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اظهارنظر کارشناسی درباره:
«الیحه موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین
دولتهای ساحلی خزر»

مقدمه
انعقاد موافقتنامههاي دو يا چندجانبه يكي از ابزارهاي مهم در توسعه روابط ميان كشورها از طريق ثبات در مقررات و
مشخصات اليحه
دوره يازدهم ـ سال دوم
شماره ثبت:
129
شماره چاپ:
تاريخ چاپ:

ايجاد اعتماد ميان فعاالن اقتصادي طرفين است كه موجب ايجاد زمينههاي الزم براي تقويت همكاريها و جلب اعتماد
سرمايهگذاران داخلي و خارجي ميشود.
اليحه موافقتنامه همكاري اقتصادي و تجاري بين دولتهاي ساحلي خزر نيز يكي از توافقنامههاي چندجانبه است
كه در مقدمه آن به مواردي ازجمله تمايل دولتهاي ساحلي درياي خزر به تحكيم روابط دوستانه ،تحكيم همكاريهاي
منطقهاي و توسعه پايدار و تأمين منافع كشورها از طريق تشويق و تسهيل گسترش همكاريهاي اقتصادي و تجاري ميان
كشورهاي ساحلي درياي خزر اشاره شده است.
شايان ذكر است اين اليحه در دوره دهم مجلس شوراي اسالمي مورخ  1398/8/12اعالم وصول شده و مورخ
 1400/3/5كليات اين اليحه به تصويب كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي رسيده است.

معاونت مطالعات
اقتصادي
ساير معاونتها:
مطالعات حقوقي
مطالعات زيربنايي

 .1موضوع اليحه
طبق اين اليحه ،ضمن ارائه يك مقدمه و يك مادهواحده ،موافقتنامهاي شامل  13ماده به مجلس شوراي اسالمي تقديم
شده كه در جلسه مورخ  1398/01/28به تصويب هيئت وزيران رسيده است.
در اين اليحه پس از مقدمه به مواردي از قبيل حوزههاي همكاري ،ترغيب طرفهاي تجاري به استفاده مؤثر از
منابع اقتصادي ازجمله در زمينههاي اجراي پروژهها و برنامههاي مشترک سرمايهگذاري؛ تبادل تجربه در زمينههاي

مشخصات گزارش
شماره مسلسل:

22۰1۷۸29

ايجاد و توسعه مناطق آزاد و ويژه با اهداف خاص؛ مقررات ملي ،استانداردها ،قواعد و اطالعات آماري در بخش تجاري
و اقتصادي؛ همكاري در زمينه اقتصاد ديجيتالي؛ تأسيس سرمايهگذارهاي مشترک (جوينت ونچر)؛ تعيين نهادهاي
صالحيتدار هر طرف ،سازوكار حل اختالفات ،تعيين كشور قزاقستان به عنوان امين ،تعيين بازه زماني نامحدود براي
اجرا و  ...اشاره شده است.

تاريخ انتشار:

1۴۰۰/۸/11

منظور از دولتهاي ساحلي خزر در اين موافقتنامه ،دولتهاي جمهوري آذربايجان ،جمهوري اسالمي ايران،
جمهوري قزاقستان ،فدراسيون روسيه و ترکمنستان است كه از اين پس «طرفها» ناميده ميشوند.
شايان ذكر است كميسيون اقتصادي با اضافه نمودن يك تبصره به ماده واحده اين اليحه كه در ادامه بدان اشاره
شده با كليات اليحه فوق موافقت نموده است.
.
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 .2پيشينه قانوني موافقتنامههاي همكاريهاي اقتصادي و تجاري
از بررسي كليات اين اليحه و اهداف مندرج در مقدمه اليحه مشخص است كه هدف اصلي اين اليحه تحكيم همكاري منطقهاي و
احترام به حاكميت ،تماميت ارضي ،استقالل ،تساوي حاكميت دولتها ،عدم استفاده از زور يا تهديد به زور ،احترام متقابل ،عدم
دخالت در امور داخلي يكديگر و  ...است.
اگرچه تصويب اين دست موافقتنامههاي همكاري اقتصادي و تجاري بين دولت جمهوري اسالمي ايران و ساير كشورها بهصورت
چندجانبه تاكنون سابقه نداشته ،اما بررسي مواد اين موافقتنامه نشان ميدهد هدف از ارائه آن ،تحكيم و توسعه تجارت است كه طي
سالهاي اخير در قالب انعقاد موافقتنامههاي مشابه با ساير كشورها پيگيري شده است .شايان ذكر است بررسي سابقه تصويب
موافقتنامههاي همكاريهاي اقتصادي ازجمله موافقتنامه بازرگاني و گمركي بين دولت جمهوري اسالمي ايران و ساير كشورها بيانگر
تعدد اين قبيل موافقتنامههاست به گونهاي كه بعد از انقالب اسالمي تاكنون بالغ بر  138موافقتنامه ( 89موافقتنامه بازرگاني و 49
موافقتنامه گمركي) با  69كشور ،بين ايران و ساير كشورها تصويب شده كه با برخي كشورها يك موافقتنامه و با بعضي ديگر بيش از يك
موافقتنامه بازرگاني و گمركي طي سالهاي مختلف و در دولتهاي مختلف منعقد شده است و الزم است بهصورت مجزا به اثربخشي
موافقتنامههاي فوق پرداخته شود.
 .3نگاهي به موافقتنامههاي منعقده ميان ايران و دولتهاي ساحلي خزر
طي چهار دهه گذشته ،موافقتنامههاي متعددي ميان ايران و دولتهاي ساحلي خزر به تصويب رسيده است ،به گونهاي كه با كشور
تركمنستان  6موافقتنامه ،با روسيه  5موافقتنامه ،با قزاقستان  5موافقتنامه و با آذربايجان  4موافقتنامه در زمينه بازرگاني ،گمركي و يا
تجارت ترجيحي بعد از انقالب تاكنون منعقد شده است.
 .۴نكاتي درخصوص کليات مفاد موافقتنامه
 .1منطقهگرايي جايگزين مناسبي حداقل براي كشورهاي جغرافيايي نزديك به يكديگر ،بهخصوص براي كشورها با مبادالت اقتصادي
و منافع نزديك است .با توجه به تحوالت رخ داده در كاركرد سازمان تجارت جهاني بهنظر ميرسد موج منطقهگرايي تشديد شود و
بخش بزرگي از تجارت از طريق توافقنامههاي منطقهاي انجام شود.
 .2بررسي حجم تجارت ايران با دولتهاي ساحلي خزر حاكي از آن است كه حجم تجارت با كشورهاي فوق بسيار پايين و بيشترين
حجم تجارت در ميان كشورهاي فوق مربوط به كشور روسيه است.
 .3به هر حال انجام تجارت با دولتهاي ساحلي خزر در قالب موافقتنامه همكاري اقتصادي و تجاري ،نيازمند انجام مطالعاتي بهعنوان
اسناد پشتيبان درخصوص آن است كه آيا ايران با اين كشورها داراي تجارت مكملي است يا صرفاً به خاطر اهداف ديگري بناست
موافقتنامه فوق منعقد گردد.
 .4بررسي اجمالي حجم تجاري طي سالهاي اخير حاکي از آن است که از پتانسيل موافقتنامههاي منعقده با کشورهاي
ساحلي خزر استفاده کارآمدي صورت نگرفته است .بنابراين تجربه نشان ميدهد انعقاد موافقتنامههاي دو يا چندجانبه به تنهايي
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محرک الزم براي افزايش حجم تجارت بين دو كشور محسوب نميشود و الزم است به بحثهاي كارشناسي ازجمله درجه اكمال
تجاري ،شاخصهاي پتانسيل و شدت تجاري ،حجم تجارت ميان دو كشور و  ...نيز توجه شود.
 .5درخصوص گزارش عملكرد موافقتنامههاي منعقده با كشورهاي ساحلي خزر ميتوان گفت تاكنون بررسي جامعي ازسوي دستگاههاي
متولي (مانند سازمان توسعه تجارت) مبنيبر آثار مثبت يا منفي اينگونه توافقنامهها بر تجارت خارجي كشور انجام و منتشر نشده است.
ازسوي ديگر بررسي حجم تجارت بين ايران و كشورهاي ساحلي خزر بسيار ناچيز است .بنابراين ميتوان عنوان كرد كه انعقاد اينگونه
توافقات در توسعه تجارت خارجي كشور نقش و سهم عمدهاي نداشته است و منجر به تغييري در ساختار تجاري كشور نشدهاند.
 .5نكات حقوقي درخصوص مواد موافقتنامه
برخي از نكتهها و ابهامهاي حقوقي در متن مفصل اين موافقتنامه قابل رؤيت است كه در ذيل به آنها اشاره ميشود:
 .1نكته اول ناظر بر تبصره مادهواحده است .با توجه به اينكه ماده ( )11موافقتنامه مقرر داشته است كليه اصالحيههاي موافقتنامه بايد
فرايند تصويبي مندرج در ماده ( )13را طي كنند و ماده اخير نيز به سپري نمودن فرايند داخلي كشورها درخصوص تصويب اصالحيهها اشاره
دارد لذا تبصره مادهواحده هيچ ضرورتي ندارد .به تعبير ديگر اين تبصره چيزي جز تحصيل حاصل نيست و آنچه مقصود تبصره ميباشد در متن
موافقتنامه وجود دارد.
 .2بندهايي از متن موافقنامه فوق داراي ابهام و مشكالت ويرايشي است .با توجه به اينكه متن موافقتنامههاي دوجانبه ،بعد از
تصويب به منزله قانون مصوب مجلس شوراي اسالمي محسوب ميشوند ،الزم است ابهامات مذكور مرتفع شوند .همانطور كه اداره
كل تدوين قوانين مجلس شوراي اسالمي نيز به برخي از ايرادها اشاره كرده است ،متن موافقتنامه بسيار نارسا بوده و ايرادهاي ترجمهاي
و ماهوي زيادي دارد كه الزم است تمام اين موارد اصالح شود .عليرغم اينكه در بند « »2ماده ( )13موافقتنامه فوق اين نكته تصريح
شده كه يك نسخه اصلي به زبانهاي آذري ،قزاقي ،روسي ،تركمني ،فارسي و انگليسي تنظيم شده ،ولي با اينحال ايرادهاي فوق
مرتفع نشده است .مواردي در متن ديده ميشود كه در ادامه به آنها اشاره ميشود:
الف) با اينكه بند اول مقدمه عنوان كرده است كه كشورهاي منعقدكننده موافقتنامه در متن تحت عنوان «طرفها» ناميده
خواهند شد ،اما مترجم يا مترجمان موافقتنامه به اين موضوع پايبند نبوده و از تعابير مختلفي استفاده كردهاند .بهعنوان مثال در متن
مقدمه چند نوبت از تعبير «دولتهاي طرفها» استفاده شده است.
ب) در ماده ( )1و ( )4موافقتنامه واژه «دولتهاي» خود بايد به «ملي» تبديل شود.
ج) ماده ( )6موافقتنامه نيز به نظر نميرسد بهصورت صحيحي ترجمه شده باشد .ميتوان صدر اين ماده را به شكل مقابل نوشت:
«بهمنظور اجراي اين موافقتنامه ،نهادهاي ذيصالح طرفها بهشرح زير هستند»:
د) ماده ( )8همانطور كه مورد اشاره اداره كل تدوين قوانين مجلس نيز قرار گرفته ،بسيار غامض و مبهم است.
هـ) درخصوص ماده ( )9بهنظر ميرسد متن اين موافقتنامه زماني آماده شده است كه متن نهايي كنوانسيون وضعيت حقوقي
درياي خزر هنوز تهيه نشده بوده درحالي كه هم اكنون اين متن تهيه شده و در مجلس سه كشور حاشيه خزر نيز به تصويب رسيده
است .با عنايت به اين توضيح و با اينكه مذاكرات درخصوص برخي از موضوعات پيرامون درياي خزر در جريان است ،ميتوان اين
مسئله را بهعنوان ابهام در گزارش مطرح ساخت.
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 .6نكاتي پيرامون فرايند تصويب موافقتنامهها و اثربخشي آن
الف) لوايح قانوني مربوط به موافقتنامههاي دو يا چندجانبه بعد از انجام هماهنگيهاي اوليه ميان دولتهاي موضوع موافقتنامه ،تهيه
شده و براي تصويب به مجلس ارائه ميشوند .توافقات اوليه دولتها مـوجب مـيشود كه اصالح و تكميل موافقتنامهها در مجلس با
مشكل روبهرو شود .زيرا براي هرگونه حك و اصالح آنها در مجلس بايد مجدد ًا اليحه مذكور به دولت عودت داده و اصالحات پيشنهادي
با كشورهاي طرف قرارداد مطرح شود و در صورت توافق مجدداً بهصورت اليحه به مجلس باز گردد .البته محتمل است كه تغييرات
ازسوي دولت طرف مذاكره پذيرفته نشده و تصويب موافقتنامه با بنبست مواجه شود .به همين دليل معمو ًال در بررسي لوايح مرتبط
با موافقتنامهها از پرداختن به مسائل فني كوچك و جزئي پرهيز شده و تنها در صورتي كه موافقتنامه از ابهامهاي اساسي برخوردار
باشد و منجر به چالش احتمالي در مناسبات تجاري يا مقررات داخلي شود ،مجلس به اصالح يا رد آن اقدام ميكند.
ب) عالوهبر اينكه تأثيرگذاري مجلس در فرايند قانونگذاري اينگونه لوايح روشن و شفاف نيست ،نظارت محسوسي نيز بر
عملكرد اين موافقتنامهها پس از تصويب صورت نميپذيرد .تاكنون دهها موافقتنامه در قالبهاي متفاوت ميان ايران و كشورهاي
مختلف منعقد و توسط مجلس محترم تصويب شده است ،ولي هيچگونه گزارشي مبنيبر ارائه عملكرد و اثربخشي اين موافقتنامهها از
طرف وزارت امور خارجه و ديگر وزارتخانههاي تخصصي به مجلس ارائه نشده است.
ج) وجود شرايط كنوني حاكم بر موافقتنامههاي دو يا چندجانبه مبنيبر تعدد موافقتنامهها توأم با عدم نظارت درخصوص نحوه عملكرد
و ميزان اثربخشي آنها را ميتوان ناشي از مشخص نبودن اولويتهاي صنعتي و تجاري كشور در راستاي تقسيم كار جهاني و منطقهاي و
عدم ثبات استراتژي كشور در انتخاب كشورهاي طرف همكاري دانست.
نتيجهگيري
در بررسي و تصويب اين موافقتنامه الزم است به آثار و نتايج عملي و ملموس آن بر افزايش سطح تجارت با دولتهاي ساحلي خزر توجه كرد
بررسي اجمالي حجم تجارت ايران با کشورهاي ساحلي خزر حاکي از آن است که از پتانسيل موافقتنامههاي پيشين با
اين کشورها ،استفاده کارآمدي صورت نگرفته است بهعبارت ديگر انعقاد موافقتنامههاي دو يا چندجانبه به تنهايي محرك
الزم براي افزايش حجم تجارت بين دو کشور محسوب نميشود و الزم است به بحثهاي كارشناسي ازجمله درجه اكمال
تجاري ،شاخصهاي پتانسيل و شدت تجاري ،حجم تجارت ميان دو كشور و ...نيز توجه شود.
درخصوص گزارش عملكرد موافقتنامههاي منعقده با كشورهاي ساحلي خزر ميتوان گفت تاكنون بررسي جامعي ازسوي دستگاههاي
متولي (مانند سازمان توسعه تجارت) مبنيبر آثار اينگونه توافقنامهها بر تجارت خارجي كشور انجام و منتشر نشده است.
درمجموع انعقاد اينگونه توافقات زماني ميتواند در توسعه تجارت خارجي کشور نقش و سهم عمدهاي داشته است
كه منجر به تغييري در ساختار تجاري كشور شود ،در غير اينصورت چندان فايدهاي براي كشور ندارد .عليايحال در صورت تصميم
مجلس شوراي اسالمي به تصويب اين موافقتنامه محتواي ماده واحده مورد تأييد است.
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شماره ماده

موافق

ماده واحده



تبصره

موافق به

مخالف

شرط اصالح

ارجاع به کميسيون



موافق به
ماده –تبصره

مخالف

موافق

شرط
اصالح

موافقتنامه همكاري اقتصادي و تجاري بين دولتهاي ساحلي خزر مشتمل
بر يك مقدمه و سيزده ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن
داده ميشود.

ارجاع به
کميسيون

اظهار نظر کارشناسي
اگرچه در بعضي از مواد
ايرادهاي حقوقي وجود دارد
اما با توجه به رويه مجلس
مبني بر عدم ورود به مفاد
موافقتنامهها كليت ماده
واحده مورد تأييد است.



تبصره :رعايت اصول هفتاد و هفتم ( ،)77يكصدوبيست و پنجم ( )125و
يكصدوسي و نهم ( )139قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران در اجرا و
هرگونه تغيير ،تكميل يا اصالح اين موافقتنامه الزامي است.
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اگرچه محتواي اين تبصره
تحصيل حاصل است و مفاد
آن در موافقتنامه ذكر شده
است اما تصويب آن بالمانع
است.

متن
اصالحي

