراف اول ماد  ۀییدی تأ  ۀصادرکنند  داریت حمراجع صال  یدهر دولت متعاهد با  .1
گسترش به وزارت   ۀیاعالم   یاالحاق    یا  یبرا هنگام سپردن سند تصو  یینیتع  یندولت متعاهد چن  هر  کند.  ینها معآن 

 . ا اطالع خواهد دادشده ریین مراجع تع ییرهر طرف هرگونه تغ ین،هلند اطالع خواهد داد. همچن ۀامور خارج

2. Federal Ministry of Foreign Affairs  

3. The President judge of each court of first instance 

4. Governor or other executive of each province 

5. Attorney General 
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ایالتی تبدیل میاسناد در یک تقسیم ار برای  دصالحیتمرجع    .شوندبندی به اسناد فدرال و اسناد 
 3کیت فکری«لو »رئیس مرکز فدرال ما  2اجرایی فدرال«   ۀ »ادار  1اسناد فدرال«»  صدور آپوستیل برای

صالحیت مرجع  اما  دادگاهبرای  دار  است؛  شعب  »رئیس  ایالتی  اداری«هااسناد  »وزیر 4ی   ،
کشور«5دادگستری« »وزیر  دادگاه  6،  »رؤسای  تجدیدنظر« و  بدوی«  7های  »دادگاه  .  باشندمی  8و 

و   فدرال  اسناد  خصوص  در  دارد  فدرالی  نظام  که  نیز  سوئیس  کانتون  اسنادکشور  )اسناد    9( ایالتی 
ند در این امر  هل   سیس کرده است.أ مخصوص ت  ۀ ها یک ادارو برای هریک از آن   فکیک قائل شدهت

ناد یید اسأدار در تو مقام صالحیت  کندمینسبت به سایر دول اروپایی با سهولت بیشتری برخورد  
 (. Amram, 1974: 315)است  10های بدوی مسئول دفتر هریک از شعب دادگاه

متحد  سال  آمریکا    ۀایاالت  در  کنوانسیون  ایجاد  از  سال  بیست  حدود  گذشت  از    1980پس 
آپوستیل    ۀییدی أهادهای مختلفی را جهت صدور تاین کشور ن  .(HCCH, 2020وست )بدان پیمیالدی  

اس قرار  این  از  امور خارجهأم» ت:  تعیین کرده که  دفتر وزارت  دفتر  »،  11« مور احراز هویت  مسئول 
دادگاه تجدیدنظر امور گمرکی و مالکیت »،  14«دادگاه بخش، »13« دادگاه تجدیدنظر»،  12«عالی  دادگاه
 (. Leich, 1982: 183)16«  دگاه تجارت بین المللدا»و  15« فکری 

طبق   17. ایی این قانون را به تصویب رسانداجر ۀنامآیین 6 ۀایران نیز در راستای انجام این امر ماد
بر    ها را آن یید این اسناد و الحاق سند آپوستیل بر روی  أمسئولیت ت  «وزارت امور خارجه»  ، این ماده

نوعی در خصوص تمرکز و دقت بیشتر در این زمینه بسیار مفید است  این نوع انتخاب به  عهده دارد. 

 
1. Federal Document 

2. Federal Office of Administration  

3. The President of the Federal Patent Office   
4. The president of the administrative tribunal of each state 

5. The Minister of Justice 

6.  Minister of Interior 

7. The President Judge of court of Appeal 

8. The president judge of court of first instance 

9 Cantonal Document 

10 The clerk of court of each court of first instance in each province 

11 .The Authentication Officer of the Department of State 

12 .Clerks of the Supreme Court 

13 .The US court of Appeals 

14 .District Courts 

15.The Court of Customs and Patent Appeals 

16.The Court of International Trade 

در کشور   ییدیهتأ  ۀصدور برگ نمون  داریتعنوان مرجع صالحوزارت به  یون،( کنوانس6)  ۀماد  یدر اجرا:  6ۀ  ماد  .17
 . شود یم  یینتع
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اسناد جلوگیری می نوع  این  از جعل  وزارت »  استقرار مسافت محل  دوری  علت  هرچند به   ؛دنمایو 
همچنین این تمرکز مرجع ممکن   ممکن است برای بسیاری از افراد مشکالتی را به وجود آورد.  « خارجه 

طور که بیان  همان   ا کاهش داده و برخالف اهداف این کنوانسیون باشد. است سرعت صدور آپوستیل ر
ین به بنابرا  ها اعطا شده است. ن امر حتی به شعب بدوی دادگاه شد در بسیاری از کشورهای اروپایی ای 

 این اختیار عالوه بر وزارت خارجه به شعب دادگستری نیز اعطا گردد.  باید رسد  نظر می 
 تیل الکترونیک. طرح آزمایشی آپوس۳-۵

  هصورت کاغذی بودنویس کنوانسیون آپوستیل در فضایی که تمامی امور اداری و رسمی بهپیش 
  . بایست بر روی کاغذ صادر گرددل می بر همین مبنا طبق کنوانسیون، گواهی آپوستی .یه شده استته

ها تأثیر  رد دولتعملک  ۀیکم فناوری و ظهور تکنولوژی در نحوواین در حالی است که در قرن بیست
 Permanent Bureauهای الکترونیک هستیم )آمدن دولت وجود گذاشته است و ما اکنون شاهد به

of the HCCH, 2013: 10) ها متمایل شوند تا اسناد تجاری و  ها سبب شده است دولت. همین
ای که  ا نکته (. ام215:  1399صورت الکترونیک منتقل نمایند )زرگری،  اسناد احوال شخصیه را به

نشده    ای به امکان استفاده از این ظرفیتدر اینجا وجود دارد این است که در متن کنوانسیون اشاره 
امکان استفاده از فناوری در آن دوره فراهم نبوده امری طبیعی بوده، چراکه    است و این مسئله کامالا 

نی تبادل اسناد سازگار  عیون یدر حالی که استفاده از این ظرفیت با هدف اصلی این کنوانس  ، تاس
بر   1«ن ویژه »کمیسیو  2003در راستای همین سیر تکاملی، در سال    (.Bernasconi, 2013)  است

فناوری از  استفاده  مثبت  بتأثیر  نوین  نمودهای  تأکید  آپوستیل  این کنوانسیون   .ر عملکرد  همچنین 
فناوری از  استفاده  مانِع  کنوانسیون  متن  و  روح  که  کرد  )تصدیق  نیست  نوین   Permanentهای 

Bureau of the HCCH, 2013: 11.) 
دائم« بین   2»دفتر  حقوق  خصوصی  کنفرانس  بهالملل  جهت  حفظ   روزماندنالهه  همچنین  و 

خود استفاده نماید.    های در کنوانسیون های نوین  کارایی معاهدات خود سعی بر آن دارد تا از فناوری
سرانجام در سال    .هموار نمود  3ز »طرح آزمایشی آپوستیل الکترونیک« استفاده ا  راه را برای   دیدگاهاین  

ی کانون ملی سردفتران ایاالت  خصوصی الهه با همکار الملل  میالدی، کنفرانس حقوق بین  2006
های  این طرح را تکمیل کرده و توسعه داده است. این دو نهاد سعی دارند تا هزینه  4متحده آمریکا 

صورت الکترونیک را کاهش داده و آن را عملی و پیاده سازی نموده و تیل به صدور و استفاده از آپوس
 

1. Special Commission 

2. Permanent bureau 

3. Electronic Apostille Pilot Program (e-APP) 

4. National Notary Association of the United States (NNA) 
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 ,Bernasconi, 2007: 353; Permanent Bureau of the HCCH)  نرم افزار آن را ایجاد نمایند

تا بهرا راه  1« این دو نهاد سیستم »ثبت الکترونیک  (. 11 :2013 صورت برخط از منشأ  اندازی کرده 
   (.Permanent Bureau of the HCCH, 2013: 11د )ه أخذ گرد صدور سند تأییدی 

عنوان   ، ستیل الکترونیک«»طرح آزمایشی آپو   افزارآمیز نرم یتپس از اجرای موفق 2012در سال  
(.  216:  1399یاد کردند )زرگری،    2«ف شد و از آن با عنوان »آپوستیل الکترونیکذآزمایشی از آن ح

  « الملل خصوصی الههدفتر دائم کنفرانس حقوق بین»با همکاری  در حال حاضر بسیاری از کشورها  
 Permanent Bureau)  اندکرده  فراهم   الکترونیک  آپوستیل  اندازیراه  جهت  را   های الزمزیرساخت

of HCCH, 2010: 31.)  

دهد.  یی آن را افزایش می آ و کارباال برده استفاده از ظرفیت آپوستیل الکترونیک امنیت معاهده را 
توانند از این و افراد با راحتی بیشتری میگردد  میدار  چنین سبب تسهیل در امور مراجع صالحیتهم

  دیگر،  از سوی  .پذیرد چنین انتقال این اسناد با سادگی بیشتر صورت میتفاده نمایند. هممعاهده اس
های احتمالی از استفادهکند که از سوءآپوستیل الکترونیک از ابزار قدرتمند و کارآمدی استفاده می

 د آورجلوگیری به عمل می  ی موجود در خصوص جعل سندهااین کنوانسیون و همچنین کالهبرداری
(Permanent Bureau of the HCCH, 2013: 76 .)   استفاده از ظرفیت الکترونیک جهت ثبت و

آیین  آپوستیل در  قانون  ۀنام صدور برگ  این  بیان آیین   این  14  ۀماد   . بینی شده استپیش   3اجرایی  نامه 
ستعالم و ا شدن، تارنمایی که قابلیت الزم االجرا زمان  ماه از  9که وزارت خارجه بایستی ظرف کند  می 

آپوستیل   راه اعالم صحت صدور و اصالت  نماید. را داراست  و   اندازی  به هدف فوق  نیل  در راستای 
که را ربطی های ذی نامه دستگاه این آیین  84 ۀ ماد 1 ۀتبصر همچنین تقویت و تحقق دولت الکترونیک، 

استفاده از سامان  نمایندمختلف می به صدور اسناد  اقدام   تا با  های الکترونیک، امکان ه موظف کرده 
 را فراهم آورند. آزمایی برخط اصالت اسناد  دسترسی، بررسی و راستی 

 
1. e-Registers 

2. e-Apostille 

صورت الکترونیکی، وزارت موظف است تارنمایی که  تأییدیه به  هت و صدور برگ نمونمنظور امکان ثببه  :14ۀ  ماد  .3
ب  ۀ قابلیت استعالم و اعالم صحت صدور و اصالت برگ نمونه تأییدیه صادرشده را از طریق شمار صورت  ه رهگیری 

آیین االجرا ( ماه از تاریخ الزم 9برخط داشته باشد، ظرف ) نی آن را در ذیل برگ نمونه  اندازی و نشانامه راهشدن این 
 . گیرد اندازی تارنمای مربوط، مراتب طبق سازوکارهای سابق انجام میدیه درج کند. تا راهتأیی

الکترونیک،  :  1ۀ  تبصر   .4 دولت  ارتقای  و  تحقق  راستای  ذی دستگاه در  سامانه های  از  استفاده  با  موظفند  های ربط 
و راستی  بررسی  امکان دسترسی،  اسناد صادرشدهآالکترونیکی،  اصالت  برخط  وزارت   زمایی  برای  را  آن دستگاه  در 

 د. فراهم کنن 
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 آثار الحاق به کنوانسیون . ۴
سازی قوانین و مقررات  المللی عامل یکپارچههای بین  طور کلی الحاق کشورها به کنوانسیون به

ها  ه تجارت بپردازند که قوانین آن تجار بیشتر سعی دارند در کشورهایی ب  ،از طرف دیگر  .کشورهاست
تفاوت چندانی با قوانین سایر کشورها نداشته باشد و با سهولت بتوانند قوانین آن کشور را تفسیر کرده  

گذار خارجی را . عضویت در این کنوانسیون مطمئناا ورود سرمایهرو باشندهو با تعارض کمتری روب
تساهل و رفع موانع اداری در اجرای اسناد خارجی است  علت  نماید و آن هم بهیران بیشتر میبه ا

جهان  ی فکر   ۀیسرما  یاییپو(.  142:  1399)زرگری،   همکاریبا  و    یالملل  ینب  هاییشدن، 
 یون کنوانس ینا ، نگاه گسترده یکدر  (.Knight, 2012: 29است ) فتهیا یشبرداشتن مرزها افزا یان ماز

که    ، یلی تکم  یالترشد در تحص  یتتقو  ینو همچن  یانسان  یروهای و انتقال ن  ییجاجابه  یلتسه  بسب
اقتصاد رشد  م   یموتور  حساب  در    (.Hendel & Lewis, 2005)  شودمی   آید، یبه  که  سرعتی  با 

سا در  افراد  تحصیلی  مدارک  میتصدیق  بهتری  سهولت  با  دارد،  وجود  کشورها  در  یر  توانند 
 ورهای پیشرفته جهان تحصیل نمایند. های کشدانشگاه

که   بیان کرد   1«مرزیگذاری بروندر انتشار اولین گزاش »سرمایه  2010نک جهانی در سال  با
ث در  تسهیل  همچنین  و  آن  خاص  تشریفات  و  اداری  امور  کاهش  با  کنوانسیون  این  به  بت  الحاق 

 World Bank) گردد  گذاری میهای مادر در سایر کشورها سبب جذب سرمایههای شرکتشعبه

Group staff, 2010: 34 & 88)المللی در سال  شده توسط اتاق بازرگانی بین. در گزارشی منتشر
بین  به  2012 تجارت  تسهیل  بر  کنوانسیون  این  سرمایهتأثیر  و  است  المللی  شده  تأکید  گذاری 

(Permanent Bureau of the HCCH, 2013: 9).  گذاری لذا این کنوانسیون در جذب سرمایه
 ایی خواهد داشت.خارجی بر ایران تأثیر بسز

ردار کرده و از طرف دیگر همچنین کنوانسیون از یک طرف مراجع داخلی را از مزایای مالی برخو
- 264: 1392پور، بازی و قربان)شه نماید های خارجی را از این کسب درآمد محروم مینمایندگی

های کشور مقصد ی پیش از الحاق به این کنوانسیون، کنسولگر  .شودو مانع از خروج ارز می   (263
البته اگر کشور   .کردندمی  در خصوص تصدیق و احراز اصالت سند مبالغی را به ارز خارجی دریافت

ها  نقل و... نیز به این هزینهوحملهای پست، ترجمه،  مبدأ سند میزبان کشور مقصد نباشد، هزینه
می  )افزوده  زرگری،  Tsouka, 2015: 43شد  داش  .(141:  1399؛  بیان  یک ته برخی  اگر  که  اند 

احراز و  تصدیق  را  خود  تحصیلی  مدارک  بخواهد  غیرعضو  کشور  نماید  دانشجوی    د بای  ، اصالت 

 
1. Investing across borders  
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میزان  در صورتی    .( Arazmuradov, 2015, N: 4)  چندین هزار دالر صرف نماید تمایل   زیاد که 
کشور   از  ارز  خروج  سبب  متحده  ایاالت  همچون  کشورهایی  در  تحصیل  به  ایرانی  دانشجویان 

 نماید.در حالی که الحاق به این کنوانسیون از این مسئله جلوگیری می ، گردد می 
اسناد  عمل به مفاد آن از جعل  بیان داشتند که    این کنوانسیون  به  داناِن موافق الحاقدا حقوقابت

چنین  یا چند مرجع منتخب  نهایت یک مرجع  در    ، که مطابق با کنوانسیونآنعلت    ؛نمایدجلوگیری می
.  (Haight, 1975: 765)تر خواهد بود  امکان جعل آپوستیل سختلذا    ؛ندنمای ی را تصدیق میاسناد

 منفی کنوانسیون را آثار    ۀاز جملاستفاده از آپوستیل شدند و  اما با مرور زمان نویسندگان متوجه سوء
اند که  ها چنین ادعا کردهآن   .(Adams, 2012: 538)  بیان داشتند  کردن موجبات جعل اسناد فراهم

آمدن  وجودیپلماتیک سبب بههای کنسولی و دبرداشتن مجرای تصدیق اسناد توسط نمایندگی میان از
جعل شدچنین  خواهد  جعل  ۀنتیجحال    .هایی  بچنین  کاالهای  ورود  به یهایی  خارجی  کیفیت 

)شهبازی بود  خواهد  پزشکی  و  بهداشتی  دارویی،  اقالم  و  کاالها    : 1392  ، پورقربان  و   خصوص 
الهبرداری و  ک  ۀبه مسئل  2008دفتر دائم کنفرانس نیز در یک گزارش اختصاصی در سال    .(264

  . همچنین این مسئله(Adams, 2012: 538)جعل در خصوص مدارک تحصیلی اشاره کرده است  
دادگاه در  مطروحه  قضایی  دعاوی  برخی  متحددر  ایاالت  می  ۀهای  دیده  پروندآمریکا  در   ۀشود؛ 

 Court of)  2«»گودایک  ۀو پروند  (trict Court, U.S. V. RANDOCK, 2008Dis)  1«»رنداک

Appeals, U.S. V. Goodyke, 2011)  استفاده شده و برای اسناد جعلی  از سازوکار آپوستیل سوء
 ها ارائه شدند. سپس این اسناد در دانشگاه وتیل دریافت شده سند آپوس
از میان رفته است و   امکان جعل تقریباا   رخط اسناد، الکترونیک و بآمدن تصدیق  وجودبا به  البته
ای نیستدیگر  جدی  چندان  نگرانی  به  ؛ن  و  افراد  دخالت  بدون  اسناد  توسط چراکه  برخط  صورت 

 گردد. صورت برخط ارسال میکشور مقصد سند بهصالح تأیید شده و به مراجع ذی
؛ بنابراین  استمحلی    مختلف  جع امضاها از سوی مرا   مانع از تعدداز سوی دیگر این کنوانسیون  

ت تصدیق رسمی رهایی یافته و مشخص است که برای تصدیق سند  مختلف جه  راجعفرد از یافتن م
دهد که نظام  تر خود را در کشورهایی نشان میخود بایستی به چه نهادی مراجعه نمایند. این امر بیش

و هم مراجع فدرال اسناد را تصدیق  چراکه در این کشورها، هم مراجع ایالتی    ؛سیاسی فدرال دارند
 شودباعث می  و  این کنوانسیون امر دادخواهی را تسهیل نموده  (. Haight, 1975: 765)  کردندمی 

تسهیل در استفاده از  .  باشداستناد  قابل  هولت بیشتری با ساسناد داخلی در دادخواهی سایر کشورها  
 

1. Randock 

2. Goodyke 
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،  (Haight, 1975: 765)  ثار این کنوانسیون باشداز آالمللی نیز ممکن است  های بیندر دادرسی اسناد  
 از این ظرفیت استفاده نشده است. هرچند هنوز 

نسبی  نسخ    ران، در خصوص قوانین و مقررات داخلی ای  آثار الحاق به کنوانسیون آپوستیل  دیگر  از
ر مذکو  ۀبا مادمطابق    .کشورهای عضو معاهده خواهد بود  خصوص در  ایران    1قانون مدنی   1296  ۀماد

سیاسی بایستی    ۀسیاسی ایران در کشور منشأ سند، امضای نمایند  ۀپس از تصدیق اسناد توسط نمایند
ون کشورها را از این کنوانسی  ، تر بیان شدطور که پیش  اما همان  . توسط وزارت خارجه تصدیق گردد

سند  و  نیست در وزارت خارجه سیاسی ۀنمایند امضایدیگر لزومی به تصدیق امر منع کرده است و 
  4بند  نسبی همچنین تصویب این قانون موجب نسخ مورد پذیرش قرار گیرد.  بایدمنضم به آپوستیل 

مدنی    1295  ۀماد عضو  ایران  قانون  کشورهای  خصوص   : 1392  ، پورنقرباو    )شهبازی  استدر 
ماده   همان  .(286 این  در   شده در کشورهای خارجیاسناد صادره   باید  مقرر کرده است   2طور که 

و مطابق با  با الحاق به این معاهده  .ایران در آن کشور تصدیق گردد ۀخانایندگی سیاسی و سفارت نم
ورین کنسولی و سیاسی  مأهای عضو توسط میید اسناد دولتأدیگر لزومی به تاین قانون،    3و    2مواد  

ایران نیست از سوی مرجع صالح کشور مبدأ سند کفایت می  کشور  تأیید  انون این ق   .کندو صرف 
  3« اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی  ۀ قانون راجع به ترجم »  2 ۀ بند الف ماد  سبب نسخ نسبی 

توسط مترجمان   دبای   ، شداگر سندی در یکی از کشورهای بیگانه صادر شده با  ، . طبق این مادهاست
ور دیگر در صورتی که سندی در کش   در حالی که مطابق این کنوانسیون  ، رسمی ایران تصدیق گردد

باشد و مرجع صالحیت  باشد ترجمه شده  را تصدیق کرده  نیز ترجمه  آن کشور  به   ، داِر  لزومی  دیگر 
 هد بود.مورین سیاسی و کنسولی و مترجمین رسمی ما نخواأ تصدیق ترجمه از سوی م 

 
  در  خارجه  نسولیک  یا  سیاسی  ۀنمایند  توسط   به  خود   تنظیم  محل  قوانین  با  قبل   ۀماد  در  مزبور   اسناد  موافقت  هرگاه .1

  تهران   خارج   در  یا  و  خارجه  امور   وزارت   که  است  این  بر  متوقف  ایران  محاکم  در   سند  دنشقبول   ،باشد  شده  تصدیق  ایران
 . باشند کرده تصدیق را خارجه ۀنمایند امضا والیات و ایاالت  حکام

به اسناد  »  .2 ایران  قوانین   شدهتنظیممحاكم  آن اسناد مطابق  داد كه  اعتباری را خواهند  در كشورهای خارجه همان 
سیاسی یا قنسولی ایران در كشوری كه   ۀ رابعاً نمایند...  مشروط بر اینکه:   ،باشدشده دارا می   آنجا تنظیم كشوری كه در  

باشد كه سند موافق قوانین    كرده   ران تصدیقسیاسی و یا قنسولی كشور مزبور در ای  ۀسند در آنجا تنظیم شده یا نمایند
 « محل تنظیم یافته است.

اسنادی    ،الف  طرف مترجمین رسمی یا مأمورین سیاسی و كنسولی تصدیق شده باشد.اسناد ذیل باید از    ۀترجم»  .3
ت ایران م و اداراهای غیرفارسی تنظیم شده و در یکی از محاككه در یکی از كشورهای بیگانه یا در ایران به یکی از زبان

 « باشد.   مورد استفاده
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این است که این مواد صرفاا در برابر کشورهای عضو    حائز اهمیت در مورد نسخ مواد فوق  ۀنکت
به تعبیر دیگر نسخ این مواد نسبی است و نسبت به کشورهای عضو   ؛وانسیون نسخ شده استاین کن

قانونی  این معاهده نسخ شده، اما در مورد سایر کشورهای غیرعضو هنوز پابرجاست؛ همچنین مواد 
مستثن اسناد  به  نسبت  از شموامذکور  آگاهی  ل کنوانسیون الزم شده  به  توجه  با  االجراست، هرچند 

گرفتن عضویت در الحاق به این معاهده، نسخ کلی این ها به اهمیت این کنوانسیون و سرعتکشور
 . مواد چندان بعید نیست

 نتیجه 
ا در پی خواهد داشت که تفصیل آن الحاق به کنوانسیون لغو ضروریت تصدیق اسناد آثاری ر

 دد: گربیان می شدهصورت کلی نکات حاصلان گردید و در زیر بهطور کلی بیبه
برخالف  .  1 است.  آپوستیل  لفظ  از  استفاده  عدم  قانون  این  تصویب  خصوص  در  نکته  اولین 

که نیازی   آپوستیل نوعی اسم خاص است  ۀ، کلمرفته این لفظ به کار گرفته    ۀگیری که در ترجمسخت
خود این معاهده این لفظ ترجمه شده    4  ۀریح ذیل مادآن نیست. همچنین برخالف تص  ۀبه ترجم

 است. 
الحاق به این کنوانسیون سبب تسهیل در تبادل اسناد و حذف مراحل مختلف تصدیق بوده که  .  2

جذب   ۀنتیج همچنین  و  کشور  از  کمتر  ارز  خروج  کشورها،  دیگر  در  تحصیل  سهولت  آن 
ند که برخالف انتظارات ممکن است موجب البته این نکته مغفول نما .گذاری خارجی استیهسرما

  ۀ که در دو پروندشود؛ چناناکه مراحل تصدیق از سوی کشور مقصد حذف میچر  ؛جعل اسناد باشد
آمریکا به جعل در مدارک دانشگاهی با استفاده از سیستم آپوستیل اشاره    ۀ مطروحه در ایالت متحد

هر    . برخط یا همان آپوستیل الکترونیک است  راه مقابله با این امر استفاده از ظرفیت تصدیق  .شد
اما اگر در عمل به آن توجه نشود ممکن است   ، اجرایی مورد تأکید است   ۀنامآیین  چند این امر در

 سرمنشأ جعل بسیاری از اسناد خصوصاا مدارک دانشگاهی گردد. 
ای باشد؛ به این صورت مبدأ سند به صورت چندمرحله  ممکن است تصدیق در خود کشور.  3

سپس مرجع صالح گواهی آپوستیل را    ، دهسند امضا و مهر را تصدیق کر   ۀکه ابتدا مرجع صادرکنند
  . ای را پذیرفته استمرحلهاجرایی آن، تصدیق چند  ۀنامآیین  9  ۀ کند. ایران نیز مطابق مادصادر می

د کشورهااین  بیشتر  که  است  حالی  توسعهر  تکی  روش  پذیرفتهمرحلهیافته  را  توصیه  ای  لذا  اند؛ 
 ای را برگزیند.مرحلهش تکجهت تسریع امر تصدیق، ایران نیز رو  ، گردد می 

ترجمه شد.  4 دولتی  به سند  ایران  قانون مصوب  در  اسناد عمومی  برخالف    .ابتدا  ترجمه  این 
که از   گرفتدربرمیاین لفظ صرفاا اسنادی را چراکه استفاده از  ؛هده بودمعا ۀاهداف و مذاکرات اولی
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به تعبیر دیگر، بسیاری از    .شدیاند و شامل اسناد رسمی دیگر نمسوی نهادهای دولتی صادر شده
های غیردولتی قابلیت تصدیق از طریق آپوستیل را دارا  ه از سوی دانشگاهشدمدارک تحصیلی صادر

غلط تغییر کرد و بیان گردید که منظور    ۀاین ترجم  ، 1394دلیل در اصالحات سال    نبودند. به همین
اسناد که مدنظر این معاهده است، مشمول    از اسناد دولتی، اسناد رسمی است؛ با این تغییر، تمامی

 توانند از ظرفیت آن استفاده کنند. گردد و ایرانیان میآن می 
ی را بنا به دالیلی که بیان  صادره از سوی مأموران کنسول این کنوانسیون اسناد گمرکی و اسناد  .5

ظم عمومی، اخالق حسنه،  کرده است. ایران نیز عالوه بر این استثنائات، اسناد مغایر ن ءگردید استثنا
کرده است. حال اگر سندی مبتنی بر این دالیل   ءبندی شده را استثنامنافع و امنیت ملی و اسناد طبقه

خارجه وجود دارد که این امر برخالف اصول اعتراض  اعتراض در خود وزارت امور    قابلیت  ، تأیید نشد
 باشد. مرجع اعتراض نیز می ، خود ، چراکه مرجعی که امعان نظر کرده است ؛به رأی است

اعتراض هم وزارت امور   ۀنامه بیان شده است که اگر در مرحلآیین  16  ۀ با این حال در ذیل ماد 
صالح مراجعه کند که به این  تواند به مراجع ذید میر دالیل فوق تأیید نکرد، فر خارجه سند را مبتنی ب

  ی دادرس  یینو آ  یالتتشک قانون    1  ۀه به مادرسد با توجبه نظر می  .صالح تصریح نشده است مرجع ذی
ادار  یوان د بروز  عدالت  عدم  جهت  است  بهتر  هرچند  است.  اداری  عدالت  دیوان  مرجع  این  ی، 

احتمال دادگاختالف  میان  صالحیت  خصوص  در  امر  ی  این  به  اداری  عدالت  دیوان  با  عمومی  اه 
 تصریح گردد. 

صورت نگرفته است. در اینجا ممکن است    نامه اظهارنظری اسناد در آیین  ۀدر خصوص ترجم.  6
ادار سپس  کرده،  ارائه  ترجمه  جهت  رسمی  دفاتر  در  به  را  خود  عادی  اسناد  مردم  از  امور    ۀ برخی 

خذ گواهی  اعنوان سند رسمی استفاده شده و جهت  ع اسناد بهمترجمان آن را تأیید نماید و از این نو
نسبت به این قسم اسناد    دگذار بایرسد قانون ه نظر می ت امور خارجه ارائه شود؛ لذا بآپوستیل به وزار

 استفاده قرار نگیرند.گونه اسناد مورد سوء موضع خود را بیان کند تا این
وستیل را به کشور مبدأ سند سپرده است، لذا معاهده انتخاب مرجع صالح جهت صدور آپ .  7

راستای انجام این وظیفه وزارت امور   اند؛ ایران نیز درانتخاب کردهکشورهای عضو مراجع مختلفی را  
رسد بهتر است که عالوه بر این وزارتخانه،  عنوان مرجع صالح انتخاب کرد. به نظر میخارجه را به

شهرها    ۀ باشند؛ چراکه امکان استفاده برای هم  داشته حق را    های عمومی نیز اینشعب بدوی دادگاه
 یابد.تمرکز در یک مرجع افزایش می عت تصدیق اسناد با توجه به عدم تسهیل شده و سر

»قانون مدنی« و همچنین   1295 ۀو بند چهارم ماد 1296 ۀموجب تصویب این قانون، مادبه. 8
 ؛ شودطور نسبی نسخ می« بهد در محاکم و دفاتر رسمی اظهارات و اسنا  ۀترجم»قانون راجع به    2  ۀماد
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موجب این در حالی که به  ، اندناد انتخاب کردهدیگری را برای تصدیق اس  ۀی شیوچراکه این مواد قانون 
 گردد. معاهده، اسناد صرفاا با صدور گواهی آپوستیل تصدیق می 

که در طی این پژوهش بیان گردید،   در مجموع، الحاق ایران به این کنوانسیون با توجه به مزایایی
قانون الحاق به    ۀسالچند  اما با وجود تصویب.  گردداقدامی مثبت در راستای منافع ملی ارزیابی می 

گردد سایر  این معاهده، هنوز اسناد الحاق نزد امین معاهده در هلند تودیع نشده است، لذا توصیه می 
 در این معاهده صورت پذیرد. شدن عضویت ایران اقدامات اجرایی جهت نهایی

 گردد: می  گذار ایران توصیهگفته به قانونهای پیش در پایان نیز موارد زیر با استدالل
تأییدیه در ماد  ۀاصالح ترجم  .1  ۀقانون و همچنین نمون   4  ۀ»آپوستیل« و جایگزینی آن با لفظ 

مضمون   با  قانون  انتهای  در  قانوِن  ذیلآپوستیل  »در  جمه:  دولت  به الحاق  ایران  اسالمی  وری 
بیگانه  دولتی  اسناد  رسمی  تصدیق  ضرورت  لغو  لکنوانسیون  به  »تأییدیه«  عبارات  تمامی  فظ  ، 

 ؛ کند«»آپوستیل« تغییر می 
از   ۀنامآیین  16  ۀلزوم اصالح ذیل ماد  .2 اجرایی و تصریح به مرجع اعتراض جهت جلوگیری 

صالحیت،   خصوص  در  احتمالی  اختالفات  و  افراد  میسردرگمی  »معترض  عبارت:  این  تواند با 
 ؛ حسب مورد به دیوان عدالت اداری مراجعه نماید«

ماد  .3 دادگاه  ۀمناآیین  6  ۀاصالح  بدوی  مضاعف شعب  انتخاب  و  برای  اجرایی  های عمومی 
ا »تصدیق  عبارت:  این  با  اجرا سناد  کنوانس6)  ۀماد  یدر  بدوی    یون، (  شعب  همچنین  و  وزارت 

 «.شودی م  ییندر کشور تع  آپوستیل  ۀصدور برگ نمون   داریتصالح   مراجعوان  عنبه  های عمومیدادگاه
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