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اليحه موافقتنامه پاريس
مقدمه
مجلس شوراي اسالمي در سال « 5731قانون الحاق دولت جمهوري اسالمي
ايران به كنوانسيون تغييرات آب و هوا مصوب  5735هجري شمسي برابر با
 5991ميالدي» كه به دنبال كاهش تراكم گازهاي گلخانهاي در جو و جلوگيري
از گرمشدن زمين بود 5را در اجراي اصول  33و  511قانون اساسي به تصويب
رساند و اين مصوبه به تأييد شوراي نگهبان رسيد« .قانون الحاق دولت
جمهوري اسالمي ايران به پروتكل كيوتو در مورد كنوانسيون چارچوب سازمان
 .1باوجود غلبه رسانهای در موضوع نقش دیاکسید کربن در گرمایش زمین ،بسیاری از دانشمندان
حوزه هواشناسی و تغییرات اقلیم که اغلب از اساتید دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی برتر جهان در
کشورهای توسعهیافته هستند معتقدند گرمایش زمین ارتباطی با افزایش دیاکسید کربن ندارد .این
دانشمندان بر اساس مشاهدات و آزمایشهای علمی متعدد دالیل دیگری را ازجمله فعالیتهای
خورشیدی ،تغییرات مدار کرهی زمین و تغییرات ایجادشده در گردش اتمسفری را عامل گرمایش زمین
معرفی کردهاند .بهعنوان نمونه ،نامه¬ای( )Petitionتوسط پروفسور فردریک سیتز ( Frederick
 )Seitzرئیس اسبق آکادمی ملی علوم ایاالتمتحده آمریکا تنظیمشده و به تأیید و امضای بیش از 11
هزار نفر از متخصصان و دانشمندان آمریکایی رسیده است که در آن ارتباط دیاکسید کربن با گرمایش
زمین بهطور کل رد شده است؛ اما نکته عجیب ،فشار جریان رسانهای ،سازمانهای بینالمللی و
سیاستمداران غربی در زمینه لزوم کاهش انتشار دیاکسید کربن و مصرف ذخایر فسیلی است؛
بهطوریکه وانمود میکنند تمامی جامعه علمی جهان به اجماع رسیدهاند که دی¬اکسید کربن نقش
اصلی را در گرمایش کره زمین دارد.
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ملل متحد در مورد تغيير آب و هوا» -مصوب  -5731و «قانون پذيرش
اصالحيه ضميمه «ب» پروتكل كيوتو در مورد كنوانسيون چهارچوب سازمان
ملل متحد در مورد تغيير آب و هوا» -مصوب  -5739نيز دو مصوبه ديگر
مجلس در ارتباط با كنوانسيون مذكور ميباشند كه به تأييد شوراي نگهبان
رسيدهاند .البته الزمبه ذكر است كه پروتكل مذكور و همچنين اصالحيه ضميمه
آن تعهدات عملياتي خاصي نسبت به كشورهاي درحال توسعه ايجاد نمينمود.
حال به منظور پيشبيني ابزارهاي اجرايي مؤثر جهت اجراييشدن اهداف
كنوانسيون مذكور –به خصوص نسبت به كشورهاي در حال توسعه،-
«موافقتنامه پاريس» در سال  1151ميالدي به تأييد اعضاي كنوانسيون تغييرات
آب و هوا رسيد و در اجراي اصول  33و  511قانون اساسي اين موافقتنامه به
تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيده است .در اين گزارش به بررسي اين
موافقتنامه پرداخته خواهد شد.
شرح و بررسی
 )1متن حاضر داراي ايرادات فاحش و متعدد ويرايشي ميباشد كه بعضاً فهم
متن را با اشكال مواجه ميسازد .مهمتر آنكه با توجه به استعمال برخي از
كلمات و تعابير در متن حاضر ،اينگونه به نظر ميرسد كه ترجمهي صورت
گرفته ،يك ترجمهي حقوقي نيست و از اين جهت بيم آن ميرود كه با مغفول
واقع شدن دقايق و ظرايف موجود در متون حقوقي ،با نهايي شدن اين مصوبه،
دولت جمهوري اسالمي ايران بر طبق متن اصلي ،متعهد به اموري شود كه
مدنظر مجلس شوراي اسالمي و شوراي نگهبان نبوده است .لذا ،الزم است تا
عالوه بر ارسال متن اصلي موافقتنامه ،ترجمهي درست اين مصوبه مجدداً براي
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شوراي نگهبان ارسال گردد.
 )2برطبق تحقيقات و بررسيهاي انجام شده و گزارشات حاصله ،اين
موافقتنامه واجد برخي مالحظات «اقتصادي» و «امنيتي» است كه ميتواند كشور
را با خطراتي مواجه سازد و در عمل با تصويب و تأييد اين موافقتنامه توسط
مجل س شوراي اسالمي و شوراي نگهبان ،اين موافقتنامه در آينده به عنوان يك
اهرم حقوقي مؤثر جهت اعمال فشار و تحريم بينالمللي بر عليه نظام جمهوري
اسالمي ايران به كار رود .توضيح آنكه از نظر اقتصادي اين موافقتنامه با ميزان
توليد و مصرف سوختهاي فسيلي ارتباط مستقيمي دارد و بر طبق بندهاي «»1
و « »7ماده ( )1اين موافقتنامه در صورت تأييد اين موافقتنامه ،دولت مكلف
خواهد شد تا به منظور كاهش گازهاي گلخانهاي ،خود را متعهد به رعايت
«مشاركت تعيين شده ملي» نمايد .اين درحالي است كه رعايت تعهد مذكور و
امكان توسعهي اقتصادي كشور نيازمند صرف هزينههاي زياد و تكنولوژيهاي
پيشرفته جهت معدوم نمودن آثار توليدات صنعتي ميباشد .در اين خصوص
بايد به اين نكته توجه نمود كه هرچند تعيين و اعالم ميزان مشاركت تعيين شده
به صورت داوطلبانه ،توسط خود كشورها صورت ميپذيرد ،اما با توجه به بند
« »55ماده ( )1موافقتنامه ،تعديل اين ميزان تنها بر «طبق راهنمايي مصوب
فراهمايي اعضا» مجاز دانسته شده و اين بدان معناست كه دولت ايران مكلف به
تبعيت از اوامر مقرر در مصوبهي فراهمايي اعضا خواهد بود و از اين طريق
ميزان و سرعت رشد اقتصادي كشور به صورت كامل تحت تأثير تصميم
بيگانگان قرار خواهد گرفت .اين عامل سبب شده است كه كشورهايي همچون
اياالت متحده امريكا ،روسيه و عراق كه در زمرهي مهمترين توليدكنندگان
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سوختهاي فسيلي در جهان ميباشند تاكنون از امضاي اين موافقتنامه خودداري
نمايند .با اين وجود ،به نظر ميرسد كه دولت جمهوري اسالمي ايران با هدف
بهرهمندي از مزاياي اين موافقتنامه همچون امكان بهرهمندي از كمكهاي مربوط
به حوزهي فناوري و تكنولوژي و نيز كمكهاي مالي ،بدون تأمل و بررسي دقيق
اقدام به پذيرش اين موافقتنامه كرده است.
از سوي ديگر ،به منظور ارتقاي شفافيت ،در بند « »3ماده ( )57اين موافقتنامه
از اعضا خواسته شده است كه گزارشهايي را در زمينهي «انتشارهاي ناشي از
فعاليت انساني» با استفاده از روش «مورد توافق فراهمايي اعضاء» تهيه و ارايه
دهند .در اين خصوص بايد به اين نكته توجه نمود كه اگرچه در ظاهر اين بند،
تنها ارايهي گزارش انتشار خواسته شده ،اما با توجه به گستردگي
انتشاردهندههاي دياكسيد كربن در كشور ازجمله ميدانهاي نفت و گاز،
پااليشگاهها و خطوط لوله نفت و گاز ،نيروگاهها ،شبكههاي انتقال نيرو ،راهها،
خطوط ريلي ،بندرها ،وسايل حملونقل درونشهري و برونشهري ،صنايع پايه
كشور از جمله فوالد ،مس ،آلومينيم ،شيشه و منازل مسكوني و واحدهاي
تجاري و عمومي و همچنين صنايع نظامي و راهبردي كه همگي از انرژي
استفاده ميكنند ،تضميني وجود ندارد كه در سالهاي آتي اطالعات مربوط به
هر يك از اين انتشاردهندهها خواسته نشود كه اين امر مالحظات اطالعاتي و
امنيتي كشور را به خطر مياندازد .در تأييد فرض فوق بايد بر اين نكته تأكيد
نمود كه بر طبق جزء «ب» بند « »3اين ماده اينگونه مقرر گرديده است كه
«اطالعات الزم براي پيگيري پيشرفت انجام شده» بايد ارائه شود و بر اساس بند
« »55اين ماده نيز اطالعات ارائه شده توسط هر عضو مشمول بررسي كارشناسي
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فني دانسته شده است .با اين مقدمات و با عطف توجه به فلسفه پيشبيني
كارگروه مورد اشاره در ماده ( )51اين موافقتنامه و صالحيتهاي اين كارگروه،
ميتواند به روشني نتيجه گرفت كه اين كارگروه ميتواند همچون شوراي حكام
آژانس بينالمللي انرژي اتمي به بهانه رعايت مفاد اين موافقتنامه و يا عدم
كفايت اطالعات ،دولتهاي عضو را مكلف به ارائه اطالعات مدنظر خود نمايد.
نمونهي ملموس اين موضوع ،در روابط ايران با آژانس بينالمللي انرژي اتمي
قابل مشاهده است.
بنابراين ،با توجه به ابهامات و دغدغههاي ذكر شده ،ميتوان گفت كه مواد
متعدد موافقتنامه حاضر مغاير با اصول متعدد قانون اساسي همچون بند « »1اصل
( 7طرد كامل استعمار و جلوگيري از نفوذ اجانب) ،بند « »3اصل ( 17جلوگيري
از سلطه اقتصادي بيگانه بر اقتصاد كشور) و اصل  511قانون اساسي (نفي
هرگونه سلطهجويي و سلطهپذيري) ميباشد.
در پايان اين بند بايد بر اين نكته نيز تأكيد نمود كه با توجه به ماده ( )13اين
موافقتنامه ،سازوكار خروج از اين موافقتنامه به گونهاي تنظيم شده است كه
امكان خروج سريع و بدون تشريفات از توافق را غيرممكن ميسازد و از اين
جهت نميتوان در صورت ضرورت و به وجود آمدن خطرهاي ذكر شده براي
كشور ،به سرعت از اين موافقتنامه خارج شد .توضيح آنكه اوالً تا سه سال از
تاريخ الزماالجرا شدن اين موافقتنامه براي هر عضو ،او نميتواند خارج شود.
ثانياً ،خروج از توافق تنها پس از يكسال از تاريخ دريافت اطالعيه خروج از
عضويت توسط امين اسناد يا در تاريخ مؤخري كه ممكن است در اطالعيه
خروج از عضويت مشخص شده باشد نافذ خواهد بود.
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 )9در مواد متعدد اين موافقتنامه تصميمگيري در خصوص برخي موضوعات
و سازوكارها برعهده فراهمايي اعضا به عنوان نشست اعضاي موافقتنامه پاريس
قرار گرفته است .چنين ترتيباتي بدان معناست كه فراهمايي اعضا بتواند در عمل
الزامات جديدي وراي آنچه در اين موافقتنامه مشخص شده و به تصويب
مجلس شوراي اسالمي و تأييد شوراي نگهبان رسيده ،براي اعضاي اين
موافقتنامه تعيين نمايد .همچنين ،در مواردي (به غير از مواد ( )11و ( )17كه
مربوط به اصالح موافقتنامه و پيوستهاي آن است) امكان تصميمگيري
برخالف آنچه در اين موافقتنامه مشخص شده براي فراهمايي اعضا پيشبيني
شده است كه اين به معناي امكان اصالح عملي متن موافقتنامه ميباشد .اين در
حالي است كه بر طبق اصول  33و  511قانون اساسي پذيرش و اعمال هرگونه
تعهد بينالمللي در خصوص جمهوري اسالمي ايران منوط به تصويب مجلس
شوراي اسالمي و به تبع آن تأييد شوراي نگهبان است و مواد متعدد اين
موافقتنامه با اصول مذكور مغايرت دارند.
به عنوان مثال ،در بند « »57ماده ( )57اين موافقتنامه ،به فراهمايي اعضا
صالحيت داده شده تا به منظور شفافيت اطالعات ،در اولين اجالس خود
«روشها ،تشريفات و دستورالعملهاي مشترك ،در صورت اقتضاء براي شفافيت
اقدام و حمايت را كه بر پايه تجربه كسب شده» تصويب نمايد .همچنين ،بند
« »1ماده ( )51اين موافقتنامه ،مقرر داشته است كه «آئينكار فراهمايي اعضا و
تشريفات مالي اعمال شده به موجب كنوانسيون با اعمال تغييرات الزم به
موجب اين موافقتنامه اعمال خواهد شد ،مگر اين كه فراهمايي اعضا  ...با
اجماع ،تصميم ديگري اتخاذ نمايد» .ساير مصاديق اين ايراد را ميتوان بندهاي
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« »1و « »3ماده ( ،)1بند « »7ماده ( ،)3بند « »1ماده ( ،)3بند « »1ماده (،)55
بندهاي « »1« ،»1و « »3ماده ( ،)57بند « »1ماده ( ،)51بند « »7ماده ( ،)51بندهاي
« »1و « »1ماده ( ،)51بند « »1ماده ( ،)53بندهاي « »5و « »1ماده ( )59اين
موافقتنامه معرفي نمود.
 )4عليرغم اينكه به موجب تبصرهي ذيل ماده واحده اين مصوبه ،رعايت
اصل  33قانون اساسي در مورد هرگونه اصالح موافقتنامه و پيوستهاي آن
موضوع مواد ( )11و ( )17موافقتنامه و اصل  579قانون اساسي در مورد حل و
فصل اختالفات موضوع ماده ( )11اين موافقتنامه الزامي دانسته شده است؛ اما با
توجه به اينكه بر طبق ماده ( )13اين موافقتنامه ،نميتوان هيچگونه قيد تحديد
تعهدي براي اين موافقتنامه در نظر گرفت؛ لذا تبصره ماده واحده فاقد هرگونه
اثر حقوقي در قبال طرفهاي خارجي ميباشد و در واقع تبصره مجلس را بياثر
ميكند .در اين خصوص ذكر اين نكته الزم است كه شوراي نگهبان پيشتر در
نظر شماره  31/71/7931مورخ  5731/1/13خود در خصوص «اليحه الحاق
جمهوري اسالمي ايران به كنوانسيون محو كليّه اشكال تبعيض عليه زنان»
اينگونه مقرر نموده بود كه ...« :با عنايت به اينكه موارد خالف شرع و مغايرت
با قانون اساسي كنوانسيون بسيار زياد است بطوريكه شرط عدم قبول اجراء مفاد
كنوانسيون در اين موارد ـ چون با اهداف منظور اين كنوانسيون سازگار نيست ـ
به حكم بند « »1ماده « »13كنوانسيون پذيرفته نيست و در نتيجه دولت جمهوري
اسالمي ايران ملزم به پذيرش مفاد كنوانسيون در اين موارد نيز ميشود فلذا
تجويز الحاق دولت به اين كنوانسيون خالف ضروريات اسالم ،مغاير با ضوابط
مُسلّم اسالم و مغاير اصول متعدّد قانون اساسي از جمله اصول ( 7 ،1بندهاي 5
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و  551 ،31 ،15 ،11 ،51 ،1 ،)1و  517قانون اساسي شناخته شد».
 )5با توجه به بندهاي « »7« ،»1« ،»5و « »1ماده ( )9اين موافقتنامه ،عالوه بر
اينكه ،امكان اخذ كمكهاي مالي بالعوض خارجي براي دولت فراهم شده
است ،دولت ميتواند به منظور تحقق اهداف اين موافقتنامه ،بهطور داوطلبانه به
كشورهاي عضو در حال توسعه كمكهاي مالي بالعوض ارائه دهد و يا ارائه آن
را تداوم بخشد .اين در حالي است كه با توجه به اصل  31قانون اساسي گرفتن
و دادن وام يا كمكهاي بدون عوض خارجي از طرف دولت ،در هر مورد بايد
به تصويب مجلس شوراي اسالمي برسد .لذا اين بندهاي مذكور مغاير با اصل
 31قانون اساسي ميباشند.
تذکر :به نظر ميرسد كه عنوان مصوبه بايد همچون مصوبات مشابه به
«اليحه الحاق دولت جمهوري اسالمي ايران به موافقتنامه پاريس» اصالح گردد.
اليحه موافقتنامه همکاریهای اقتصادی بین دولت جمهوری اسالمی
ايران و دولت جمهوری لهستان
مقدمه
«اليحه موافقتنامه همكاريهاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسالمي ايران
و دولت جمهوري لهستان» كه در تاريخ  5791/1/57اعالم وصول گرديده بود،
در جلسه علني مورخ  5791/3/11مجلس شوراي اسالمي بهتصويب رسيده
است.
شرح و بررسی
براساس تبصره ماده واحده ،اجراي ماده ( )3اين موافقتنامه منوط به رعايت
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اصول  33و  579قانون اساسي مي باشد .نكتهاي كه در اين خصوص قابل توجه
مي باشد اين است كه ،ماده مذكور ناظر به حل و فصل اختالفات ناشي از اجراء
يا تفسير مفاد اين موافقتنامه ،از طريق مذاكره و مشورت است و لذا رعايت اصل
 579قانون اساسي در اين رابطه ضروري است و قيد لزوم رعايت اصل 33
قانون اساسي در صورتي كه حل و فصل ناشي از اختالف در تفسير ،منجر به
اصالح موافقتنامه گردد ،الزم ميباشد.
اما از سوي ديگر براساس بند « »7ماده ( )3اين موافقتنامه ،بنابه درخواست
هريك از طرف هاي متعاهد ،اين موافقتنامه مي تواند براساس رضايت متقابل
كتبي اصالح و يا تكميل گردد .لذا ضروري بود ،اجراي اين بند از ماده ()3
موافقتنامه منوط به رعايت اصل  33قانون اساسي مي گرديد و لذا از اين حيث
مغاير اصل مذكور به نظر مي رسد.
اليحه موافقتنامه همکاریهای اقتصادی بین دولت جمهوری اسالمی
ايران و دولت مجارستان
مقدمه
«اليحه موافقتنامه همكاريهاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسالمي ايران
و دولت مجارستان» كه در تاريخ  5791/1/17اعالم وصول گرديده بود ،در
جلسه علني مورخ  5791/3/11مجلس شوراي اسالمي بهتصويب رسيده است.
شرح و بررسی
با توجه به اينكه بر طبق تبصره ذيل ماده واحده مصوبهي مجلس ،در اجراي
اين موافقتنامه رعايت اصول  33و  579قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران
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بهصورت كلي الزامي دانسته شده است؛ لذا مواد ( )1و ( )3اين موافقتنامه كه به
ترتيب به موضوع اصالح موافقتنامه و شيوه حل و فصل اختالفات ناشي از
اجراء يا تفسير اين موافقتنامه اشاره دارند ،مغاير با قانون اساسي نيستند.
اليحه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاری بین دولت جمهوری
اسالمی ايران و دولت فدراسیون روسیه و تشريفات (پروتکل) آن
مقدمه
«اليحه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري
اسالمي ايران و دولت فدراسيون روسيه و تشريفات (پروتكل) آن » كه در تاريخ
 5791/1/57اعالم وصول گرديده بود ،در جلسه علني مورخ 5791/3/11
مجلس شوراي اسالمي بهتصويب رسيده است.
شرح و بررسی
 )1براساس تبصره « »5ماده واحده ،ارجاع اختالفات موضوع مواد ( )9و ()51
اين موافقتنامه به داوري ،توسط دولت جمهوري اسالمي ايران منوط به رعايت اصل
 579قانون اساسي شده است .لذا درصورتي كه ارجاع اختالف از سوي دولت
مقابل باشد ،ارجاع به داوري منوط به رعايت اصل  579قانون اساسي جمهوري
اسالمي ايران نخواهد بود و چنين امري مغاير اصل مذكور به نظر مي رسد.
 )2مطابق تبصره « »1ماده واحده ،در اجراي ماده ( )51اين موافقتنامه ،رعايت
اصل  33قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران الزامي است .در اين رابطه باتوجه
به اينكه بند « »1ماده مذكور درخصوص اصالح موافقتنامه مي باشد ،شرط
مذكور الزم به نظر مي رسد.
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اليحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاری بین دولت
جمهوری اسالمی ايران و دولت جمهوری متحده تانزانیا
مقدمه
«اليحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت
جمهوري اسالمي ايران و دولت جمهوري متحده تانزانيا» كه در تاريخ
 5791/1/57اعالم وصول گرديده بود ،در جلسه علني مورخ 5791/3/11
مجلس شوراي اسالمي بهتصويب رسيده است.
شرح و بررسی
براساس تبصره ماده واحده اين موافقتنامه ،اجراي مواد ( )51و ( )57موافقتنامه مشروط
به رعايت اصول  579و  33قانوناساسي شده است .در اين رابطه الزم به ذكر است كه مواد
مذكور بهترتيب ناظر به «حل و فصل اختالفات ميان يك طرف متعاهد و سرمايهگذار
طرف متعاهد ديگر» و «حل و فصل اختالفات بين طرفهاي متعاهد» ميباشد .لذا لزوم
رعايت اصل  579قانوناساسي جهت اجراي اين مواد مشخص است ،لكن معلوم نيست
رعايت اصل  33قانوناساسي در رابطه با اين مواد بهچه صورت خواهد بود.
نكته ديگري كه در خصوص اين موافقتنامه وجود دارد اين است كه در بند «پ»
ماده ( )3نيز نوعي حل و فصل اختالف مورد اشاره قرار گرفته كه براساس ماده ()51
صورت خواهد پذيرفت .بنابراين درصورتيكه حق شرط مذكور در تبصره (رعايت
اصل  579قانوناساسي) جهت اجراي ماده ( ،)51ناظر به حل و فصل اختالف موضوع
بند مذكور نيز باشد ،عدم تصريح به رعايت اصل  579قانوناساسي درخصوص اين بند
فاقد ايراد ميباشد و در غير اين صورت ،واجد اشكال است.
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اليحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاری بین دولت
جمهوری اسالمی ايران و دولت جمهوری سنگاپور
مقدمه
«اليحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت
جمهوري اسالمي ايران و دولت جمهوري سنگاپور» كه در تاريخ 5791/1/17
اعالم وصول گرديده بود ،در جلسه علني مورخ  5791/3/11بهتصويب مجلس
شوراي اسالمي رسيده است.
شرح و بررسی
براساس تبصره ماده واحده اين موافقتنامه ،ارجاع اختالفات موضوع مواد
( )55و ( )51منوط به رعايت اصل  579قانوناساسي شده و رعايت اصل 33
قانون اساسي دراجراي مفاد اين موافقتنامه الزامي دانسته شده است .نكته قابل
توضيحي كه در اين رابطه وجود دارد اين است كه ،ماده ( )55اين موافقتنامه
ناظر به «حل و فصل اختالفها ميان يك طرف متعاهد و سرمايه گذار (سرمايه
گذاران) طرف متعاهد ديگر» و ماده ( )51مربوط به «حل و فصل اختالف ها بين
طرفين متعاهد» از طريق مشورت و مذاكره و داوري ميباشد و هيچكدام ازمواد
اين موافقتنامه نيز ناظر به اصالح و بازنگري مفاد اين موافقتنامه نميباشد .لذا
بهنظر ميرسد اگرچه اشاره به رعايت اصل  33قانوناساسي در اجراي اين
موافقتنامه به صورت عام ،به دليل عدم پيشبيني امكان اصالح مفاد آن ،فاقد
وجه ميباشد ،لكن تصريح به رعايت اين اصل بهصورت كلي فاقد ايراد به نظر
ميرسد.
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اليحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاری بین دولت
جمهوری اسالمی ايران و دولت جمهوری اسلواک
مقدمه
«اليحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت
جمهوري اسالمي ايران و دولت جمهوري اسلواك» كه در تاريخ 5791/1/57
اعالم وصول گرديده بود ،نهايتاً در جلسه علني مورخ  5791/3/11مجلس
شوراي اسالمي بهتصويب رسيد .در اين مصوبه نكات ذيل قابل توجه مي باشد.
شرح و بررسی
 )1براساس تبصره ماده واحده اين موافقتنامه ارجاع اختالفات موضوع
بندهاي «پ» (حل و فصل اختالف بين سرمايه گذار و دولت) و «ت» (حل و
فصل اختالف بين طرفهاي متعاهد) اين موافقتنامه توسط دولت جمهوري
اسالمي ايران منوط به رعايت اصول  579و  33قانوناساسي شده است .در اين
رابطه عالوه بر نكتهاي كه در ارتباط با عدم موضوعيت اصل  33قانوناساسي
درخصوص اين بندها مطرح ميباشد ،اين مسئله قابل توجه است كه در تبصره
مذكور ،همانگونه كه بيان شد ،صرفاً درصورتي كه ارجاع اختالف توسط دولت
جمهوري اسالمي ايران ،صورت پذيرد ،رعايت اصول مذكور الزمالرعايه شناخته
شده است و اين بدان معناست كه اگر چنين ارجاعي ازسوي جمهوري اسلواك
واقع شد ،رعايت اصول مذكور از جمله اصل  579از سوي ايران الزمالرعايه
نميباشد ،درحالي كه مطابق اصل  579قانون اساسي صلح دعاوي و داوري
درخصوص اموال عمومي به صورت مطلق و فارغ از اينكه موضوع از سوي چه
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مرجعي به اين موارد ارجاع گردد مشمول حكم اين اصل شده است .لذا تبصره
مزبور از اين حيث مغايراصل  579قانوناساسي ميباشد.
 )2بند « »1ماده ( )9نيز به حل و فصل اختالف بين جانشين و دولت ميزبان
پرداخته است كه مطابق اين بند ،طبق بخش «پ» اين موافقتنامه حل و فصل
خواهد شد .لذا فارغ از اينكه بند حاضر نيز مبني بر ايراد وارده به بخش هاي
«پ» و «ت» ،واجد ايراد است ،اين مسئله قابل طرح است كه آيا حق شرط
مذكور در تبصره (رعايت اصل  579قانوناساسي) جهت اجراي بخش «پ»،
ناظر به حل و فصل اختالف موضوع اين بند نيز ميباشد ياخير.
اليحه موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسالمی ايران و دولت
پادشاهی تايلند
مقدمه
«اليحه موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسالمي ايران و دولت
پادشاهي تايلند» كه در تاريخ  5791/1/1اعالم وصول گرديده بود ،در جلسه
علني مورخ  5791/3/11بهتصويب مجلس شوراي اسالمي رسيده است.
شرح و بررسی
براساس تبصره ماده واحده اين موافقتنامه ،رعايت اصول  33و 579
قانوناساسي دراجراي مفاد اين موافقتنامه به صورت كلي ،الزامي دانسته شده
است .نكته قابل توضيحي كه در اين رابطه وجود دارد اين است كه ،ماده ()51
اين موافقتنامه ناظر به «حل و فصل اختالفها» از طريق مشورت و مذاكره
ميباشد و هيچكدام ازمواد اين موافقتنامه نيز صراحتاً ناظر به اصالح و بازنگري
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مفاد اين موافقتنامه نميباشد .لذا بهنظر ميرسد اگرچه رعايت اصل 33
قانوناساسي در اجراي اين موافقتنامه به دليل عدم پيشبيني امكان اصالح مفاد
آن ،فاقد وجه ميباشد ،و همچنين به صراحت رعايت اصل  579قانوناساسي
در خصوص ماده ( )51اشاره نشده است ،لكن تصريح به رعايت اين اصول
بهصورت كلي فاقد ايراد به نظر ميرسد.
اليحه موافقتنامه بین جمهوری اسالمی ايران و پادشاهی مغرب
بهمنظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد
مقدمه
«اليحه موافقتنامه بين جمهوري اسالمي ايران و پادشاهي مغرب بهمنظور
اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد مالياتهاي بر درآمد» كه در تاريخ
 5791/1/57اعالم وصول گرديده بود ،در جلسه علني مورخ 5791/3/11
مجلس شوراي اسالمي بهتصويب رسيده است .نكات ذيل درباره اين موافقتنامه
قابل توجه مي باشد.
شرح و بررسی
براساس تبصره « »1ماده واحده اين موافقتنامه ،اجراي بندهاي « »7« ،»1و
« »1ماده ( )11كه ناظر به «آئين توافق دوجانبه» است ،منوط به رعايت اصول 33
و  579قانوناساسي گرديده است .در اين رابطه باتوجه به اينكه بندهاي مذكور
مربوط به صلح و سازش و احياناً اصالح اين موافقتنامه (از طريق فراهم آوردن
آئينها ،شرايط ،روشها و فنون مقتضي براي اجراي آئين توافق) است ،قيد
مذكور در تبصره « »1وافي بهمقصود ميباشد.
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اليحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسالمی ايران و دولت جمهوری
قبرس بهمنظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار
مالیاتی در مورد مالیاتهای بر درآمد بهانضمام تشريفات (پروتکل)
الحاقی
مقدمه
«اليحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسالمي ايران و دولت جمهوري قبرس به
منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد
مالياتهاي بر درآمد به انضمام تشريفات (پروتكل) الحاقي» در تاريخ 5791/3/11
و به موجب اصل  33قانون اساسي به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيد و در
راستاي اجراي اصل  91قانون اساسي براي شوراي نگهبان ارسال شد.
شرح و بررسی
 )1براساس تبصره « »1ماده واحده مصوبه ،رعايت اصول  579و 33
قانوناساسي در اجراي ماده ( )11الزمالرعايه شناخته شده است .در
اينخصوص باتوجه به اينكه مفاد اين ماده عالوهبر اينكه مربوط به حل و فص
اختالفات ميباشد ،در مواردي ميتواند ناظر به اصالح موافقتنامه نيز باشد،
رعايت دو اصل مذكور در اجراي اين ماده وافي بهمقصود بهنظر ميرسد.
 )2منظور از «رابطه خاص» بين پرداختكننده و مالكِ منافع در بند « »3ماده
( )55مشخص نيست .بر همين اساس و به تبع ابهام موجود در عبارتِ «رابطه
خاص» و باتوجه به بند « »7ماده ( ،)55اگر «هزينههاي مالي با لحاظ مطالبات
ديني» شامل «ربا» نيز باشد ،با توجه به رسميت بخشيدن به اين امر ،مغاير بند
« »1اصل  17و اصل  13قانون اساسي است.
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