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الیحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی ت
بین جمهوری اسالمی ایران و جمهوری فدرال برزیل

ن نگهبا ی  را شو لی  ال ستد ا ت  ا  نظر
می سال ا ی  را شو مجلس  ت  با مصو ص  خصو رد 



)1( الیحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی بین جمهوری اسالمی ایران و جمهوری فدرال برزیل

الیحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی بین جمهوری اسالمی 
ایران و جمهوری فدرال برزیل

درباره ی مصوبه▪
»الیحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی بین جمهوری اسالمی ایران و 
جمهوری فدرال برزیل« بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری در جلسه ی مورخ 1398/2/4 
هیئت وزیران به تصویب رسید و برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسالمی 

ارسال شد. 
مجلس شورای اسالمی در تاریخ 1394/2/9 این الیحه را جهت بررسی به صورت عادی به 
كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به عنوان كمیسیون اصلی ارسال كرد كه كمیسیون مذكور 
این الیحه را با اصالحاتی در جلسه ی مورخ 1399/7/29 به تصویب رساند و گزارش آن را 
به مجلس ارائه كرد. گزارش كمیسیون در تاریخ 1400/2/29 در صحن علنی مجلس مطرح 
و با اصالحاتی به تصویب نمایندگان رسید و برای طی روند قانونی مذكور در اصل )94( 
قانون اساسی، به موجب نامه ی شماره 116/17867 مورخ 1400/3/5 به شورای نگهبان 
ارسال شد. شورای نگهبان با تشكیل جلسه در تاریخ 1400/3/12، این مصوبه را بررسی 
كرد و مفاد برخی از مواد آن را مغایر با موازین شرع دانست و نظر خود در این خصوص 
را طی  نامه ی شماره 102/26202 مورخ 1400/3/18 به مجلس شورای اسالمی اعالم كرد.
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»نظرات استداللی شورای نگهبان در خصوص الیحه معاهده معاضدت حقوقی 
متقابل در امور مدنی بین جمهوری اسالمی ایران و جمهوری فدرال برزیل«

ماده واحده- ...

بسم اهلل الرحمن الرحیم

معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی 
بین جمهوری اسالمی ایران و جمهوری فدرال برزیل

...
ماده ۱- دامنه شمول

طرف ها توافق می کنند معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی را در سطحی گسترده 
شامل حقوق مدنی، شرکتی، کار و اداری و نیز احکام کیفری که برای جبران خسارت 

در دادگاه های مدنی مورد نیاز است، به یکدیگر ارائه دهند.
ماده 2- ...

ماده 3- محتوای درخواست ها
... -1

4- طرف ها می توانند هرگونه اطالعات ضروری دیگر را به منظور شناسایی، اجراء یا 
اتخاذ تصمیم از یکدیگر درخواست یا برای یکدیگر تهیه نمایند.

ماده 4- ...
ماده 7- وظایف مراجع مرکزی

1- مراجع مرکزی باید:
 الف( با یکدیگر همکاری و هماهنگی میان مراجع صالحیت دار در دولت های مربوط 

خود را به منظور دستیابی به اهداف این معاهده ترغیب نمایند؛ 
ب( تمامی مکاتبات، درخواست ها و اسناد را به موجب این معاهده، تحویل دهند و 

دریافت نمایند؛
پ( جریان رسیدگی به موجب این معاهده را اقامه یا اقامه آن را تسهیل نمایند؛
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ت( به کشف محل اختفای افراد و دارایی ها در قلمرو خود کمک نمایند؛ 
ث( اطالعات مرتبط با وجود دارایی ها در مؤسسات مالی خود را، در محدوده قوانین 

طرف در خواست شونده، ارائه نمایند؛
طرف  در  دادگاه  صادره  دستور  موجب  به  شده  جمع آوری  وجوه  انتقال  ج( 
درخواست شونده یا در اجرای تصمیم صادر شده در طرف درخواست کننده، از جمله 

وجوه موضوع پرداخت تعهدات نفقه را تسهیل نمایند.
2- وظایف مراجع مرکزی می تواند توسط سایر نهادهای تعیین شده با هماهنگی مرجع 

مرکزی همان طرف، انجام گردد.
ماده 8- ...

ماده 9- اعتبار قانونی اسناد عمومی
چنانچه در اجرای این معاهده، اسناد عمومی از سوی یکی از طرف ها به عنوان سند 
در نظر گرفته شود، از سوی طرف دیگر نیز به همان اندازه به عنوان سند در نظر گرفته 

خواهد شد.
ماده ۱0- ...

ماده ۱4- انتقال وجوه
... -1

داخلی  توسط حقوق  احتمالی وضع شده  باید علی رغم محدودیت های  2- طرف ها 
خود، بیشترین اولویت را به انتقال وجوه حاصل از اعمال این معاهده اختصاص دهند.

ماده ۱5- ...
ماده ۱6- شناسایی، اجراء و اخذ تصمیم ها

1- آرای صادره در طرف درخواست کننده در طرف درخواست شونده شناسایی و 
اجراء می گردند، مشروط بر اینکه:

الف( از سوی یک نهاد قضایی صالحیت دار صادر شده باشند؛ 
ب( طرف های دخیل در جریان رسیدگی طبق قوانین طرفی که تصمیم در آنجا صادر 

شده است، نزد دادگاه حاضر یا حداقل برای ایشان احضاریه صادر شده باشد؛ 
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پ( طبق قوانین طرف صادرکننده، الزم االجراء باشند؛ 
ت( نهاد قضایی طرف درخواست شونده، برای همان طرف های دخیل در جریان رسیدگی، 

با درخواست مشابه و دلیل مشابه برای درخواست، رأی نهایی صادر نکرده باشد؛
همان  پرونده  درخواست شونده،  طرف  در  شناسایی  درخواست  ارائه  از  پیش  ث( 
با  درخواست شونده  طرف  قضایی  نهاد  نزد  رسیدگی  جریان  در  دخیل  طرف های 

درخواست مشابه و دلیل مشابه برای درخواست، آغاز نشده باشد.
2- تصمیم های صادره در طرف درخواست شونده می تواند موضوع درخواست های 

اجراء به موجب این معاهده باشد.
طرف  در  را  تصمیم  یک  نظر  تجدید  یا  اخذ  می تواند  درخواست کننده  طرف   -3

درخواست شونده، درخواست نماید.
ماده ۱7- ...

ماده ۱8- ممنوعیت تجدیدنظر در ماهیت رأی صادره
طرف درخواست شونده در ماهیت تصمیمی که شناسایی و اجرای آن درخواست شده 

است تجدیدنظر نخواهد کرد.
ماده ۱9- اقدامات موقت

اقدامات موقت چنانچه در طرف درخواست کننده قابل شناسایی و اجراء باشند و با 
مفاد پیشین مطابقت داشته باشند، در طرف درخواست شونده شناسایی و اجراء خواهند 

شد. 
ماده 20- شناسایی و اجرای تصمیم های نهایی به وسیله نیابت قضایی

قابل  نیز  نیابت قضایی  از طریق  به جز دیگر روش ها،  نهایی می توانند  تصمیم های 
شناسایی و اجرا باشد.

ماده 2۱- ...
ماده 24- الزم االجراء شدن

... -1
2- درخواست های صادره بر اساس این معاهده، می تواند برای جرایمی که پیش از 
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الزم االجراء شدن آن ارتکاب یافته اند اعمال شود.
ماده 25- ...

دیدگاه مغایرت ▪
الف( به موجب حكم ماده )1( این مصوبه، ایران و برزیل در خصوص ارائه ی »معاضدت 
حقوقی« متقابل توافق كرده اند. این در حالی است كه اطالق معاضدت حقوقی در حكم 
پیش گفته نسبت به مواردی كه متضمن ظلم به اشخاص باشد، مصداق اعانه یا تعاون بر اثم 
محسوب می شود و مغایر با موازین شرعی است؛ توضیح آنكه معاضدت حقوقی با كشور 
برزیل از این حیث كه قضای آنها فاقد حجیت شرعی است، در مواردی ممكن است ظلم 
به افراد را تسهیل كند. از طرفی، مطابق شریعت اسالمی، اعانه یا تعاون بر اثم حرام است1 
و در نتیجه اطالق معاضدت و مساعدت به فرآیندی كه منطبق بر شریعت نیست و زمینه 
ظلم به افراد در آن نظام به این دلیل وجود دارد، مصداق اعانه بر اثم خواهد بود؛ فلذا اطالق 

حكم ماده )1( مغایر با شرع مقدس است. 
ایران و برزیل می توانند هرگونه اطالعات ضروری  ب( مطابق حكم بند )4( ماده )3(، 
به منظور شناسایی، اجراء یا اتخاذ تصمیم را درخواست نمایند. اوالً اطالق حكم فوق مبنی 
بر در اختیار قرار دادن هرگونه اطالعات ضروری، نسبت به مواردی كه ارائه ی این اطالعات 
به كشور برزیل موجب ظلم به اشخاص  شود، مصداق اعانه یا تعاون بر اثم است و خالف 
موازین شرعی است. ثانیاً الزام به ارائه ی اطالعات ضروری برای اتخاذ تصمیم كشور برزیل 
یا شناسایی رأی محاكم آن، از این حیث كه به صورت غیرمستقیم به تصمیمات آنها اثر 
بخشیده است و از طرفی تصمیمات آنها فاقد حجیت شرعی است، خالف شرع است. 

بنابراین اطالق بند )4( ماده )3( از جهات فوق واجد اشكال شرعی است.
ج( اطالق حكم برخی بندهای ماده )7( از جمله بندهای )ت( و )ث( در خصوص كشف 
محل اختفای افراد و دارایی ها و اطالعات مرتبط با وجود دارایی در مؤسسات مالی از 
سوی دو كشور، نسبت به مواردی كه ارائه ی این اطالعات به كشور برزیل موجب ظلم به 

1. برای توضیح بیشتر در خصوص قاعده ی فقهی حرمت اعانت بر اثم نک. به: )فاضل لنکرانی، محمد، القواعد 
الفقهیه، تهران، مرکز نشر علوم اسالمی، 1406 ق، ج 4، ص 173 به بعد( 
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اشخاص شود، مصداق اعانه یا تعاون بر اثم است و در نتیجه خالف موازین شرعی است.
د( اطالق حكم ماده )9( این مصوبه مبنی بر اعتبار بخشیدن به اسناد عمومی ارائه شده از 
سوی كشور برزیل، نسبت به اسناد غیرنكاحی كه خارج از شمول قاعده الزام است، خالف 
شرع است؛ چرا كه مطابق موازین شرعی، هر قومی دارای شرایط نكاح معتبر است و 
نكاحی كه مطابق آن شرایط واقع شده باشد، از نظر اسالم نیز معتبر خواهد بود.1 همچنین 
مطابق قاعده ی فقهی الزام، پیروان دیگر ادیان را باید ملزم به عمل مطابق قواعد دین خود 
كرد. در نتیجه به جز دو حوزه ی فوق كه شارع به اسناد خارجی اعتباربخشی كرده است، 

اسناد خارجی فاقد حجیت شرعی است.
وجود  علی رغم  معاهده  احكام  اجرای  بر  مبنی   )14( ماده   )2( بند  حكم  اطالق  ه( 
محدودیت ها در حقوق داخلی، مغایر با موازین شرعی است؛ توضیح آنكه اطالق حكم 
فوق، محدودیت های شرعی وضع شده در حقوق داخلی ایران را نیز در بر می گیرد و حكم 

به اجرای معاهده با وجود این ممنوعیت ها، خالف موازین شرعی است.
و( اطالق حكم ماده )16( در خصوص شناسایی و اجرای آرای خارجی، واجد اشكال شرعی 
است؛ زیرا اطالق این حكم شامل مواردی كه حكم مزبور مغایر با موازین شرعی صادر شده 

باشد نیز می شود و حكم به شناسایی و اجرای چنین رأیی مغایر با موازین شرع است.
ز( حكم ماده )18( مبنی بر ممنوعیت تجدیدنظر در ماهیت رأی خارجی مورد درخواست 
شناسایی و اجرا، به صورت ضمنی اجرای كلیه ی آرای خارجی موضوع این معاهده را مقرر 
كرده است. از طرفی، اطالق این حكم نسبت به مواردی كه رأی موصوف مغایر با موازین 

شرعی صادر شده است، واجد اشكال شرعی است.
ح( اطالق حكم ماده )19( در خصوص شناسایی و اجرای اقدامات موقت، خالف شرع 
است؛ زیرا حكم به شناسایی و اجرای این قبیل اقدامات نسبت به مواردی كه عمل به آنها 

مغایر با موازین شرعی باشد، دارای اشكال شرعی است.
ط( اطالق حكم ماده )20( در خصوص اجرای نیابت قضایی خارجی نسبت به مواردی كه 
عمل به این نیابت موجب ظلم به اشخاص می شود، مصداق اعانه یا تعاون بر اثم است و 

1. »ِلُکِل قوٍم نکاٌح« )شیخ طوسی، تهذیب االحکام، تهران، دارالکتب العلمیه، 1365، ج7، ص 472(
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در نتیجه خالف موازین شرعی است.
ی( اطالق حكم بند )2( ماده )24( مبنی بر امكان اجرای مقررات معاهده نسبت به جرایم 
ارتكاب یافته پیش از الزم االجرا شدن آن، نسبت به مواردی كه اجرای این معاهده موجب 

ظلم به اشخاص است، مصداق اعانه یا تعاون بر اثم است و واجد اشكال شرعی است. 

نظر شورای نگهبان ▪
1- همان گونه كه در موافقتنامه های مشابه دیگر اظهار نظر شده است، این الیحه از این 
جهت كه اطالق برخی مواد آن از جمله ماده )1(، اطالق بند )4( ماده )3(، اطالق ماده )7(، 
اطالق بند )2( ماده )14(، اطالق ماده )16(، ماده )18(، ماده )19(، اطالق ماده )20( و بند 
)2( ماده )24( اعمال مقررات و تصمیمات غیرمنطبق با موازین شرعی دولت طرف متعاهد 
را الزم االجرا دانسته است و مستلزم تأیید صحت قوانین و صحت آیین دادرسی قوه قضائیه 
كشور مقابل و نیز ارجاع كارهای قضایی به دادگاه های كشور طرف متعاهد می باشد كه خود 
موجب اثر دادن بر احكامی است كه در آن دادگاه ها ولو بر خالف ضوابط اسالمی صادر 

می گردد، خالف موازین شرع شناخته شد.

* * *                                            

ماده 5- امتناع از همکاری
این معاهده در مواردی که درخواست مزبور آشکارا مغایر با حاکمیت، امنیت ملی یا 

نظم عمومی طرف درخواست شونده است، اعمال نخواهد شد.

دیدگاه مغایرت▪
مطابق این حكم، مقررات این موافقتنامه صرفاً در مواردی كه آشكارا مغایر با حاكمیت، 
امنیت ملی یا نظم عمومی طرف دیگر باشد، اجرا نخواهد شد. این حكم از جهاتی مغایر 
با موازین شرعی است: اوالً از این نظر كه موارد مغایر با موازین شرعی را در شمار موارد 
عدم اجرای معاهده قرار نداده است، خالف شرع است. ثانیاً تقیید عدم اجرای معاهده به 
»مغایرت آشكارا« با حاكمیت، امنیت ملی و نظم عمومی، از این حیث كه موارد غیرصریح 
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اما روشن مغایرت را در بر نگرفته است، مغایر با موازین شرعی است.

نظر شورای نگهبان▪
2- در ماده )5(، محصور شدن عدم اعمال این معاهده به سه مورد مذكور و همچنین تقیید 

به لزوم آشكارا بودن موارد مذكور، خالف موازین شرع شناخته شد.

* * *                                             

ماده ۱3- معاضدت حقوقی رایگان
1- به استثنای مفاد مذکور در بند )3( این ماده، اتباع هر یک از طرف ها، باید در 
قلمرو طرف دیگر، به همان میزان که اتباع آن طرف از مساعدت های حقوقی رایگان 

برخوردار هستند، برخوردار باشند.
... -2

توضیح تذکر▪
فارسی  ترجمه ی  برای  واحدی  واژه ی  از  ماده،  این  بندهای  و  عنوان  در  است  شایسته 
عبارت »Legal Assistance« استفاده شود. چه اینكه قانون گذار در عنوان ماده و بسیاری 
از مواد دیگر واژه ی »معاضدت حقوقی« را به كار برده است و در متن بند )1( عبارت 

»مساعدت های حقوقی« استعمال شده است.

نظر شورای نگهبان▪
تذكر: در بند )1( ماده )13(، واژه »مساعدت« به »معاضدت« اصالح گردد.
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