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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال پ: ياد ير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                       غوث جانباز :ليکوال  ٢١-٠٢-٢٠١١  ني
     

 ، يعنی چی؟)APOSTILLE(آپاستيل 
 

 )تصديق(ائيد برای ت هاگ١٩۶١کنوانسيون سال مهری مخصوصی را گويند که مطابق  APOSTILLE)( آپاستيل
اين مهر مخصوص به دارندۀ .  گذاشته ميشود،دناسناد رسمی که از جانب دول عضو کنوانسيون ياد شده صادر ميشو

کنواسيون ) پنج (۵به تاسی از مادۀ . باشد آزاد ز هر گونه تصاديق ديپلوماتيک و قونسلی بعدی سند موقع ميدهد تا ا
مقام و  موقف،، در پای سند است که از صحت و سقم امضأ یتصديق) مهر مخصوص(آپاستيل يا ) : ١٩۶١(گ ها

 تاپۀ که روی يا  واز صحت و سقم مهر لزوم در صورت ه امضأ رسانيده و همچنان شخص که سندی را بصالحيت
  . تأئيد بعمل می آورد،سند مورد نظر گذاشته شده باشد

 هاگ مورد استفاده ١٩۶١ اکتوبر ۵کنوانسيون مورخ   توسط آپاستيل به حيث يک عنصر حقوقی برای اولين بار 
ادر گرديده ص کشورها  که از طرف ارگانها و مراجع رسمی ميباشد  اسنادی تائيدقرار گرفته و هدف آن رفع تقاضای

صرف از جانب ارگانها و دوائر  که اسناد رسمی روی) مهر مخصوص( آپاستيل يا ،کنوانسيون به مطابق .باشد
 تصاديق بعدی منجمله تصاديق   هرگونهلزوم آپاستيل.  گذاشته ميشود، صادر شده باشدول عضو کنوانسيون رسمی د

 -قانونیرسمی کشورهای عضو کنوانسيون به عنوان يک سند قونسلی را رفع نموده و از جانب همه ارگانها و دوائر 
بدينترتيب آپاستيل اتباع و وزارت امور خارجۀ کشورهای عضو را برای تأئيد صحت و سقم .  ميشوده  شناخترسمی
  .و مراجعه های مکرر و طويل آزاد ميسازد سند از تماس های اضافی متقابل يک

  :ميپزيرد اسناد ذيل را به صفت اسناد رسمی " آپاستيلدمور" در ١٩۶١ اکتوبر ۵کنوانسيون مورخ 
جع ا يا از طرف مر  محکمه، مقامیارنوال:  آنها صادر شده باشدظفؤ يا مامور ماين دواير  که از جانباسنادی ـ

  ؛ت عضو کنوانسيون قرار داشته باشدتطبيق احکام محاکم که تحت قيموميت حقوقی دول
  ـ اسناد اداری؛

   ؛)NORAIRY PUBLIC( نوتاری ها شده نزد اسناد تصديق -
   نشانی های خاص، به طور مثال راجستر ها؛-
   ويزه ها، اجازه نامه های که تواريخ مشخص را معين کرده باشند؛-
  . تصديق نگرديده باشد  ها که از جانب نوتارییيتأئيد امضا -
  

  :يگردد ذيل تطبيق نم در مورد آپاستيل در موارد در عين حال کنوانسيون
   اسنادی که از جانب نمايندگی های ديپلوماتيک يا قونسلی صادر گرديده باشند؛-
  .اسناد اداری که در رابطۀ مستقيم با فعاليت های تجارتی يا گمرکی قرار داشته باشند -

  قرار ،هد قيد گردي نمونۀ که در ضميمۀ کنوانسيون ت کامل بامطابقدر بايد ، آپاستيل ١٩۶١به تاسی از کنوانسيون 
  .داشته باشد

  
  :متن آپاستيل بايد دارای معلومات هذا باشد

   کشوری که آپاستيل در آن اجرأ گرديده؛ نام-
   اسم شخص که آپاستيل را اجرأ و امضأ نموده؛-
  دولتی شخصی که آپاستيل را امضأ کرده؛) وظيفۀ( موقف -
  ست؛ سند آپاستيل گذاشته شده ارویتاپۀ آن /  نام ادارۀ که مهر-
   نام شهری که آپاستيل در آن اجرأ گرديده؛-
   تاريخ اجرای آپاستيل؛-
   ارگانی که آپاستيل را اجرأ نموده؛ذکر -
   ذکر شمارۀ مسلسل آپاستيل؛-
  که آپاستيل را اجرأ کرده؛) ارگان( تاپۀ مرجع/  مهر-
  .است که آپاستيل را اجرأ نموده ظف ؤ مامضای مامور -

عضو  کشور  زبان ملی يا هم به)  فرانسوی يا انگليسی(وانسيون ن يکی از زبانهای رسمی کمتن آپاستيل ميتواند به
ً اجراآت کشورها . کنوانسيون اجرأ گردد رسمی يکی از لسان های ( با دو لسان نشان ميدهند که متن آپاستيل غالبا
  .اجرأ ميشود) کنوانسيون و لسان ملی



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

  .تيل به لسان فرانسوی درج  ميگردددر آپاس  الزاماً  "octobre ٥ Apostille (Convention de la Haye du"عنوان 
ً به تاسی از کنوا  در سند مورد نظر و ياهم در ورق جداگانه که ضميمۀ الينفک سند نسيون، آپاستيل ميتواند مسقيما

  .ميگردد اجرأ گردد
، اما بايد در نظر داشت که در بعضی با آنکه مواذين کنوانسيون در قسمت رعايت شکل آپاستيل زياد سختگير نيست

  . به بار آرددم پذيرش آپاستيل را در برخی از کشور هااز موارد عدول از شکل تعيين شده ميتواند موجبات ع
  : آپاستيل را دارند ارگان های ذيل صالحيت اجرای کنوانسيوندر اکثر کشورهای عضو 

 از  حقوقی و انفرادی،  هایشخصيتر و موسسات دولتی، ، دوائ از طرف ارگانهای را کهاسناد – عدليهوزارت  
  .را دارد آپستيل صالحيت اجرای د،ديده باشننتقال آنها به خارج از کشور تائيد گر هدف ابه دولتی یهانوتاری جانب 

های اين ارگانها صالحيت اجرای آپاستيل را در اسنادی دارند که از جانب ارگان: ارگانهای وزارت عدليه در محالت -
 صادر )Notary Public(ها نوتاريو)  قوانين کشورهای عضو کنوانسيونبه ، مطابقدر حدود صالحيت شان(محلی 

  گرديده باشند؛
 تائيد ميعاد  حق اجرای آپاستيل را در اسنادی که بازگوکنندۀ خدمت در صفوف قوای مسلح  و همچنان :وزارت دفاع -

  ؛کار در تشکيالت مربوط قوای مسلح را دارد
 که بازگو کنندۀ دارند آپاستيل را در اسنادی دولتیصالحيت اجرای ارگانهای دولتی در عرصۀ معارف و تحصيالت  -

  ؛ باشندسطح تحصيل، رتبه ها، ترفيعات و درجات علمی
شيف دولتی رآ صالحيت اجرای آپاستيل را در اسناد معلوماتی، فوتوکاپی های اسناد :)ملی( ارگان آرشيف دولتی -
  د؛ا دارر) یمل(
صالحيت اجرای آپاستيل را در اسنادی رسمی مربوط به ثبت احوال و وضعيت مدنی  : ارگانهای ثبت احوال مدنی-

  ؛...ميراث، اسناد تولدی، وفات، وکالت، ازدواج، طالق: دارند از قبيل
  .سائر ارگانهای توظيف شده از طرف قوۀ اجرائيۀ دول عضو کنوانسيون -
  
  :سناد ان بلمثلبه رسميت شناخت  

سميت شناختن بلمثل اسناد ربرا در مورد ) دو جانبه و يا چند جانبه( جداگانه  دولتها ميتوانند موافقتنامه های،با اينهمه
يرند که اسناد ذ با عقد اينگونه موافقتنامه ها کشورها ميپ.يکديگر بدون مراجعه به پروسۀ آپاستيل به امضأ برسانند

 فورماليتی  بدون، آن قرار داشته باشدۀکنندکه در مطابقت با قوانين جاريۀ کشور صادريکديگر را مشروط به آن
انتقال   صرف ترجمۀ تائيد شدۀ سند مذکور به زبان کشوری که سند به آن استدر اين صورت الزم. ( يرندذاضافی بپ

  . رفع نموده اندأل عم اجرای آپاستيل را در روابط خويشرها بدينترتيبواين کش).  ضميمۀ گردد،دميياب
  :در زير نمونۀ از آپاستيل اجرأ شده ديده ميشود

  
  : منابع
  . در مورد آپاستيل به زبان فرانسوی١٩۶١ اکتوبر ۵کنوانسيون مورخ : ١
  . نويسندهيادداشتهای شخصی دورۀ تحصيل.٢ 
  

  )پايان(
  


