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 بررسي الحاق دولت جمهوري اسالمي ايران

  راجع به ضرورتالهه 1961به كنوانسيون 

  لغو تصديق اسناد عمومي بيگانه
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  چكيده
عنوان يك مسئله مطرح شده رائه به دواير خارجي بهكه روند تأييد و تصديق اسناد داخلي جهت ا از زماني

 الهه راجع به ضرورت لغو تصديق اسناد عمومي 1961كنوانسيون «است ضرورت بررسي الحاق ايران به 
 1961شايان ذكر است كه ضرورت وجودي كنوانسيون . نيز مورد اهتمام جدي قرار گرفته است» بيگانه

نمودن فرايند تأييد از طريق لغو ضرورت تصديق اسناد عمومي  تصرها به مخ الهه، ناشي از تمايل دولت
با الحاق به اين كنوانسيون، ضرورت مراجعه به . هاي ديپلماتيك و كنسولي بوده است بيگانه توسط نمايندگي

تواند خود منبعي درآمدزا  اين امر مي. شودهاي ديپلماتيك و كنسولي خارجي در كشورها منتفي مي نمايندگي
هاي خارجي جهت  و مانعي براي نمايندگي» تأييديه«كنندة  دار داخلي صادر ي مرجع يا مراجع صالحيتبرا

روند تأييد و تصديق اسناد داخلي شدن  اين نوشتار ضمن تشريح مطرح.كسب درآمد از اتباع ايراني باشد
نوانسيون مذكور را بررسي ضرورت بررسي الحاق ايران به ك، عنوان يك مسئلهجهت ارائه به دواير خارجي به
  .دهد منظور بسترسازي مناسب براي اجراي مؤثر آن ارايه ميو در پايان، راهكارهايي را به
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  مقدمه 
هاي خارجي مقيم تهران به وزارت امور خارجه ايران و  هاي متعدد از نمايندگي تپس از وصول يادداش

كننده  هاي ايران در خارج با وزارت امور خارجه، كه منعكس نيز مكاتبات پراكنده برخي از نمايندگي
هاست، وجود معضلي در روند تأييد و  نظرات وزارت امور خارجه كشورهاي محل استقرار آن نقطه

رو ضرورت بررسي الحاق ايران به ازاين. ناد داخلي جهت ارائه به دواير خارجي آشكار شدتصديق اس
  . مورد توجه قرار گرفت1» الهه راجع به ضرورت لغو تصديق اسناد عمومي بيگانه1961كنوانسيون «

شده توسط مجاري قانوني ايران، از جمله  نبودن اسناد تأييدقبول ايرادات مذكور حاكي از قابل
هاي آنان در  وه قضاييه و وزارت امور خارجه، نزد مراجع داخلي كشورهاي ديگر و نيز نمايندگيق

شده توسط اداره سجالت و  نمودن اسناد تصديق دليل اين امر آن است كه با ممهور. تهران است
احوال شخصيه وزارت امور خارجه و اداره امور مترجمان رسمي قوه قضاييه، با عبارتي بدين 

نظر از  تنها مهر و امضاي مترجم و اداره امور مترجمان رسمي قوه قضاييه، صرف«ن كه مضمو
، اصالت اين اسناد تأييد »گردد شده گواهي مي محتوا، صحت ترجمه و اصالت سند ترجمه

اين ادعا اگرچه مورد قبول مقامات مسئول در اداره سجالت و احوال شخصيه وزارت . شود نمي
ها در   دليل صراحت موضوع تصديق اصالت اسناد دولتي توسط دولت به2امور خارجه نيست

نحو مقتضي مطابق مفاد  كنوانسيون مزبور، از جمهوري اسالمي ايران درخواست شده است كه به
نمودن اين تقاضا با پيوستن به اين كنوانسيون برآورده  عملي. كنوانسيون مذكور عمل نمايد

بحث، مؤيد استفاده بسيار وسيع و  ساس كنوانسيون موردبررسي عملكرد كشورها بر ا. شود مي
 بر اساس 3.مؤثر و همچنين فقدان هرگونه مانع عملي بزرگ در اجراي اين كنوانسيون بوده است

هاي عضو كنوانسيون  زمينه، كميسيون ويژه بررسي عملكرد كنوانسيون، مؤكداً به دولت اين پيش
طور خاص،  به. ها درخواست نمايند ز ديگر دولتكند توسل به كنوانسيون را ا پيشنهاد مي

 
1. Convention Abolishing the Requierment of Legalization for Foreign Public Documents (Concluded 5 
October 1961)  

، در 28/1/1388يش در تهران در تاريخ معاون وقت اداره سجالت و احوال شخصيه در مالقات خود با كنسول سفارت اتر .2
يه هم مهر يكند و قوه قضا  وزارت امور خارجه تنها مهر قوه قضاييه را تأييد مي مبني بر اينكهپاسخ به ادعاي كنسول اتريش

 ددگر وقتي مهر بدون تأييد مندرجات بر روي ترجمه اسناد درج مي«: گويد  مي،نمايد مترجم را بدون مندرجات متن تأييد مي
 اصل اسناد جهت مطابقت به همراه ترجمه ددر تمام مراحل باي... نيست  مورد تأييد ،سند بدين معني نيست كه متن ترجمه

د و بدين لحاظ است كه ما نهايت دقت و كنترل را بر ترجمه و اسناد آن شو اي تأييد نمي  هيچ ترجمه،باشد و بدون اصل سند
  .خارجه نسولي وزارت اموربايگاني اداره كل ك. »دهيم انجام مي

جهت مالحظه وضعيت عضويت ). 25/10/1392آخرين بازبيني . (اند شده عضو كنوانسيون مذكور ، دولت106 تا كنون .3
   :ك.، نكشورها در اين كنوانسيون

http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.status&cid=41 
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اند   كه تاكنون عضو كنوانسيون نشده4الملل خصوصي الهه هاي عضو كنفرانس حقوق بين دولت
   5.شوند منظور عضويت در اين كنوانسيون، تشويق به بررسي آن ميبه

 شوراي  به تصويب مجلس29/1/1391هاي مذكور، اين كنوانسيون در تاريخ  نظر به ضرورت
قانون الحاق دولت جمهوري اسالمي ايران به « ماده واحده 2بر اساس تبصره . اسالمي رسيد

 1340 ميالدي برابر با 1961 بيگانه مصوب 6كنوانسيون لغو ضرورت تصديق رسمي اسناد دولتي
 و ديگر مقررات 7نامه اجرايي نحوه تعيين مرجع يا مراجع صدور تأييديه آيين«، »هجري شمسي

 بنا به پيشنهاد وزارت امور خارجه و با همكاري ساير ،ايي مربوطه در چارچوب اين كنوانسيوناجر
ربط ظرف سه ماه پس از تصويب الحاق، تهيه و به تصويب هيئت وزيران  هاي ذي دستگاه

سازد، دولت ايران هنوز سند الحاق به كنوانسيون را تقديم امين  خاطرنشان مي. »رسد مي
  .االجرا نيست  ننموده و درنتيجه اين كنوانسيون هنوز براي دولت ايران الزمكنوانسيون مذكور

 نمودن ها به مختصر  الهه، ناشي از تمايل دولت1961حال، ضرورت وجودي كنوانسيون  عين در
هاي ديپلماتيك و  فرايند تأييد از طريق لغو ضرورت تصديق اسناد عمومي بيگانه توسط نمايندگي

واسطه حذف يكي از مراحل الزم جهت تصديق ها به  دولتة اجابت اين خواست.كنسولي بوده است
در اين . آورداوراق مذكور، تسهيالتي را براي اتباع كشورهاي عضو اين كنوانسيون فراهم مي

حت اسناد و تضمين استناد ميان، هدف ديگر از اجراي اين كنوانسيون يعني حصول اطمينان از ص
   8.شد نيز محقق خواهد به آن

نظر اين كنوانسيون در چگونگي  اشراف بر محتوا و سازوكار مورد دليل عدم   اين، بهباوجود
 موجبات ،تصديق اسناد عمومي، بعضاً چنين ادعا شده است كه عضويت ايران در اين كنوانسيون

آورد و حذف مجراي تصديق اسناد توسط مجاري ديپلماتيك و كنسولي،  جعل اسناد را فراهم مي
خصوص در زمينه اقالم دارويي، زايش ورود كاالهاي نامرغوب خارجي به داخل كشور، بهاف

  . بهداشتي و پزشكي را به دنبال خواهد داشت
واسطه سازوكار مقرر در آن براي تأييد صحت رسد، پيوستن به كنوانسيون مذكور به به نظر مي

سازي بيشتر ميان كشورهاي  اعتمادصدور اسناد عمومي، با ممانعت از تأييد اسناد مجعول موجب 
 
 در 1893 كه فعاليت خود را از استالملل خصوصي  كنفرانس الهه راجع به حقوق بينهاي  جمله فرآورده  اين كنوانسيون از.4

تارنماي كنفرانس مذكور به . ده استشاالجرا   ميان كشورهاي عضو آن الزم1965  سالكنوانسيون از. الهه آغاز نموده است
  :قرار زير است

http://www.hcch.net/index_en.php?act=text.display&tid=1 
5. “Conclusions and Recommendations Adopted by Special Commission on the Practical Operation of 
the Hague Apostille, Evidence and Service Conventions” (28 October to 4 November 2003), p. 4. 

  :ك.ن ،22 به پاورقي شماره »اسناد دولتي« در رابطه با ترجمه عبارت .6
7. Apostilles. 

8. “Reports and Recommendations of Section Committees”, (United States of America) International 
Lawyers, ABA Section of International Law, vol. 9, no.4, p. 765. 
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 هاي ديپلماتيك و كنسولي نمودن مسير مراجعه به نمايندگي دليل كوتاه حال بهشود و درعين عضو مي
همچنين كنوانسيون . آورد خارجي، تسهيالتي را براي اتباع كشورهاي عضو اين كنوانسيون فراهم مي

در توسل به اسناد و مدارك صادره طبق در كنار خدمت به قضات در راستاي انجام وظايف خود 
شده در اين كنوانسيون، براي كساني كه مايلند در خارج به حقايق مندرج در سند بيني سازوكار پيش

  . صادره از سوي مراجع دولتي خود استناد ورزند، از اهميت بسيار بااليي برخوردار است
  

 بررسي رويه جاري كشور در تأييد اسناد. 1

 در تصديق اسناد 1961 الههالمللي نوين ناشي از كنوانسيون  راي سيستم يكسان بيندر فقدان اج
دولتي داخلي يا  در ايران، روش سنتي تأييد و تسجيل اسناد، جهت ارائه به دواير دولتي يا غير

كننده سند و  نفع و ارائه نظر از تابعيت ذي هاي مربوطه در كشورهاي خارجي، معموالً صرف ارگان
در اين مسير، اداره امور مترجمان رسمي قوه . شود با عنايت به نوع سند ابرازي اعمال ميصرفاً 

و اداره سجالت و احوال شخصيه وزارت امور خارجه در ) در ارتباط با ترجمه رسمي اسناد(قضاييه 
. نمايند هاي كنسولي و بعضاً سياسي ايران در خارج، نقش مهمي ايفا مي داخل كشور و نمايندگي

وزارت امور خارجه ايران «:  چنين بيان شده است9»نامه تعرفه كنسولي آيين «1ين مهم در ماده ا
 در حدود ها اند اسناد و مداركي كه تسجيل آنهاي ايران در خارجه موظف در تهران و كنسولگري

  .»نامه و ساير مقررات مربوط تصديق نمايند باشد را طبق مقررات اين آيين ها مي صالحيت آن
قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاكم و دفاتر رسمي مصوب «همچنين برابر 

شده  ، اصوالً ترجمه رسمي شامل تأييد اصالت سند ارائه»29/4/1376 با اصالحات 20/3/1316
  10.شودنمي

  .دآي با عنايت به اين مختصر، شرح نظام تأييد و تسجيل اسناد در داخل و خارج از كشور در پي مي
  

  نظام تأييد اسناد در داخل كشور. 1ـ1
اساساً تأييد اسناد در داخل كشور، با نظام حاكم بر ترجمه رسمي اسناد توسط مترجمين رسمي 

صاحبان «. دادگستري، تحت نظارت اداره امور مترجمان رسمي قوه قضاييه ارتباطي ناگسستني دارد
زد مترجمان رسمي دادگستري و معموالً بدون پس از ارائه سند خود ن» عالقه اسناد يا اشخاص ذي

 
  .ت وزيرانئ هي20/12/1376مصوب  .9

 2 در ماده 29/4/1376 با اصالحات 20/3/1316 دفاتر رسمي مصوب قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاكم و .10
  :مورين سياسي و قنسولي تصديق شده باشدأترجمه اسناد ذيل بايد از طرف مترجمين رسمي يا م «:دارد بيان مي

از محاكم و فارسي تنظيم شده و در يكي  هاي غير  اسنادي كه در يكي از كشورهاي بيگانه يا در ايران به يكي از زبان)الف
  .ادارات ايران مورد استفاده باشد

  .»دمنظور استفاده در يكي از كشورهاي بيگانه مورد حاجت باش اسنادي كه در ايران تنظيم شده و ترجمه آن به)ب
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 قضاييه و اداره سجالت و احوال شخصيه وزارت امور خارجه  طي مسير اداره امور مترجمان رسمي قوه
اين . دارند شده خود را دريافت مي  تأييد و تسجيلشود، سند ترجمة كه توسط مترجمين رسمي طي مي

يد مهر وزارت امور خارجه جمهوري اسالمي ايران نزد نمايندگي همراه تأي امر در مرحله آتي معموالً به 
  . گيرد كه فرد مذكور مايل به ارائه سند خود نزد مراجع آن است، صورت مي كشور خارجي مستقر در تهران

ديگر، چنانچه  عبارت به. هايي در خصوص ترجمه رسمي اسناد وجود دارد حال محدوديتدرعين
رسمي نبوده و مايل باشد مراجع  رائه آن جهت ترجمه، صرفاً ترجمه غيركننده سند از ا هدف ابراز

شده را طبق قوانين داخلي، واجد آثار يك سند رسمي  صالح داخلي با تأييد خود، سند ترجمه ذي
در هنگام ترجمه رسمي، ارائه اصل . شده بايد داراي برخي اوصاف باشد بنمايند، اسناد و مدارك ارائه

جز تصوير مصدق آن، لي اساسي، الزامي بوده و تصوير سند، در برخي مواقع بهعنوان اصسند به
شده جهت ترجمه رسمي  اين امر جهت اطمينان از اصالت سند ارائه. شود مشمول ترجمه رسمي نمي

با اين مالحظه، در نظام تأييد و تسجيل رسمي . بوده و اصل سند به دارنده بازگردانده خواهد شد
  11:توان به طبقات زير تقسيم نمود  مدارك را مياسناد، اسناد و

ـ مدارك 4ها،  نامهـ انواع گواهي3ـ اسناد مالكيت، 2ـ اسناد مربوط به احوال شخصيه، 1
 امور ـ 8هاي كار،  ـ گواهي7ها،  ـ مدارك شركت 6هاي آموزشي،  ـ گواهي 5تحصيلي و دانشگاهي، 

هاي پزشكي،  ـ گواهي10ه در خارج از كشور، ـ اسناد و مدارك صادر9مربوط به اتباع بيگانه، 
 .هاي ديني ـ مدارك صادره از سوي اقليت12هاي تجاري،   گواهيـ11

دهد كه اسناد مشمول ترجمه رسمي در نظام فعلي تأييد  توجه در اجزاي اين طبقات نشان مي
 از مراجع و تسجيل اسناد در ايران، لزوماً اسناد دولتي نيست بلكه بعضاً شامل اسناد صادره

توان به مدارك تحصيلي صادره از مدارس خارجي مستقر  در اين مورد مي. شود دولتي نيز مي غير
هاي  هاي مراكز آموزش دوره مجموعه گروه مدارك تحصيلي و دانشگاهي، گواهي در ايران، زير

هاي  مجموعه طبقه گواهي هاي خصوصي، زير مدت شركت هاي آموزشي كوتاه زبان و گواهي
. ها اشاره نمود مجموعه طبقه مدارك شركت هاي خصوصي، زير زشي و قراردادهاي شركتآمو

ربط ضرورت  هاي دولتي ذي  دخالت ارگان،حال، در ترجمه، تأييد و تسجيل اين قبيل اسنادبااين
عنوان مثال، ترجمه رسمي مدارك تحصيلي صادره از مدارس خارجي مستقر در ايران با به. دارد

  .پذير است وپرورش امكانالملل وزارت آموزش  امور روابط بينتأييد اداره
 قانون 1296، اشاره به ماده »اسناد و مدارك صادره در خارج از كشور«در خصوص طبقه 

هرگاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانين محل تنظيم  «:مطابق اين ماده. مدني الزم است
شدن سند در  خارجه در ايران تصديق شده باشد، قبولخود توسط نماينده سياسي يا قنسولي 

 
راهنماي انجام كار در دايره  و 40-34، صص 3ش ، فصلنامه پيام مترجمان رسمي ايرانها به تفصيل در  بندي  اين طبقه.11
  .  آمده است1373شده توسط اداره سجالت و احوال شخصيه در مهرماه  ، تهيهايران. ا .هاي ج ييد اسناد و نمايندگيتأ
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امضاي نماينده خارجه را تصديق كرده ... محاكم ايران متوقف بر اين است كه وزارت امور خارجه 
  .»]باشد[

در راستاي رعايت مفاد ماده مذكور، ترجمه رسمي اسناد صادره در كشور خارجي كه نزد 
 است، منوط به تأييد اداره سجالت و احوال شخصيه  شده نمايندگي آن كشور در تهران تأييد

شده توسط دايره تأييد اسناد اداره سجالت  حال ترجمه سند تأييدعين در. وزارت امور خارجه است
شود و نيازي به تأييد مجدد  و احوال شخصيه، با مهر اداره مترجمان رسمي قوه قضاييه معتبر مي

  12.از سوي وزارت امور خارجه ندارد
ها حكايت از آن دارد كه تعدادي از   نظام فعلي ترجمه و تأييد اسناد، برخي شنيدهدر
شده توسط برخي مترجمين رسمي معتمد  هاي خارجي مقيم تهران، اسناد و مدارك ترجمه سفارت

خود را از طي مسير تأييد اداره مترجمين رسمي قوه قضاييه و اداره سجالت و احوال شخصيه 
اين امر اگرچه با هدف كاهش فرايند تأييد اسناد كه از زمان . دارند معاف ميوزارت امور خارجه 

شده در اين  شود هماهنگي دارد، با سازوكار طراحي  دنبال مي1961الحاق به كنوانسيون الهه 
  . همخوان نيست،يابي به اين هدفمنظور دستكنوانسيون به

  
   خارجهاي كشور در نظام تأييد اسناد توسط نمايندگي. 2ـ1

تأييد مدارك ايرانيان مقيم خارج از كشور يا بيگانگاني كه قصد ارائه اسناد و مدارك خود به 
هاي جمهوري اسالمي ايران در  عهده نمايندگي مراجع مربوطه در ايران را داشته باشند بر 

اداره ها توسط دايره تأييد اسناد  فيه بوده و تأييد مهر و امضاي اين نمايندگي كشورهاي متوقف
عملكرد مذكور مطابق با مفاد ماده . پذيرد سجالت و احوال شخصيه وزارت امور خارجه صورت مي

شده در كشورهاي  محاكم ايران به اسناد تنظيم«: دارد  قانون مدني است كه بيان مي1295
خارجي همان اعتباري را خواهند داد كه آن اسناد مطابق قوانين كشوري كه در آنجا تنظيم شده 

رابعاً نماينده سياسي يا قنسولي ايران در كشوري كه سند در ... باشد، مشروط بر اينكه  ارا ميد
آنجا تنظيم شده يا نماينده سياسي و قنسولي كشور مزبور در ايران تصديق كرده باشد كه سند، 

  .» تنظيم يافته است،موافق قوانين محل
 وزير امور 10/6/1383 مورخ 180/722/2000 بخشنامه شماره 2در اين ارتباط، حسب بند 

تأييد مدارك صادره در «هاي جمهوري اسالمي ايران در خارج از كشور،  خارجه به نمايندگي
 منوط به تصديق آن از سوي وزارت امور خارجه ،ها در خارج از كشور كشور ثالث توسط نمايندگي

  .»باشد فيه مي كشور متوقف
 

 اداره سجالت و احوال شخصيه، مهرماه درشده  ، تهيهايران. ا.هاي ج راهنماي انجام كار در دايره تأييد اسناد و نمايندگي .12
  .16، ص 1373
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: دارد  قانون مدني كه بيان مي6تاي رعايت مفاد ماده  در ارتباط با عملكرد مذكور و در راس
قوانين مربوط به احوال شخصيه از قبيل نكاح و طالق و اهليت اشخاص و ارث در مورد كليه «

هاي  ، تنها مهر و امضاي نمايندگي»اتباع ايران و لو اينكه مقيم در خارج باشند مجري خواهد بود
   13.اد مشمول ماده مذكور، قابل تأييد خواهد بودجمهوري اسالمي ايران در رابطه با اسن

نمرات،  مدارك تحصيلي اعم از اصل مدرك فارغ التحصيلي، گواهي اشتغال به تحصيل و ريز«
نامه و خالصه هر نوع مدرك ديگر از اين  نامه، شركت نامه، رضايتهمچنين امور مالي مثل وكالت

  14.»باشد المي ايران اعتبار داشته و قابل تأييد ميقبيل، تنها با مهر و امضاي نمايندگي جمهوري اس
هاي ايران حق ندارند نسبت به  سفارت يا كنسولگري«: نامه تعرفه كنسولي  آيين6حسب ماده 

 ضمن 15؛»ها تنظيم شده است اقدام به تصديق نمايند اسناد و اوراقي كه در خارج از حوزه مأموريت آن
نامه مذكور،   آيين5 ماده )ج( بند 2خارج، حسب مفاد تبصره هاي كشور در  آنكه تصديق در نمايندگي

نمونه امضاي كارمندان مجاز به تصديق وزارت امور خارجه يا حكومت يا اتاق بازرگاني در «بر اساس 
  .پذيرد صورت مي» ... شود هاي ايران فرستاده مي ها و كنسولگري ممالك خارجه كه براي سفارت

  
  ظام جاري تأييد اسناداحراز اصالت سند در ن. 3ـ1

 تأييد اصالت سند و مهر و امضاي منقوش بر  گونه كه در مقدمه به اختصار اشاره شد، عدم همان
هاي خارجي در  هايي براي برخي نمايندگي آن توسط وزارت امور خارجه، موجب ايجاد نگراني

ه با اصالت سند، اين نگراني در رابط. ايران و برخي كشورهاي محل ارائه اين اسناد شده است
قبول اين اسناد در  هاي خارجي در تهران يا عدم  تأييد اسناد مذكور توسط نمايندگي منجر به عدم 

اي را براي اتباع ايران ايجاد نموده  مراجع مربوطه كشورهاي خارجي شده و مشكالت عديده
كور قرار طور خاص، موضوع اصالت مدارك تحصيلي و دانشگاهي در صدر مشكالت مذ به. است
اين امر موجب شد اداره كل امور دانشجويان داخل وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، پس از . دارد

تأييد مدارك دانشگاهي آنان نزد سفارت اتريش  شكايت برخي افراد به آن اداره كل مبني بر عدم 
به وزارت امور اي  تأييد اصل مدارك تحصيلي توسط آن وزارت، طي نامه در تهران، با ادعاي عدم 

سفارت اتريش را از نظر اينكه تأييد مدارك تحصيلي ... «خواهد  خارجه، از اين وزارتخانه مي
مهر و امضاي مسئولين دانشگاه مورد تأييد «عنوان ] ... توسط آن وزارتخانه طي مهري تحت[

 
  . 16، ص همان .13
  .نهما .14
ايران . ا. هاي ج خارجه به نمايندگي  وزير امور10/6/1383 مورخ 180/722/2000 بخشنامه شماره 1 بند :ك.ن ،همچنين .15

  .در خارج از كشور
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   16.»]نمايد[يرد، توجيه گ صورت مي» باشد مي
يادداشتي به وزارت امور خارجه ايران اشعار در خصوص اين موضوع، سفارت اتريش طي 

كه اصل مدرك آن يا كپي اصل مدرك، تأييد را ] يي[ها ترجمه... از اين پس سفارت«: دارد مي
 ضمن ارسال ترجمه ويندر پي اين يادداشت، نمايندگي ايران در . »نمايد نشده باشد تأييد نمي

ه سجالت و احوال شخصيه، خواهان پاسخ فيه به ادار يادداشت وزارت امور خارجه كشور متوقف
 5جمله در قسمت اخير بند   از. هاي مطروحه در آن يادداشت شد آن اداره به برخي پرسش
جهت جلب اعتماد متقابل، بسيار مهم است كه براي ما روشن ... «: يادداشت مذكور آمده است

مور خارجه ايران مورد تأييد بودن و صحت اسناد و مداركي كه از سوي وزارت ا شود كه آيا واقعي
وسقم شوند يا اينكه صحت صالح باالتر كنترل مي وسيله مترجم يا مراجع ذي گيرند، به قرار مي

   17.»...گردد  ا توسط وزارت امور خارجه بررسي ميه آن
زمان اصل در خصوص لزوم تأييد هم«در ارتباط با اتخاذ رويه جديد سفارت اتريش در تهران 

، طي مالقاتي كه ميان كنسول سفارت »ها رك ايرانيان به هنگام تأييد ترجمه آناسناد و مدا
اتريش در تهران و معاون وقت اداره سجالت و احوال شخصيه وزارت امور خارجه ايران صورت 

موظف هستم اعالم نمايم، نظر به اينكه اسناد در ... «: دارد پذيرد، كنسول مذكور بيان مي مي
اصل يا ... رسد،   توسط مترجم، به تأييد قوه قضاييه و وزارت امور خارجه ميايران پس از ترجمه

نكته اينجاست كه وزارت امور خارجه صرفاً مهر قوه ... كپي اسناد ايراني را نيز تأييد نماييد 
نمايد و اين جاي سؤال دارد زيرا  قضاييه و او نيز مهر مترجم را بدون مندرجات متن تأييد مي

  18.»... است كه متن مورد تأييد قرار گيرد براي ما مهم
نظر از موضوع اصالت مدارك تحصيلي و دانشگاهي كه عمده توجه مراجع  اما صرف

 كه در نامه اداره كل امور دانشجويان داخل  گونه صالح خارجي را به خود جلب نموده و همان ذي
ه مترجمين رسمي اشاره شد، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري خطاب به وزارت امور خارجه، ادار

دارنده مدرك پيش از تأييد مدرك توسط اداره سجالت و حتي در آغاز ترجمه رسمي توسط 
مترجم رسمي دادگستري، بايد مهر و امضاي وزارت علوم را مبني بر تأييد مهر و امضاي 

نوني حاكم و ساير ترتيبات قا. نظر نقش بسته باشد اخذ نمايد مسئولين دانشگاه كه بر مدرك مورد
ربط در ترجمه، تأييد و تسجيل اسناد نيز داللت بر  نظامات عرفي جاري بر عملكرد مجاري ذي

واقعي از طريق سازوكارهاي  عزم متصديان امر در جهت جلوگيري از تصديق اسناد مجعول و غير
وزارت «: دارد االشاره وزير امور خارجه مقرر مي  بخشنامه فوق9در اين ارتباط بند . گوناگون دارد

 
  .كل كنسولي وزارت امور خارجه  بايگاني اداره.16
  .همان .17
  .همان .18
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ها، اسناد و مدارك را بدون توجه به مندرجات متن و پس از اطمينان از  امور خارجه و نمايندگي
  .»دهند اصالت و اعتبار سند، مورد تصديق قرار مي

در همين راستا، معاون وقت اداره سجالت و احوال شخصيه در مالقات خود با كنسول 
مندرجات، بر ] تأييد[مهر تأييد بدون ] كه زماني... [«د كه اتريش در تهران بر اين نكته تأكيد دار

در ... باشد  گردد بدين معنا نيست كه متن ترجمه سند مورد تأييد نمي روي ترجمه اسناد درج مي
 هيچ ،تمام مراحل بايد اصل اسناد جهت مطابقت به همراه ترجمه باشد و بدون اصل سند

است كه ما نهايت دقت و كنترل را روي ترجمه و اسناد گردد و بدين لحاظ  اي تأييد نمي ترجمه
بر ارائه اصل مدرك مذكور، حال، در ترجمه رسمي برخي اسناد، عالوهدرعين. »دهيم آن انجام مي

صالح مربوطة داخلي پيش از تأييد و تسجيل نهايي توسط وزارت امور خارجه نيز  تأييد مقام ذي
شود يا  ص اسناد و مدارك تحصيلي و دانشگاهي اجرا مياكنون در خصوآنچه هم. مورد نياز است

هاي حقوقي ادارات دولتي، با مهر اداره  حتي در موارد جزئي همچون ترجمه رسمي فيش
كه  پر واضح است ازآنجايي. شود، از اين جمله است پذير مي كارگزيني يا ارائه حكم امكان

 شخصيه وزارت امور خارجه محتوي تأييد مندرجات مهر دايره تأييد اسناد اداره سجالت و احوال
» شده محتوا، صحت ترجمه و اصالت سند ترجمه«اصالت سند نبوده و حتي صراحتاً از تأييد 

شود،  صالح خارجي مي طور طبيعي منجر به ابراز نگراني مراجع ذي نمايد، به خودداري مي
مت شخص ر، امضا و سِ نسبت به مه19، با صدور تأييديه1961 الههكه كنوانسيون  حالي در

. نمايد كننده سند، صحه گذاشته و اصالت سند را فارغ از محتواي آن تأييد مي مسئول امضا
منظور  نظر در روند شكلي جاري در تأييد و تسجيل اسناد در ايران به رو بررسي تجديد ازاين

   .رسد  مناسب و شايسته به نظر مي،كردن ايراد مذكور برطرف
  

  الهه 1961سناد در پرتو كنوانسيون نظام تأييد ا. 2
  كليات. 1ـ2

كننده  كردن مراجعه اتباع دولت عضو صادر اين كنوانسيون با هدف تسهيل تأييد اسناد عمومي، با كوتاه
منظور تصديق  هاي ديپلماتيك يا كنسولي كشور محل ارائه آن سند در كشورش به سند به نمايندگي

 كنوانسيون 2اين مهم با اين عبارت در ماده . يافته استسندي كه در كشورش صادر شده، تنظيم 
هر دولت متعاهد از تصديق اسنادي كه مشمول كنوانسيون حاضر بوده و در «: بيان شده است كه
 تنها به معناي ،در راستاي مقاصد اين كنوانسيون، تصديق. شود معاف استقلمرو آن ارائه مي

 ديپلماتيك يا كنسولي دولتي كه اسناد بايد در آن ارائه هاي تشريفاتي است كه توسط آن، نمايندگي
كننده سند، و در موارد مقتضي، مهر و تمبر منقوش بر آن را تأييد  شود، صحت امضا، اهليت امضا

 
19. Apostilles. 
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  .»كنند مي
منظور ارائه نزد مراجع مربوطه دولت خارجي  كنوانسيون، تشريفات پيچيده تأييد يك سند را به

 شناخته شده و ”Apostille“عنوان  شده خاص كه تحت در شكل تعريف» تأييديه«با صدور يك 
شود، ساده  دار دولت محل تهيه سند صادر ميضميمه كنوانسيون است و توسط مراجع صالحيت

بر روي سند يا بر روي يك برگ ضميمه الصاق شده و حاوي تاريخ، » تأييديه«اين . نموده است
  20.شماره و ثبت است

 جاري 21»اسناد عمومي« تنها نسبت به ،»تأييديه«عافيت مذكور با الصاق از سوي ديگر، م
خودداري نموده و » اسناد عمومي«حال كنوانسيون از ارائه تعريفي خاص از عبارت بااين. خواهد بود

دار  هاي دولتي يا صالحيت طور ضمني، با ذكر مصاديقي از اسناد عمومي، از ارگان  به1تنها در ماده 
حال درعين. كند شود، ياد مي ها سند عمومي محسوب مي ولت، كه اسناد صادره توسط آناز جانب د
 و Public Documentsنويس كنوانسيون در خصوص كاربرد عبارت  كنندگان پيش ميان تهيه

Official Documentsترجيح » اسناد عمومي«در نهايت عبارت .  مباحثات زيادي وجود داشت
در مفهوم (نظر داشتند كه تصديق  اي نمايندگي بر اين موضوع اتفاقه داده شد، چرا كه هيئت

جز اسنادي كه توسط اشخاص در سمت شخصي خود بايد براي همه اسناد به)  كنوانسيون2ماده 
.  بيانگر اين ايده نبودOfficial Documentsبا اين ديدگاه، عبارت . شود، اعمال شود امضا مي

توانست جزء  نمود چرا كه اسناد محضري نمي ا بسيار مضيق مياين عبارت، قلمرو كنوانسيون ر
بدان دليل كه حاوي ابهام مذكور نيست، » اسناد عمومي«رو عبارت ازاين. اين گزينه قرار گيرد

بودن يك سند  گيري در خصوص عمومي  اين، تصميمباوجود 22.مورد پذيرش كشورها قرار گرفت
  23.ده آن سند خواهد بودكنن صالح دولت صادر  عهده مراجع ذي بر

 تنها به موضوع تصديق اصل ،شود كه كنوانسيون هاي كنوانسيون مشخص مي به مقرره توجه با
 

20. Y. Loussouarn, “Explanatory Report on the Hague Convention of 5 October 1961 Abolishing the 
Requirement of Legalization for Foreign Public Documents” (hereinafter, Explanatory Report on the 
1961 Hague Apostille Convention), 1961, pp.1-2, available at: http://hcch.e-vision.nl/index_en.php? 
act=publications.details&pid=52&dtid=3, Yvon Loussouarn was the Rapporteur of the First Commission. 

21. Public Documents 
22. Explanatory Report on the 1961 Hague Apostille Convention, pp.3-4. 

23. Conclusions and Recommendations of the Special Commission on the Practical Operation of the 
Hague Apostille, Service, Taking of Evidance and Access to Justice Conventions, (2 to 12 February 
2009), no. 72. 

ده است و حال آم »سند دولتي« Public Documentعبارت معادل لس شوراي اسالمي،  مجه كنوانسيون و مصوبهدر ترجم
 فراتر از سند دولتي بوده و اسناد صادره از محضرها و ،آنكه در معناي اين كنوانسيون، اسناد مشمول اين كنوانسيون

 سند دولتي محسوب ،عني دقيق حقوقي اين درحالي است كه اسناد اخير در م .دشو هاي اسناد رسمي را نيز شامل مي دفترخانه
كننده مقصود   قانون مدني از سند رسمي، سند رسمي بيان1287حال اگرچه برابر تعريف مقرر در ماده بااين. شود نمي

اند، ترجمه  عمد عبارت سند رسمي را در كنوانسيون نگنجانده به،كنندگان كنوانسيون ازآنجاكه تدوين  كنوانسيون هم خواهد بود،
  .رسد ارت مذكور به سند رسمي در نسخه فارسي كنوانسيون مناسب به نظر نميعب
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 اسناد عمومي ساكت 24»رونوشت مصدق«پردازد و نسبت به چگونگي تصديق  اسناد عمومي مي
انسيون منظور بررسي عملكرد كنو كه به2003اين سؤال را صراحتاً كميسيون ويژه سال . است

در ارتباط با صدور «:  اين نشست بدين شرح بود11نتيجه و پيشنهاد شماره . تشكيل شد مطرح كرد
 1گيري نمود كه ماده  جهت رونوشت مصدق يك سند عمومي، كميسيون ويژه نتيجه» تأييديه«

توانند  ها مي  اين، دولتباوجود. تواند بر رونوشت مصدق اسناد عمومي نيز اعمال شود كنوانسيون مي
نسبت به رونوشت مصدق اسناد عمومي شانه » تأييديه« خود از صدور 25بر اساس سياست عمومي

تواند نسبت به موضوع خاص كپي گذرنامه، كه كشورها با   قسمت اخير مي26.»خالي كنند
 همچنين كميسيون ويژه در 27.نگرند مصداق داشته باشد هاي امنيتي به آن مي حساسيت

كه كپي مصدق توسط مرجعي كه سند  در جايي«: دارد  بيان مي2009خ فوريه پيشنهادهاي خود مور
عنوان المثني در نظر گرفته و ها كپي مصدق را به اصلي را تنظيم كرده است صادر شود، برخي دولت

صادره مربوط به » تأييديه«در خصوص مورد اول، . كنند برخي ديگر آن را كپي مصدق تلقي مي
  28.»شود مربوط به اعتبار تصديق مي» تأييديه«هد بود و در مورد ديگر، اعتبار سند اصلي خوا

 كنوانسيون در 2اي كه ذكر آن در اين بخش ضروري است، عبارت قسمت اخير ماده  نكته
.  است29»تصديق«تعيين قلمرو اعمال كنوانسيون، با ارائه تعريف مشخص و دقيق از عمليات 

ن كنوانسيون، تصديق تنها به معناي تشريفاتي است كه در راستاي مقاصد اي... «، 2طبق ماده 
هاي ديپلماتيك يا كنسولي دولتي كه اسناد بايد در آن ارائه شود، صحت   نمايندگي،توسط آن

. »دنكن امضا، اهليت امضاكننده سند، و در موارد مقتضي، مهر و تمبر منقوش بر آن را تأييد مي
نيان استقرار كنوانسيون بر آن قرار گرفته است، ، كه ب»تصديق«ارائه تعريف دقيق از عمل 

  . نمودن مسير تأييد اسناد عمومي است منظور كوتاه توضيحي روشن براي كشورهاي عضو به
  

  قلمرو كنوانسيون .2ـ2
 الهه در خصوص لغو ضرورت 1961 كه ذكر شد و از عنوان كنوانسيون  گونه كلي، همان طور به

. حاكميت دارد» اسناد عمومي«آيد، اين كنوانسيون صرفاً بر تأييد  مي تصديق اسناد عمومي بيگانه بر
 

24. Certified Copy 

25. Public Policy 

26. Conventions and Recommendations Adopted by the Special Commission on the Practical Operation 
of the Hague Apostille, Evidence and Service Conventions, November 2003, no. 11, see 
http://www.hcch.net/upload/wop/ lse_concl_e.pdf 

27. Questions Relating to the Apostille Convention (1): Which Documents May be Apostillised?, 2006, 
available at: http://hcch.e-vision.nl/index_en.php?act=publications.details&pid=3770&dtid=28 

28. Conclusions and Recommendations of the Special Commission on the Practical Operation of the 
Hague Apostille, Service, Taking of Evidance and Access to Justice Conventions, (2 to 12 February 
2009), no.74(i). 
29. Legalization 
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، از ارائه تعريفي 1كوشد ضمن بيان مصاديقي از اسناد عمومي در ماده  حال كنوانسيون مي درعين
در اين راستا، كنوانسيون در همان ماده، استثنائات وارد . جامع و كامل از سند عمومي خودداري نمايد

. نمايد شدن قلمرو كنوانسيون كمك شاياني مي اين امر به روشن. كندن را ذكر ميبر كنوانسيو
هاي ويژه بررسي عملكرد كنوانسيون و همچنين  هاي كميسيون اين، آنچه از فحواي گزارشباوجود
هاي دبيرخانه دائمي كنفرانس حقوق  نامههاي عضو كنوانسيون به پرسش هاي واصله از دولت پاسخ
آيد، آن است كه كشورها در تعيين قلمرو اسناد مشمول كنوانسيون به  صوصي بر ميالملل خ بين

توان به داليلي نظير كاربرد مناسب و   در توجيه اين عملكرد مي30.شوند تفسير موسع متوسل مي
حال جهت اعمال كنوانسيون،  درهر. هاي عضو اشاره كرد مؤثر كنوانسيون و تسهيل امور ميان دولت

و ثانياً اسنادي باشد كه در سرزمين » اسناد عمومي« اين اسناد بايد ،اوالً.  محقق شوددو شرط بايد
توان نتيجه  رو مي ازاين31.يك دولت عضو صادر و در سرزمين دولت عضو ديگر ارائه شده باشد

  32.بنيان شده است» عمل متقابل«گرفت كه كنوانسيون بر اساس اصل 
هاي آموزشي و   با تأكيد بر وضعيت خاص دانشنامهرا قلمرو كنوانسيون مذكور ، اين قسمت

 از جايگاه درخور توجهي در كشورهاي عضو كنوانسيون هااين دانشنامه. كندبررسي ميتحصيلي 
  . برخوردار شده است 

  
  اسناد مشمول كنوانسيون )الف

نوان اسناد عنظر خود، موارد زير را به   در راستاي اهداف مورد1كنوانسيون در قسمت اول ماده 
  :نمايد عمومي تلقي مي

ها يا محاكم كشور شامل  اسناد صادره از سوي يك مرجع يا مقام رسمي مرتبط با دادگاه) الف
  دادستان عمومي، منشي دادگاه يا مأمور ابالغ، 

  اسناد اداري،) ب
  اسناد محضري،) ج
مت شخصي شده به مداركي كه اشخاص به اعتبار مقام و س هاي رسمي ضميمه گواهي) د

اي كه در تاريخ  هاي رسمي كه به ثبت و ضبط سند يا واقعه اند، نظير گواهي خود امضا كرده
 

30. Hague Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalization for Foreign Public 
Documents, Succinct Explanations in Preparation of the Special Commission, Drawn up by the 
Permanent Bureau, August 2003, p. 9. 

 صادره توسط  درخواستي دريافت كرده بود كه تعيين نمايد آيا كنوانسيون نسبت به اسناد،الهه دبيرخانه دائمي كنفرانس .31
 چنين توجيه شد ، قابل اعمال خواهد بود؟ پاسخ منفي دبيرخانه،شده در سرزمين يك دولت عضو  و ارائهامؤسسات اتحاديه اروپ

 :به نقل از. يستن ن عضو كنوانسيوا اروپكه اتحاديه
Succinct Explanations in Preparation of the Special Commission, Drawn Up by the Permanent Bureau, 
August 2003, p. 9. 
32. Ibid. 
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  .پردازد و همچنين تصديق امضاهاي رسمي و محضري معيني وجود داشته مي
كننده كنوانسيون احساس كرد كه عبارت محاكم يا  ، كميسيون تهيه)الف(در ارتباط با بند 

تنها اسناد صادره از محاكم  خود تفسير شود و نه33»صالحيتي«ترين معني  سعها بايد در مو دادگاه
همچنين، اين نكته . قضايي، بلكه اسناد صادره از محاكم اداري و قانون اساسي را نيز در بر گيرد

اي به سند حقيقي   حائز اهميت است چرا كه متن بند اخير، اشاره،فوق) د(در ارتباط با بند 
هاي رسمي  نامهها ندارد، بلكه صرفاً به گواهي اشخاص در سمت شخصي آنشده توسط  امضا

 ،ازآنجاكه ممكن است مالحظه تفكيك مذكور. توجه دارد كه به اين اسناد پيوست شده است
نويس احساس كرد كه  كنندة پيش منجر به ابهام در شناسايي اسناد مربوطه شود، كميسيون تهيه

ر تعدادي مثال، به توضيح اين موضوع بپردازد، اگرچه اين بدان تر آن است كه با ذك خردمندانه
  34.شده حصري است هاي ارائه معني نيست كه مثال

 
 استثنائات وارد بر كنوانسيون )ب

 از شمول كنوانسيون خارج شده 1شدن قلمرو كنوانسيون، برخي اسناد در ماده  در راستاي روشن
نحو فعلي رفتار خواهد   همچنان با روش تأييد اسناد بهديگر، در خصوص اين اسناد عبارت به. است
  :شود اين كنوانسيون شامل موارد زير نمي... «:  آمده است1در ادامه ماده . شد

  ها را تصديق نمايند، هاي ديپلماتيك يا كنسولي آن اسنادي كه نمايندگي) الف
  .»وندش اسناد اداري كه مستقيماً با عمليات تجاري و گمركي مربوط مي) ب

هاي كنسولي يا ديپلماتيك  در خصوص شمول كنوانسيون به اسناد و مداركي كه نمايندگي
نمايند،   يك كشور در قلمرو كشور ديگر، در مقام سردفتر اسناد رسمي كشور خود عمل مي

عنوان مثال، چنانچه سندي در ايتاليا توسط يك كنسول  به. اي بروز خواهد كرد مشكالت عديده
كه به مراجع ايتاليايي مربوط است سند خارجي محسوب  جايي ر شود، اين سند تافرانسه صاد

رو ازاين. شدكه همان سند در فرانسه توسط يك سردفتر اسناد رسمي صادر ميشود، چنان مي
نمايد كه قوانين كنوانسيون نسبت به چنين سندي اعمال شود، چه آنكه  بسيار نامناسب مي

كننده آن  نامه به كشور متبوع كنسول صادر منظور دريافت تصديق ضروري است سند مذكور به
 35.ارسال و مجدداً براي كشوري كه قرار است سند مذكور در آن ارائه شود بازپس فرستاده شود

  . خواهد بودالهه 1961قبول اين امر، خالف فلسفه وجودي تدوين و اجراي كنوانسيون 
اكنون در اغلب  واقعيت قابل توجيه است كه هماالشاره با اين فوق) ب(اما استثناي بند 

بنابراين شمول آن در قلمرو . پذيرد كشورها با چنين اسنادي برخورد مطلوبي صورت مي
 

33. Jurisdiction 
34. Explanatory Report on the 1961 Hague Apostille Convention, pp. 4. 

35. See: Explanatory Report on the 1961 Hague Apostille Convention, p. 4. 
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 اين، توافق بر اين عبارت پس از مباحثات و مذاكرات باوجود. كنوانسيون ضروري نيست
ن مستثنا وجود داشته باشد يا سؤال اين بود كه آيا استثنايي نسبت به اي. مدت حاصل شد طوالني

واردات داخل در قلمرو كنوانسيون قرار گيرد / هاي صادرات خير و اينكه آيا گواهي مبدأ و گواهي
هاي اروپايي  كه دولت اوالً، در زماني. سرانجام به دو دليل اين امر صورت نپذيرفت. يا خير
شد   كه صادر مي گونه ناد را همان بودند، اين اس1961 الهههاي اوليه مذاكرات كنوانسيون  طرف

ثانياً، در مواردي كه تشريفاتي مورد نياز . دانستند معتبر دانسته و نيازمند اخذ تأييد مجدد نمي
شود  است، اين موضوع در رابطه با تأييد نيست بلكه به تصديق محتوا، حجم يا ظرفيت مربوط مي

هاي  سرانجام اينكه گواهي. ر استدا ن بررسي فيزيكي و خارجي توسط مرجع صالحيتو مبي
  . گيرد است، مورد استفاده قرار مي صادرات و واردات، اغلب در كشوري كه آن را صادر كرده 

از سويي، كميسيون تدوين كنوانسيون درصدد آن بود كه از توسعه دامنه اين استثنا خودداري 
مذكور، اسناد تجاري مانند قراردادها  در بند 36»اداري«بردن عبارت توصيفي  كار رو با بهازاين. شود

عالوه، قيد  به. هاي مربوطه در اين زمينه را مشمول مقررات كنوانسيون ساخت نامه و وكالت
ها بيانگر  نمودن استثنا، تنها نسبت به اسنادي دارد كه محتواي آن  نظر به محدود37،»مستقيماً«

 بنابراين، آن دسته .است ي صادر شده هاي تجاري يا گمرك منظور فعاليت اين است كه صرفاً به
هاي صادره  كار رود، مانند گواهي هاي تجاري به منظور فعاليت اسنادي كه ممكن است گاهي به

توسط ادارات ثبت اختراعات، در دامنه استثناي مذكور قرار نگرفته و مشمول كنوانسيون قرار 
دهد كه بسياري  نشان مي2008گرفته از كشورها در سال   نظرسنجي صورت38.خواهد گرفت

دهنده بر  هاي پاسخ بسياري از دولت. اند كشورها در رابطه با استثناي اخير با مشكالتي مواجه بوده
ها  برخي دولت. اند معين آن تأكيد نموده ها در رابطه با اين استثنا و نتايج غير تنوع رويه دولت

گيرد، صادر  اً داخل در اين استثنا قرار ميرا براي اسنادي كه ظاهر» تأييديه«اند كه  اعالم كرده
هاي مورد   كلي اكثريت دولت طور به. هاي مقصد، چنين تقاضايي دارند نمايند چرا كه دولت مي

هاي   گواهي39هاي مبدأ، گواهي: اند پرسش، طبقات زير را داخل در قلمرو كنوانسيون قرار داده
  43.هاي تطبيق  و گواهي42يداتهاي ثبت تول  گواهي41هاي واردات،  گواهي40صادرات،

  
 

36. Administrative 
37. Directly 

38. See: Explanatory Report on the 1961 Hague Apostille Convention, p. 5. 

39. Certificate of Origin 

40. Expert Licenses 

41. Import Licenses 

42. Certificates of Products Registration 

43. Certificates of Conformity 
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  ها وضعيت تأييد دانشنامه )ج
شود اما در نظام تأييد اسناد از اهميت بسيار   به نفس خود، يك طبقه محسوب نمي44»ها دانشنامه«

دليل حجم بسيار زياد ارائه اين طبقه از اسناد و آثار بسيار مهم منبعث  اين امر به. بااليي برخوردار است
اين خصوصيات باعث شده است تا موضوع، نزد كشورهاي عضو كنوانسيون و نيز . استها  از اعمال آن

  . از اهميت زيادي برخوردار شودالههالملل خصوصي  دبيرخانه كنفرانس حقوق بين
هاي صادره از مؤسسات و  دانشنامه: ها به دو دسته قابل تفكيك است طور سنتي دانشنامه به

 1 طبيعتاً تأييديه بر اساس ماده 45.ادره از مؤسسات خصوصيهاي ص نهادهاي دولتي و دانشنامه
هاي  شود اما دانشنامه هاي صادره از مراجع دولتي، مستقيماً صادر مي كنوانسيون، نسبت به دانشنامه

موضوع در همين جا از اهميت برخوردار شده و . شود مستقيماً مشمول صدور تأييديه نمي،گروه دوم
به » تأييديه«منظور الصاق  ترفندي كه در برخي كشورها به. انگيزد مي حساسيت كشورها را بر

هايي  رود اين است كه چنين دانشنامه كار مي دولتي به هاي غير هاي خصوصي، يعني دانشنامه دانشنامه
ديگر، آن مرجع تأييد عبارت به. شود متعاقباً توسط سردفتر اسناد رسمي يا مرجع مشابه آن تأييد مي

بدون شك در اين مرحله، رونوشت . ه رونوشت دانشنامه خصوصي برابر با اصل استنمايد ك مي
به محتوا و » تأييديه«چه  اگر. شود مي» تأييديه«مصدق، بيانگر يك سند عمومي بوده و واجد الصاق 

 شائبه صحت سند را براي عوام به دنبال خواهد ،شود، انضمام آن اصالت دانشنامه شخصي مربوط نمي
هايي كه بدون گذراندن مقاطع تحصيلي و از  خصوص در رابطه با دانشنامهين موضوع بها. داشت

  .يابد شود اهميت مي  شناخته مي”Diploma Mills“طريق اينترنت صادر و تحت عنوان 
ها در دو طبقه  ها در خصوص صدور تأييديه نسبت به دانشنامه در اين رابطه، عملكرد دولت

  :تبندي اس عمده قابل تقسيم
ها در  هايي كه رويه و آيين خاصي را جهت صدور تأييديه براي دانشنامه طبقه اول، دولت

ها صدور تأييديه را بر اين مبنا كه آيا دانشنامه سند عمومي هست يا  اين دولت. دنگير پيش نمي
ملكرد در اين رابطه نيز ع. كنند گونه ارزيابي نسبت به محتواي دانشنامه، دنبال مي خير، بدون هيچ

بودن ماهيت ها صرفاً به عمومي و خصوصي برخي از آن. ها به دو گروه قابل تقسيم است دولت
ها را هنگامي  ها دانشنامه نمايند و برخي ديگر از دولت مؤسسة محل صدور دانشنامه توجه مي

اي صادر   يا از مؤسسه كردهتأييدآن را  كنند كه يك مؤسسه آموزشي اسناد عمومي محسوب مي
بر اساس اين رويكرد، . ها شناسايي شده باشد ده باشد كه قانوناً بر اساس قوانين داخلي آنش
 

44. Diplomas 

 چنين اسنادي. دشو يك مؤسسه آموزشي مياز  شامل همه اسناد صادره ،كنوانسيون و اين مقاله دانشنامه در مفهوم اين
  . دگير بر مي را در... هاي حرفه و  دانشگاهي، نمرات، گواهيهاي يا موفقيت در يك دوره، رتبه، گزارشرهاي حضو نامهگواهي

45. Hague Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalization for Foreign Public 
Documents (Hague Apostille Convention), Questionnaire: Diplomas and other education documents 
within the framework of the Apostille Convention, Prepared by the Permanent Bureau, April 2005, p. 3. 
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  46.شودمستقيماً مربوط به خود دانشنامه مي» تأييديه«

ها ايجاد  منظور صدور تأييديه براي دانشنامههايي كه آيين خاصي را به طبقه دوم، دولت
عنوان سند عمومي يا خصوصي طراحي ف دانشنامه بهمنظور توصي اين عملكرد بدواً به. اند كرده

بر اين اساس، محتوا در برابر صرف اصل . نشده، بلكه تمركز اصلي آن بر محتواي دانشنامه است
دانشنامه، توسط يك مرجع آموزشي مانند وزارت آموزش يا يك نمايندگي دولتي ديگر تأييد 

اي صادر  ذكور رسيد، آن مرجع تصديقيهچنانچه محتواي دانشنامه به تأييد مرجع م. شود مي
تحويل و آن مرجع، » تأييديه«دار صدور  خواهد نمود كه به همراه دانشنامه به مرجع صالحيت

   47.كند ، معتبر اعالم مي»تأييديه«تصديقيه صادره از مرجع آموزشي را با صدور 
 ها دانشنامههاي مصدق  نسبت به رونوشت» تأييديه«سيستم صدور ممكن است حال، بااين
استفاده قرار گيرد، مگر آنكه موضوع رژيم خاصي قرار   مورد سوء”Diploma Mills“توسط 
هايي كه از مؤسسات معتبر  در انگلستان، مراجع صالحه تنها در رابطه با دانشنامه. گيرد

رجع بنابراين، چنانچه از م. نمايند صادر مي» تأييديه«شده در آن كشور صادر شده باشد،  شناخته
صالح در اين كشور خواسته شود گواهي صادره از يك سردفتر رسمي را كه مربوط به يك مدرك 

ها بايد  دانشنامه. خارجي است تأييد نمايد، آن مرجع از تأييد گواهي انگليسي خودداري خواهد كرد
 تأييد شود و همچنين آن مرجع 48در اين كشور توسط سردفتران اسناد رسمي يا مشاوران حقوقي

كننده دانشنامه را با بررسي فهرستي كه نام آن مؤسسه در آن  دار، اعتبار مؤسسه صادر صالحيت
   49.مربوط به تصديقيه سردفتر اسناد رسمي تأييد نمايد» تأييديه«است، پيش از صدور 

هاي عضو بنيان  آنچه مسلم است اينكه سيستم كنوانسيون بر مبناي اعتماد متقابل دولت
هاي عضو بايد مورد  دار دولت هاي صادره از سوي مراجع صالحيت  لذا تأييديه.نهاده شده است

تواند صرفاً با اين ادعا كه آن سند بر اساس  قبول كشور محل ارائه قرار گيرد و آن كشور نمي
  .شود، از قبول آن خودداري كند نظامات داخلي او سند عمومي محسوب نمي

  
 

46. The Application of the Apostille Convention to Diplomas Including Those Issued by Diploma Mills, 
drawn up by the Permanent Bureau, December 2008, p. 9. 

47. Ibid, pp. 9-11. 
48. Notary Public or Solicitor 

49. The Application of the Apostille Convention to Diplomas Including Those Issued by Diploma Mills, 
drawn up by the Permanent Bureau, December 2008, p.12, And, Questionnaire: Diplomas and other 
education documents within the framework of the Apostille Convention, Prepared by the Permanent 
Bureau, April 2005, p. 4. 

 يا تأييديه Apostille«:  حاوي اين عبارات است،المنافع و خارجه انگليس اداره مشتركازهاي صادره »تأييديه«همچنين كليه 
ي سند صحيح بوده يا اين بدان معني نيست كه محتوا. است اصل ،سند نمايد كه امضا، مهر يا تمبر منقوش بر تنها تأييد مي

  :ك.ن. »نمايد  محتواي آن را تأييد مي،المنافع و خارجهاينكه اداره مشترك
http://www.fco.gov.uk 
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   1961ام كنوانسيون الهه در نظ» ترجمه اسناد دولتي«وضعيت  )د
اما سؤالي كه در پي طرح موضوع الحاق ايران به كنوانسيون لغو ضرورت تصديق اسناد دولتي به 

شده، با عنايت به سازوكار خاص اين  وجود خواهد آمد اين است كه ترجمه سند عمومي ارائه
در .  خواهد داشتكنوانسيون، كه صرفاً در پي احراز اصالت سند عمومي صادره است، چه وضعي

ميان  هايي نامه  اقدام به توزيع پرسش،الملل خصوصي اين رابطه دبيرخانه كنفرانس حقوق بين
 13هاي مذكور را طي سند شماره  هاي عضو اين كنوانسيون نمود و متعاقباً عملكرد دولت دولت

 شدن موضوع، حاصل گزارش  در اين ارتباط جهت روشن50. منتشر ساخت2009در ژانويه 
  : شود دبيرخانه به شرح ذيل نقل مي

تواند يك سند  ها مي شده در كشور آن ها در اين خصوص كه آيا ترجمه سند ارائه دولت
 21دهنده به اين سؤال،   كشور پاسخ42از . اند عمومي محسوب شود به دو دسته تقسيم شده

نمايند و به همان ميزان  صادر مي» تأييديه «،اند كه براي چنين اسنادي دولت چنين پاسخ داده
. ايرلند در حقيقت، هم پاسخ مثبت داده است و هم پاسخ منفي. كنند اندكه چنين نمي اعالم كرده

را بر روي سند الصاق » تأييديه«دار،  ها بايد پيش از اينكه مرجع صالحيت توضيح آنكه ترجمه
  . د تصديق شده باشدفتر رسمي يا وكيل توسط كند، 

اندكه براي تصديقيه   دولت اعالم كرده4كنند،   دولتي كه براي ترجمه تأييديه صادر نمي21از 
» تأييديه«الصاقي به ترجمه يا تصديقيه سردفتر اسناد رسمي نسبت به مهر و امضاي مترجم، 

  . كنند صادر مي
اندكه ترجمه بايد  كنند، دو دولت اعالم كرده صادر مي» تأييديه« دولتي كه براي ترجمه 21از 

گرفته توسط مترجم  اندكه ترجمه صورت  دولت اعالم كرده6. توسط سردفتر اسناد رسمي تصديق شود
نيوزلند پاسخ داده است كه چنانچه ترجمه همراه سندي كه مربوط به آن . رسمي، سند عمومي است

به آن ملصق » أييديهت« سند اصلي تلقي شده و ،است ارائه شده باشد، آن ترجمه ملحق و ادامه آن
 مهر و امضاي سند ،ديگر عبارت به. (كند تنها امضا يا مهر سند را تصديق مي» تأييديه«اما . شود مي

چنانچه . گيرد  بدين معني كه صحت ترجمه مورد بررسي قرار نمي،)كند شده را تصديق نمي ترجمه
لتوني اعالم كرده . شودمجزا بررسي ميعنوان سند تنهايي به تنهايي ارائه شود، ترجمه سند بهترجمه به

اي كه مؤسسه دولتي صادركننده سند دولتي اصلي انجام داده و نيز براي است كه براي ترجمه
  .نمايد صادر مي» تأييديه«هايي كه سردفتر اسناد رسمي تصديق كرده باشد  ترجمه

شده، سند  د ترجمهكنند، سن ارائه مي» تأييديه «،هايي كه براي ترجمه سند در اغلب دولت
اند كه   دولت اعالم كرده19دهنده،   دولت پاسخ22از . شود عمومي يا خصوصي محسوب مي

 
50. Summary of Responses to the Questionnaire of August 2008 Relating to the Apostille Convention, 
with Analytical Comments (Summary and Analysis Document), drawn up by the Permanent Bureau, 
January 2009, pp. 25-26. 
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 دولت اعالم 3. نمايند صادر مي) عمومي و خصوصي(تأييديه را براي ترجمه هر دو نوع سند 
  . نمايند را تنها براي ترجمه اسناد عمومي صادر مي» تأييديه«اندكه  كرده

 دولت 15دهنده،   دولت پاسخ22صادر شد، از » تأييديه «،شده براي سند ترجمهكه  هنگامي
 دولت اعالم 6. كنند ، مهر، امضا و سمت مترجم را تصديق مي»تأييديه«اند كه  اعالم كرده

السالوادور اعالم . كنند ، امضا، سمت و مهر سردفتر اسناد رسمي را تأييد مي»تأييديه«اند كه  كرده
به امضاي مأمور ديوان عالي كه امضاي سردفتر را تنفيذ كرده است، » تأييديه«كرده است كه 

  .بخشد اعتبار مي
  :طور خالصه به

شود دو  ها سند عمومي محسوب مي ها در رابطه با اينكه ترجمه يك سند در دولت آن ـ دولت
  .دسته هستند

صادر » ييديهتأ «،سند عمومي يا خصوصي ةشد تصديقها براي ترجمه  ـ در اغلب دولت
  .شود مي

دهنده،  هاي پاسخ شود، در اغلب دولت شده صادر مي براي ترجمة تصديق» تأييديه«كه  در جاييـ 
دهنده،  كند و در تعداد اندكي از كشورهاي پاسخ ، مهر، امضا و سمت مترجم را تصديق مي»تأييديه«
  .نمايد ه را تأييد ميكنندة ترجم ، مهر، امضا و سمت سردفتر اسناد رسمي تصديق»تأييديه«

با عنايت به رويه جاري در كشورهاي عضو اين كنوانسيون و با مقايسه وضعيت نظام ترجمه 
كه اداره امور مترجمان رسمي  توان نتيجه گرفت ازآنجا رسمي در ايران با عملكردهاي مذكور، مي

دار،  د، مرجع صالحيتنماي كننده سند را تأييد مي  قضاييه، مهر و امضاي مترجم رسمي ترجمه قوه
حال چنانچه . كند صادر مي» تأييديه«صرفاً نسبت به مهر و امضاي اداره مربوطه در قوه قضاييه 

خواهد » تأييديه« اقدام به صدور دو ،دار شده، يك سند عمومي باشد، مرجع صالحيت سند ترجمه
 رسمي نمود، يكي براي اصل يا كپي مصدق سند دولتي و ديگري براي ترجمه مترجم

شده در كشور  بيني حل ديگر در اين ارتباط اين است كه همانند سيستم پيش راه. دادگستري
 بنا به درخواست متقاضي به ترجمه منضم به ،نيوزيلند كه در باال به آن اشاره شد، برگ تأييديه

  .اصل يا تصوير سندي كه توسط مترجم رسمي ترجمه شده است، الصاق شود
  

   (Apostilles) صدور تأييديه. 3ـ2
هاي  توسط نمايندگي» تصديق« محدود به لغو ،2پس از آنكه قلمرو اعمال كنوانسيون در ماده 

تأييد  منظور به را كه ممكن استتنها تشريفاتي  ،3 كنسولي شد، كنوانسيون در ماده ديپلماتيك و
  .كند ميتشريح مورد نياز باشد يك سند
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تنها تشريفات اداري كه ممكن است «: دارد  چنين بيان مي3عبارت قسمت اول ماده 
لزوم براي تصديق مهر يا تمبر كننده سند و درصورت منظورتصديق امضا، اهليت شخص امضا به

 است كه در كشور محل تنظيم سند و توسط 4آن الزم باشد، الصاق تأييديه مذكور در ماده 
  .»...صالح آن كشور صادر شده باشد  مقامات ذي

رت فوق، مباحثات طوالني ميان كشورها وجود داشت چرا كه اين موضوع، در در تنظيم عبا
سؤال اين بود كه آيا با لغو . دهد ، اساس تنظيم اين كنوانسيون را تشكيل مي»تصديق«كنار لغو 

توان به اعتبار  هاي سياسي و كنسولي دولت محل ارائه سند، ديگر مي توسط نمايندگي» تصديق«
» تصديق«تر و متفاوتي نسبت به  مل داشت يا ضروري است تشريفات سادهسند خارجي اعتماد كا

  مقرر شود؟
  :در اين ارتباط سه سيستم پيشنهاد شد

شد، طرفي كه سند به او ارائه شده  بر اساس سيستم اول كه بر مبناي آزادي كامل بنا مي ـ1
ت شود يا رسيدگي بود بر اصل و صحت سند و امضاي منقوش بر آن تا هنگامي كه خالف آن ثاب

  .نمود بودن آن بر اساس قانون حاكم آغاز شود، اتكا مي منظور اثبات جعلي و آييني به
اي مبني بر ترك همه ضوابط تأميني  ـ بر اساس سيستم دوم، در عين لغو تصديق، اراده2

شد و اين  احراز اصالت امضا وجود نداشت بلكه حفظ برخي معيارهاي كنترلي ضروري شناخته مي
  .شددار دولت محل صدور سند تأمين مي نامه صادره توسط مرجع صالحيت امر با الصاق گواهي

. كرد نوعي گزينشي عمل ميـ سيستم سوم شامل هر دو سيستم اول و دوم بود و به3
منظور براي برخي از اسناد نظير اسناد قضايي، پذيرش آزادي كامل با اعمال سيستم اول  بدين
ز سوي ديگر، براي اسناد محضري و اداري، الصاق تصديقيه توسط مرجع ا. پذير است امكان

  51.دار كشور محل صدور، ضروري است صالحيت
، باعث »تأييديه«اما خطرات اعمال سيستم اول، يعني آزادي كامل ارائه اسناد، فارغ از صدور 

هاي تفكيك  در اين ميان، سيستم گزينشي به دليل سختي. شد كشورها اين گزينه را حذف كنند
مند  شده بهره شود و اسنادي كه از سازوكار كنترلميان اسنادي كه مشمول آزادي كامل مي

بندي دقيق در اين رابطه و همچنين تبعيضي كه تفكيك مذكور با  امكان طبقه شود و نيز عدم  مي
لق سيستم حال، پذيرش مطبااين. نمايد، پذيرفته نشد مورد ميان اسناد ايجاد مي گذاري بي ارزش

يكپارچه مذكور در گزينه دوم، مورد انتقاد طرفداران سيستم اول قرار گرفت چرا كه به اعتقاد 
ها قبول گزينه دوم در خصوص اسنادي چون آراي محاكم قضايي كه در بسياري كشورها  آن

اهداف ها وجود ندارد و از اعتماد كامل آنان برخوردار است، در راستاي  اصوالً نياز به تصديق آن
اگرچه اين اعتراض موجب جايگزيني كامل سيستم . اين كنوانسيون، گامي به عقب خواهد بود

 
51. See: Explanatory Report on the 1961 Hague Apostille Convention, pp. 8-9. 
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عنوان  به. گرفتن نظرات پيروان سيستم آزاد تنظيم شد نظر نحوي بادر  به3دوم نشد، عبارات ماده 
تنها تشريفات اداري كه ممكن است «: دارد  بيان مي3مثال، عبارت نخست قسمت اول ماده 

اوالً، بر اساس اين . »... است4الزم باشد الصاق تأييديه مذكور در ماده ... منظورتصديق  به
است و تشريفات مضاعف ديگري را » تأييديه«نياز، الصاق  كنوانسيون، حداكثر تشريفات مورد

ند، ديگر، دولت محل ارائه س عبارت به. ثانياً، الصاق تأييديه نيز اختياري است. توان اعمال كرد نمي
ها نزد مراجع  توسط ديگر كشورها و اتباع آن» تأييديه« ضرورت ارائه  در اعالم ضرورت يا عدم

  .داخلي خود، نسبت به يك يا چند گروه از اسناد دولتي، آزاد است
 به اين 3تري در قسمت اخير ماده  نحو صريح عالوه، ديدگاه مربوط به سيستم آزاد به به

كه قوانين، مقررات يا رويه   اين، تشريفات مذكور در بند فوق، زمانيباوجود... «: صورت آمده است
اي ميان دو يا چند دولت عضو، اين  نامهجاري در كشوري كه سند در آن ارائه شده يا موافقت

تواند مورد درخواست قرار  تشريفات را لغو، ساده يا خود سند را از تصديق معاف نموده است، نمي
  .»گيرد

كه بر اساس قوانين داخلي  جايي در: ، صدور تأييديه در دو مورد ضرورت نداردديگر عبارت به
اي  نامهكه موافقت دولت محل ارائه سند، ضرورت تصديق اسناد عمومي برداشته شود و هنگامي

 .ميان دو يا چند كشور، اين ضرورت را لغو نمايد

الصاقي » تأييديه« به شكل 4منظوراجراي سيستم يكپارچه در اجراي اين كنوانسيون، ماده  به
اي باشد كه به انتهاي  لزوماً بايد به شكل نمونه» تأييديه«اين . پردازد نظر مي به سند مورد

تواند به زبان رسمي مرجع صادركننده آن تنظيم  مي» تأييديه«اين . كنوانسيون ضميمه شده است
 اين بر اساس قسمت اخير باوجود. مانع است حال كاربرد دو زبان در تنظيم آن نيز بالدرعين. شود

 پيشنهادهاي حال، كميسيون ويژه در درعين53.باشد ه بايد به زبان فرانس52»تأييديه«، عنوان 4ماده 
بر روي تأييديه را عاملي براي ... ها و ابزار ديگري چون روبان، مهر برجسته و  خود، استفاده از روش

   54.داند  سند نميقبول تأييديه در كشور محل ارائه رد يا عدم 
دار  صادره توسط مراجع صالحيت» تأييديه«حال، كميسيون ويژه پيشنهاد نموده است كه بااين

كردن  هدف از اين تشريفات، ساده.  مشابه مدل ضميمه كنوانسيون باشد،كشورها بايد در حد امكان
فرانس حقوق  دبيرخانه دائمي كن،حالدرعين. المللي اسناد عمومي است و تسهيل گردش بين

بايد منظور جلوگيري از كاهش كارايي كنوانسيون،  الملل خصوصي بر اين عقيده است كه به بين
 

52. Apostille (Convention de la Haye du 5 October 1961) 

سالمي در رابطه با پيوست كنوانسيون رعايت نشده و حالي است كه موضوع اخير در مصوبه مجلس شوراي ا  اين در.53
  .ده استشعبارت فرانسوي مذكور به فارسي ترجمه 

54. Ibid [5], 5. 
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رو گوناگوني  ازاين55.بينانه در مقابل يك رويكرد تشريفاتي پذيرفته شود رويكردي عملي و واقع
عنوان وشني بهربه »تأييديه« كه آن صادره ميان مراجع مذكور نبايد تا جايي» تأييديه«اشكال 

  56.صادره تحت كنوانسيون قابل شناسايي است مبنايي جهت رد آن باشد» تأييديه«
در . اند الكترونيكي نموده» تأييديه«اخيراً برخي كشورهاي عضو كنوانسيون، اقدام به صدور 

ي صورت الكترونيكشده، شماره و تاريخ تأييد نيز به اين مسير، اطالعات مربوط به نوع سند تأييد
گويي  ها، امكان پاسخ اين امر ضمن كاهش احتمال تقلب و جعل در صدور تأييديه. شودذخيره مي

تر  مربوطه را آسان» تأييديه«گرفته از ديگر كشورها در اطمينان از صدور  به استعالمات صورت
  .خواهد نمود

در كنوانسيون . يندنما نفع درخواست مي  مبلغي را از ذي،»تأييديه«اصوالً كشورها در قبال صدور 
كننده  گزارش توجيهي گزارشگر كميسيون تهيه. به دريافت و ميزان آن مبلغ اشاره نشده است

ها   اين، نمايندگان دولتباوجود. داند ها مي كنوانسيون، اين امر را موضوع امور داخلي دولت
شتر از ميزان مقرر در چنانچه اين هزينه بي. باشد 57اند كه اين هزينه بايد معقول و مناسب پذيرفته

  . اجراي شيوه سنتي تأييد اسناد باشد، كنوانسيون از اهداف خود به دور خواهد افتاد
  

  آثار تأييديه صادره )الف
 كننده سند و درصورت را به تصديق امضا، مقام شخص امضا» تأييديه« كنوانسيون، اثر 3ماده 
به محتواي » تأييديه« بنابراين اثر يك .نمايد  مهر يا تمبر منقوش بر آن سند محدود مي،لزوم

طور خاص بايد واجد  به» تأييديه «58.يابد به آن الصاق شده است تسري نمي» تأييديه«سندي كه 
 كنوانسيون، 5حال، برابر قسمت اخير ماده بااين. كننده آن باشد امضا، مهر يا تمبر مرجع صادر

بدون امضا، » تأييديه«بنابراين چنانچه . »از تصديق معاف است» تأييديه«امضا، مهر و تمبر «
طور ناقص تنظيم شده باشد و شبهاتي را برانگيزد، موضوع بايد توسط مرجع  مهر يا تمبر، به

  59.كننده، رسيدگي و صحت صدور تأييد شود صادر
 از مزيت نسبتاً مهمي الهه 1961بر اساس كنوانسيون » تأييديه«ريزي سازوكار صدور  طرح

عهده  درستي بر اين مهم به.  و آن جلوگيري از تقلب در تهيه و ارائه اسناد استبرخوردار است
دار كشور محل صدور سند گذاشته شده است چه اينكه اين كشور بهتر از دولت  مراجع صالحيت

 
55. Succinct Explanations in Preparation of the Special Commission, Drawn up by the Permanent 
Bureau, August 2003, p. 12. 
56. Conclusions and Recommendations Adopted by the Special Commission on the Practical Operation 
of the Hague Apostille, Evidence and Service Conventions, November 2003, p. 5. 

57. Reasonable. 

58. Ibid.  

59. Ibid [53], 13. 
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نظر، سندي  محل ارائه سند نسبت به تأييد امضا و مهر منقوش بر آن و اينكه آيا سند مورد
حل، دولت محل ارائه سند را از  اين راه. ل كنوانسيون است، صالحيت داردعمومي و الجرم مشمو
طور  اين موضوع به. كند منظوراطمينان از صحت و اعتبار سند معاف مي صرف زمان طوالني به

خاص در ارتباط با مؤسسات آموزشي كه از طريق اينترنت اقدام به ارائه مدارك دانشگاهي 
 اين الزم به ذكر است كه سيستم مذكور باوجود. بسيار مناسبي باشدحل  تواند راه نمايند، مي مي
گزارش توجيهي . كند طور كامل، اختيار ارزيابي مدرك را از كشور محل ارائه آن سلب نمي به

چنانچه تأييديه به اشتباه به مدركي كه خارج از قلمرو كنوانسيون «كند  كنوانسيون مشخص مي
دهنده ماهيت سند و تبديل آن به  تواند واجد كيفيت تغيير ه نمياست منضم شده باشد، آن تأييدي

اگر آن سند در سمت شخصي اشخاص امضا و صادر شده باشد، دولت . يك سند عمومي باشد
دارد كه اثبات كند اين سند در واقع سند  محل ارائه سند، اين حق را براي خود محفوظ مي
 ذكر اين موضوع در كنوانسيون   دليل عدم.عمومي در معناي قوانين كشور محل صدور نيست

كردند ضرورتي براي  نويس كنوانسيون گمان مي كنندگان پيش خاطر بوده است كه تهيه بدين 
  60.»ذكر صريح اين موضوع در كنوانسيون وجود ندارد

ضميمه يك دانشنامه به معناي اعطاي » تأييديه«در اينجا همچنين الزم است اشاره شود كه 
 61بدين معني نيست كه دانشنامه قانوناً» تأييديه«. انوني آن مدرك در خارج نيستشناسايي ق
شود بلكه صرفاً اعتبار امضا، سمتي كه  رسميت شناخته مي هاي عضو كنوانسيون به توسط دولت

كننده در آن مقام عمل كرده است و در موارد مقتضي، مهر و تمبر روي سند را تأييد  امضا
ها آگاه نيست و مراكزي كه بدون  مي همواره از اين محدوديت اثر تأييديه افكار عمو62.كند مي

برداري از اين  طور خاص به دنبال بهره كنند، به هاي آموزشي دانشنامه صادر مي گذراندن دوره
  63.آگاهي هستند عدم 

همچنين بر اساس پيشنهادهاي كميسيون ويژه بررسي عملكرد اين كنوانسيون در سال 
 مشمول قانون دولت مقصد 64شده ش، قبول و ارزش اثباتي اسناد عمومي تأييدپذير«، 2009

  65.»خواهد بود
  

 
60. Ibid [53], 11. 

61. Ipso jure 

62. Ibid [53], 9. 
63. Questionnaire: Diplomas and other education documents within the framework of the Apostille 
Convention, Prepared by the Permanent Bureau, April 2005, p. 6.  

64. Apostillised Public Documents 

65. Conclusions and Recommendations of the Special Commission on the Practical Operation of the 
Hague Apostille, Service, Taking of Evidance and Access to Justice Conventions, (2 to 12 February 
2009), no. 82. 
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  »تأييديه«رويه كشورها در صدور  )ب
 حال دو شكل اصلي در اين بااين. يكسان نيست» تأييديه«ها در صدور  كلي، عملكرد دولت طور به

  . ها بوده است روند مورد توجه دولت
، جايگزين هر روند يا تشريفات ديگري در رابطه با »تأييديه«تم بر اساس روش نخست، سيس

گونه تصديق مياني يا مقدماتي پيش از صدور  ديگر، هيچ عبارت به. شود تصديق اسناد عمومي مي
به مرجع » تأييديه«وجود نخواهد داشت و اسناد عمومي مستقيماً جهت صدور » تأييديه«

، اعمال سيستم 1961 الههدف نهايي كنوانسيون ه. دار مربوطه ارائه خواهد شد صالحيت
 تنها بايد به ،»تأييديه«منظور اخذ  است؛ بدين معنا كه متقاضي به» تأييديه«اي صدور  مرحله يك

  .يك مرجع واحد مراجعه نمايد
در مرحله اول توسط يك مرجع ) يا برخي از طبقات آن(بر اساس روش دوم، اسناد عمومي 

جهت تأييد اعتبار امضا، مهر يا تمبر منقوش بر سند عمومي را دارد، واسطه كه ابزار واقعي 
شود همانند آنچه در ايران در خصوص مدارك دانشگاهي، با تأييد ابتدايي وزارت علوم  تصديق مي
به مرجع صالح مربوطه ارائه خواهد » تأييديه«سپس سند عمومي جهت صدور . پذيرد صورت مي

 صادره از آن مرجع، تأييد تصديق مرجع واسطه يا مياني است نه »تأييديه«در اين مرحله، . شد
آن و تصديقيه مرجع » تأييديه« سند عمومي همراه با ،در اين مرحله. نظر تأييد اصل سند مورد

 در اين رابطه، عملكرد كشورها بر اساس نحوه حصول اطمينان 66.قبلي، در خارج ارائه خواهد شد
  . شده تنظيم يافته است هآنان از اصالت و صحت سند ارائ

بنابراين در راستاي . رسد روش دوم با نظام فعلي تأييد اسناد در ايران منطبق است به نظر مي
سند  نحوي شده در كنوانسيون، كليه مراجع مربوطه در كشور كه به بيني اعمال آن بر نظام پيش

 مشخص نمايند كه اصالت ، بايد ارگاني را در مديريت مركزي سازمان خودكنندصادر ميعمومي 
بر اين اساس مرجع صدور . سند صادره در مجموعه دستگاه را به مرجع صدور تأييديه اعالم كند

تأييديه نسبت به صحت و اصالت سند صادره اطمينان حاصل كرده و نسبت به صدور تأييديه 
  .اقدام خواهد نمود

  
  نمودن كنوانسيون منظور اجرايي اقدامات الزم به. 3
   اقدامات قانوني.1ـ3

 با 20/3/1316 قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاكم و دفاتر رسمي مصوب 2ماده 
ترجمه اسناد ذيل بايد از طرف مترجمين رسمي يا «: دارد  بيان مي29/4/1376اصالحات 

  :مأمورين سياسي و قنسولي تصديق شده باشد
 

66. Ibid [43], 25-26. 
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فارسي  هاي غير ا در ايران به يكي از زباناسنادي كه در يكي از كشورهاي بيگانه ي) الف
  .تنظيم شده و در يكي از محاكم و ادارات ايران مورد استفاده باشد

منظور استفاده در يكي از كشورهاي  اسنادي كه در ايران تنظيم شده و ترجمه آن به) ب
  ،»بيگانه مورد حاجت باشد

شده در كشورهاي   اسناد تنظيممحاكم ايران به«: دارد  قانون مدني بيان مي1295و ماده 
 ،خارجه همان اعتباري را خواهند داد كه آن اسناد مطابق قوانين كشوري كه در آنجا تنظيم شده

  :باشد مشروط بر اينكه دارا مي
رابعاًـ نماينده سياسي يا قنسولي ايران در كشوري كه سند در آنجا تنظيم شده يا نماينده ... 

   تنظيم،در ايران تصديق كرده باشد كه سند موافق قوانين محلسياسي و قنسولي كشور مزبور 
  .»يافته است

 الزامي به تأييد ن نتيجه گرفت كه قانونگذار ايران،توا ميدو ماده اين با مالحظه مجموع 
ارائه در خارج از كشور مقرر ننموده است و حال آنكه  منظور شده در ايران به اصالت سند ترجمه

باشد، ضروري است  نظر  منظور ارائه به محاكم ايران مد در خارج از كشور بهچنانچه سند صادره 
ديگر، اين اصالت سند است كه  عبارت به. كه موافقت آن سند با قوانين محل تنظيم آن احراز شود

اما با الحاق به اين كنوانسيون، اين الزام براي كشورهاي عضو . نحو مقتضي محرز شود بايد به
از سوي ديگر آنچه مسلم است، با . نظر را تأييد نمايند  شت كه اصالت سند موردوجود خواهد دا

 در مرحله اجرا با كشورهاي 1296 و ماده 1295الحاق به كنوانسيون مذكور، قسمت اخير ماده 
  .عضو اين كنوانسيون كه با دولت ايران طرف هستند، نسخ خواهد شد

  
  اقدامات اجرايي. 2ـ3
سد اين كنوانسيون از معاهدات خوداجرا بوده و با تصويب آن در مجلس، ر نظر مي چه به  اگر

نامه اجرايي، شامل  كردن آن منتفي است، تهيه آيين منظور اجرايي ضرورت تهيه قانون الزم به
احصاي اسناد دولتي در ايران، وظايف نهادهاي داخلي در نحوه تأييد مهر و امضاي اسناد 

چگونگي تأييد و پذيرش اسناد بيگانه در كشور، تعيين دقيق ها،  مربوط به حيطه وظايف آن
  ، با مشاركت تمامي نهادهاي دولتي و محوريت قوه...كننده تأييديه و  وظايف مرجع صادر

طور مشخص، مرجع يا مراجع  در اين راستا به. قضاييه و وزارت امور خارجه ضروري است
صدور تأييديه  منظور به) اي مرحله ي يا چندا مرحله با عنايت به نوع سيستم يك(دار  صالحيت

در همين ارتباط ضروري است كه امضا و در موارد مقتضي مهر مراجع . بايد تعيين شود
 منظور همچنين به. رساني شود روز نحو مقتضي به آوري و به صادركننده اسناد عمومي نيز جمع
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اي افزارهاي رايانهتأييديه، نرمهاي الكترونيك در مرجع يا مراجع صدور  ثبت و صدور تأييديه
  .الزم در اين زمينه بايد تهيه شود

  
  رساني اطالع. 3ـ3
. سازي مناسب براي اجراي مؤثر آن ضرورت دارد منظورافزايش كارايي اين كنوانسيون، بستر به

رساني  اين اطالع. رساني مقتضي به جامعه ميسر خواهد شد  طريق اطالع جمله از اين مهم از
سازي  سازي مردم از نحوه عملكرد سيستم مقرر در كنوانسيون، آگاه آگاه: ين موارد استشامل ا
منظور پذيرش اسناد صادره در خارج با عنايت به كنوانسيون  ربط حاكميتي به هاي ذي دستگاه

تأييد اسناد  منظور عدم  هاي كنسولي و سياسي كشور در خارج، به مذكور و آموزش نمايندگي
  .فيه كه عضو كنوانسيون و طرف جمهوري اسالمي ايران است ر متوقفصادره در كشو

  
  نتيجه

الملل خصوصي از كنوانسيون با عنايت به  كلي ارزيابي دبيرخانه كنفرانس حقوق بين طور به
. بوده است» عالي«هاي ارسالي توسط دبيرخانه،  نامه هاي واصله از كشورها به پرسش پاسخ

» رضايت بخش«و يكي از اياالت آمريكا اعمال كنوانسيون را » بخو«تعدادي از كشورها آن را 
ها همچنين مشكالت خود را در دو گروه رد  در راستاي اعمال كنوانسيون، دولت. دانسته است

دار برخي كشورهاي عضو و تفسير قلمرو كنوانسيون  هاي معتبر توسط مراجع صالحيت تأييديه
  67.انداعالم كرده

اش ضرورت ندارد كه اسناد دولتي   است كه بر اساس قوانين داخلي سنگاپور اعالم كرده
پذيرد كه  حال مينحو ديگري مورد تأييد قرار گيرد اما درعين بيگانه تصديق شده باشد يا به

هاي روند تصديق را براي اسناد صادره در اين كشور و ارائه آن   مخارج و هزينه،كنوانسيون مذكور
حال اتباع اين كشور، زماني كه مايلند اسناد صادره در  هرا كه به چر68دهد در خارج كاهش مي

لذا . كشور خود را در خارج ارائه نمايند بايد ضروريات اسناد عمومي خارجي را رعايت كنند
   69. برطرف خواهد شدالهه 1961هاي اجابت اين امر با الحاق به كنوانسيون  سختي

هاي عضو  نه تأثير ماهوي بر اسناد صادره در دولتگو از سوي ديگر الحاق به كنوانسيون، هيچ
كنندة برخي مراحل  صرفاً از اثر شكلي برخوردار بوده و تسهيل» تأييديه«نخواهد داشت و صدور 

  .اداري است
 

67. Ibid [43], 6. 

68. Ibid, p. 10. 

69. Explanatory Report on the 1961 Hague Apostille Convention, 1961, p. 2., Explanatory Report on the 
1961 Hague Apostille Convention), 1961, p 
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هاي ديپلماتيك و  كه با الحاق به كنوانسيون، ضرورت مراجعه به نمايندگي همچنين ازآنجا
تواند خود منبعي درآمدزا براي مرجع يا  شود، اين امر مي كنسولي خارجي در كشورها منتفي مي

هاي خارجي جهت  و مانعي براي نمايندگي» تأييديه«كننده  دار داخلي صادر مراجع صالحيت
حال روشن است كه با الحاق به اين كنوانسيون، درعين. كسب درآمد از اتباع ايراني باشد

هاي كشورهاي عضو اين كنوانسيون كاهش  گيدرآمدهاي ناشي از تأييد اسناد توسط نمايند
  .خواهد يافت

توجه در رابطه با اين كنوانسيون، موج جديد اقبال كشورها به عضويت در اين نكته قابل
 دولت 106كه از  نحوي گذرد، به كنوانسيون نسبتاً قديمي است كه قريب پنجاه سال از عمر آن مي

  .اند ضويت اين كنوانسيون درآمده به ع2000 دولت پس از سال 30 بيش از ،عضو
 بوده و الهه 1961بودن الحاق دولت ايران به كنوانسيون  مجموع داليل فوق، بيانگر مطلوب

نامه اجرايي كنوانسيون و  منظور تهيه آيين ربط، اقدامات الزم به هاي قانوني ذي طلبد كه نهاد مي
  .  دهندنيز تقديم سند الحاق را به كنوانسيون به امين آن انجام
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