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 مقدمه

چندجانبه، از ابزارهای مهم در توسعه  یهاموافقتنامهای و منطقه یهاموافقتنامهجانبه، دو یهاموافقتنامهانعقاد 

روابط ميان كشورها از طريق ثبات در مقررات و ايجاد اعتماد ميان فعاالن اقتصادی طرفين است كه موجب ايجاد 

 .شودميگذاران داخلي و خارجي ها و جلب اعتماد سرمايههای الزم برای تقويت همكاریزمينه

 یو دولت جمهور رانيا ياسالم یدولت جمهور نيب گذاریسرمايهمتقابل از  تيو حما قيشوت موافقتنامهاليحه 

 یبرا مساعد طيو حفظ شرا جاديا ازجملههای دوجانبه است كه در اهداف آن به مواردی امهننيز يكي از توافق يكرواس

 اشاره شده است.منافع هر دو دولت  نيو تأم یاقتصاد یهایهمكار ميدر جهت ارتقا و تحك هایگذارهيسرما

گسترش  ،یانتقال فناور ،ييمانند كسب دارا يآثار مثبت قياز طر توانديم يخارج یگذارهيجذب سرماشك بدون

 يانسان یرويآموزش ن ،يتيريتوان مد تيتقو د،يجد یندهايفرا يمعرف ،يفرع عيصنا جاديا ،يصادرات دياندازه بازار و فوا

 شود. زبانيم یدر كشورها یدر روند رشد و توسعه اقتصاد عيباعث تسر ،يخارج یبه بازارها يو دسترس

كه  یاگونهاندک است، به ايدن یاز كشورها یاريبا بس سهيدر مقا رانيبه ا يخارج هيورود سرما زانيو م مقدار

، تنها در حدود ۲۰۱۸در سال  یورود يخارج هياز جذب سرما رانيا ياسالم یطبق گزارش آنكتاد سهم جمهور

 جهان است. يخارج هيسرما یورود انيدرصد جر 3/۰

توسط  شده جذب يگذاری خارجگزارش كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل )آنكتاد(، سرمايه نيبراساس آخر

 ارديليم 3 ،دالر ونيليم ۱9و  ارديليم 5 ،دالر ونيليم 37۲و  ارديليم 3بر بالغ ترتيببه ۲۰۱9تا  ۲۰۱6 هایدر سال رانيا

 شده ندرت وارد توليدبه رانيدر ا يخارج هيميليون دالر بوده است. جذب سرما 5۰۰ميليارد و  ۱دالر و  ونيليم 4۸۰و 

شده و به لحاظ  و درحقيقت بخش نفت خام وارد هيدر منابع اول يخارج هيعمده سرما ،يخشب عيبه لحاظ توز كهنحویبه

 ...( است.  و BOTمتقابل،  عي)شامل ب یقرارداد باتيغالباً به شكل ترت یگذارهيروش سرما

گذاری متقابل از سرمايه تيو حما قيتشو موافقتنامهبه  تيانجام تشريفات قانون با عنا برایپروتكل اصالحي 

( الدیيم۲۰۰3) يشمس یهجر ۱3۸۲در سال  يكرواس یو دولت جمهور رانيا ياسالم یدولت جمهور انيم

 یهای اقتصادهمكاری ميجهت ارتقا و تحك در شده اديهای گذاریسرمايه یمساعد برا طيو حفظ شرا جاديمنظور ابه

 منافع هر دو دولت تقديم شده است. نيو تأم
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 کمیسیونمصوبه . موضوع ۱

پردازد، غالباً حقوقي گذاری بين دو كشور مييهسرما موافقتنامهبررسي مفاد اين پروتكل حاكي از آن است كه بيشتر به محتوای متن 

 دارند. را عمده اصالحات پيشنهادی در قالب اليحه اصالحي نيز چنين ويژگي  نكهيكما ا، است

 یو دولت جمهور رانيا ياسالم یدولت جمهور نيگذاری بمتقابل از سرمايه تيو حما قيتشو موافقتنامه يپروتكل اصالح

 شده است.  ( ماده تنظيم6مقدمه و ) كيمشتمل بر  يكرواس

   اضافه  ۱3۸۲مصوب سال گذاری متقابل از سرمايه تيو حما قيتشو موافقتنامهبه دو بند  ،پروتكل اصالحي (۱)طبق ماده

خصوص همچنين درو  شده گرفتهدر نظر المللي پول صندوق بين، تبديل مرجع اعالم ارز آزادانه قابل اين دو بند،ا بكه ه شد

 رفع ابهام شده است.« بدون تأخير»اصطالح 

   جای آن دو بند جايگزين و به شدهحذف  (4)ماده  «3»بند  ،منظور ارائه تفصيل بيشتر و رفع ابهامپروتكل به( ۲)در ماده

گذاران طرف متعاهد ديگر كه در الزام يك طرف اين سند به تأمين منافع سرمايهدر اين بند به عدم  است ذكر نشايا. شده است

 اين بندها بيان شده، اشاره شده است.

  نسبت به موارد بيان « اعمال عادالنه و غيرتبعيض آميز قوانين هر دو طرف اين موافقت نامه»پروتكل در خصوص  (3)ماده

موافقت نامه به نحوی تفسير نخواهد شد كه  ۸شده در ذيل اين بند مي باشد. اين ماده بيان مي دارد هيچ يك از مفاد ماده 

 مواردی كه در ذيل اين بند بيان شده است وارد نمايد. خللي به عادالنه و غيرتبعيض آميز بودن  در خصوص 

   منافع امنيتي اضطراری»در خصوص  ۱۰ماده است.  كرده كلي تغيير پيدابه (۱۱)و  (۱۰)دو ماده  ،پروتكل (4)طبق ماده »

است  نحویبهرات تغيي المللي است.های بينای يا موافقتنامههای منطقهعدم لطمه به عضويت طرفين در اتحاديه ۱۱و ماده 

ای های منطقهای به عضويت طرفين در اتحاديهلطمه موافقتنامهمحتوای اين ، كه با توجه به عضويت كرواسي در اتحاديه اروپا

 المللي وارد نكند.های بينموافقتنامهيا 

   است. يافته تغيير (۱6)تا  (۱۲)به مواد  (۱4)تا  (۱۰)طبق پروتكل اصالحي مواد  (9)بعد از ماده  (۱۱)و  (۱۰)با اضافه شدن دو ماده 

 

 یگذارهیمتقابل از سرما تیحما هایموافقتنامه. پیشینه قانوني ۲

 ليقب نيتعدد ا انگريكشورها ب ريو سا رانياسالمي ا یجمهور نيگذاری بمتقابل از سرمايه تيو حما قيسابقه تشو يبررس

منظور اصالح تيپ قراردادی گذشته به هایسالاست. البته در  شده اشاره نيقوان نيبه سابقه ا ليهاست كه در جدول ذموافقتنامه

 است. شده منعقدهای كمتری موافقتنامه ،الملليو شرايط بين
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  از متقابل تیحما و قیتشو هایموافقتنامهپیشینه  جدول

 تاکنون ۱3۷5با سایر کشورها از سال  رانیا مياسال جمهوری گذاریسرمایه

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 .های فني و اقتصادی ايرانگذاری خارجي و كمكسازمان سرمايه :أخذم

 

گونه هيچسفانه أكه مت شده منعقد تاكنون یگذارهيسرما موافقتنامه 5۸تاكنون بيش از  ۱375مطابق با جدول فوق از سال 

به مجلس  يهای تخصصوزارتخانه گريها ازطرف وزارت امور خارجه و دموافقتنامه نيا يبر ارائه عملكرد و اثربخشيمبن يگزارش

 ارائه نشده است.
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 . نگاهي به روابط تجاری ایران و جمهوری کرواسي3

های گذشته محدود به موافقتنامه جاری نبوده سالدهند كه روابط تجاری ايران و جمهوری كرواسي طي ها نشان ميبررسي

های اقتصادی بين دولت جمهوری اسالمي ايران و دولت همكاریوافقتنامه م های گذشته به قانونسالتوان در كه ميطوریبه

گذاری بين دولت جمهوری اسالمي سرمايه قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از، ۱395مصوب سال  جمهوری كرواسي

ه بازرگاني بين دولت جمهوری اسالمي ايران و دولت جمهوری قانون موافقتنام، ۱3۸۲مصوب سال  جمهوری كرواسي ايران و دولت

 و ... اشاره كرد. ۱375مصوب سال  كرواسي

 

 کرواسي. میزان واردات و صادرات بین ایران و جمهوری ۴

شود شامل مي گردشگریميليون نفری را  4درصد از اقتصاد اين كشور  4۱اروپاست.  هيوهشت عضو اتحاديكي از بيست يكرواس

 .درصد قرار دارند 3با ( ITCفناوری اطالعات و ارتباطات )درصد و  5ونقل با های بعدی حملو در رتبه

است و متناسب با آن واردات اين  گوينصادرات اين كشور عمدتاً به مقصد كشورهای آلمان، ايتاليا، اسلووني و بوسني و هرز 

 مجارستان است. كشور نيز از آلمان، ايتاليا، اسلووني و

درصدی را در  ۱3سهم حدود بوده و پتروشيمي های وردهافرسنگ و مواد نفتي، زغالشامل وارداتي اين كشور  اقالم عمده

 اقتصاد اين كشور دارند.

كرواسي دهد ميزان صادرات ايران به جمهوری های اخير نشان ميسالطي كرواسي حجم تجارت خارجي ايران و جمهوری 

درصد رشد  ۱3۲حدود  ۱3۸۲رسيده كه نسبت به سال  ۱399ميليون دالر در سال  ۱/۱به رقم  ۱3۸۲در سال  دالر زاره 474از 

 داشته است.

ميليون دالر در سال  9/5به رقم  ۱3۸۲در سال  ميليون دالر 7/۱4از  كرواسيهمچنين ميزان واردات ايران از جمهوری 

 داشته است.منفي درصد رشد  6۰حدود  ۱3۸۲رسيده كه نسبت به سال  ۱399

اجزا و قطعات توربوجت، واكسن مشابه توليد داخل، پره توربين تجهيزات برقي و  اقالم عمده وارداتي از اين كشور شامل

 اقالم پزشكي و دارويي نظير واكسن بوده است.، های خوراک دام و طيورافزودني

كشور(  ۱۱۱از بين  67)با رتبه  ۱3۸۲درصد در سال  ۰56/۰ر از در سبد وارداتي كشو كرواسيدهد سهم ها نشان ميبررسي

  .يافته استكشور( كاهش  ۱۲7از بين  74)با رتبه  ۱399درصد در سال  ۰۱5/۰به حدود 

پسته، كشمش، پلي استيرن، خرما، شيشه و شامل  كرواسي،ايران به عمده اقالم صادراتي دهد مينشان ها بررسيهمچنين 

 روده بوده است. 

درصد  ۰۰3/۰كشور( به  ۱6۲از بين  ۱۰5)با رتبه  ۱3۸۲درصد در سال  ۰۰۸/۰از  ايرانسهم اين كشور در سبد صادراتي 

 .يافته استكشور( كاهش  ۱44از بين  ۸9)با رتبه  ۱399در سال 

در خارج  كرواسيخارجي  یگذارهيای كه نسبت سرماگونهپذير هستند بهسرمايهكشورهای  جزء هر دو كشوراست  ذكر انيشا

ها در برخي از سالدهم در نوسان است. اين روند در ايران پنجم تا يكشده در اين كشور بين يك خارجي انجام یگذارهيبه سرما

 .رسدتا يك پانزدهم نيز مي



 

 

 
5 

 چندجانبه هایموافقتنامه. نكاتي پیرامون 5

گذاری بعد از متقابل از سرمايه تيو حما قيهای تشوموافقتنامهچندجانبه مانند  ايهای دو موافقتنامهمربوط به  يقانون حيلوا الف(

. توافقات اوليه شونديبه مجلس ارائه م بيتصو یو برا شده هيته، موافقتنامههای موضوع های اوليه ميان دولتانجام هماهنگي

اصالح آنها در  و هرگونه حك یبرا رازي ،شود روروبه مشكل با مجلس درها موافقتنامه ليكه اصالح و تكم شوديوجب مم هادولت

و در صورت  شده مطرحطرف قرارداد  یبا كشورها یشنهاديمجددًا اليحه مذكور به دولت عودت داده و اصالحات پ ديمجلس با

 بينشده و تصو ه پذيرفتهدولت طرف مذاكر یسواز راتيياست كه تغ حتملصورت اليحه به مجلس بازگردد، البته متوافق مجدداً به

كوچك  يها از پرداختن به مسائل فنموافقتنامهمرتبط با  حيلوا يمعموالً در بررس ليدل نيبست مواجه شود. به همبا بن موافقتنامه

 اي یدر مناسبات تجار يو به چالش احتمال باشدبرخوردار  ياز ابهامات اساس موافقتنامهكه شده و تنها درصورتي زيپره يو جزئ

خصي مش هایها تيپموافقتنامه. البته برای انجام مذاكرات اين كنديرد آن اقدام م ايشود، مجلس به اصالح منجر  يمقررات داخل

 .شوندبازبيني مي سالهای و معموالً دهصورت دورهشده و به تدوين ۱37۱از سال 

در عمل مجلس در اغلب موارد بتواند نظارت استصوابي  رسدبه نظر نمي ،هاموافقتنامهبا عنايت به روند به سرانجام رسيدن اين  ب(

ها ذكر است تاكنون ده حقوق اساسي در جريان است. شايان نهيدر زمهای حقوقي مفصلي بحث خصوص، البته در اين بنمايد

 يگونه گزارشهيچ ياست، ولده كر مختلف منعقد و مجلس محترم تصويب یو كشورها رانيا انيهای متفاوت مدر قالب موافقتنامه

به مجلس ارائه نشده  يهای تخصصوزارتخانه گريها از طرف وزارت امور خارجه و دموافقتنامه نيا يبر ارائه عملكرد و اثربخشيمبن

 است.

شود در حال حاضر دانش موجود ها برای حصول توافقات و اجرای آنها زمان صرف ميآنكه در كشورهای بزرگ معموالً سال وجود با (ج

جهاني  یهاپيبراساس ت معموالً كشورقراردادی  یهاپيكه تنحوی، بهباشدمطلوب نميها موافقتنامهدر كشور برای طراحي قراردادها و 

تنظيم  گذارهيعنوان كشورهای سرماقراردادی اين كشورها به یهاپياست كه ت يشود. اين در حالا تنظيم ميمانند آمريكا و اتحاديه اروپ

 پذير است.سرمايهشود و ايران كشوری مي

متن  نيب یادياست كه تفاوت ز از آن يحاك ،متفاوت یبا ساختار اقتصاد یكشورهاولو با مشابه  یهاموافقتنامه يبررس (د

 نيا تيدر ماه يچنان تحولهم آن یشنهاديديگر اصالحات پسویازوجود ندارد.  هابا ساير كشور یگذارهيهای سرماموافقتنامه

 نكرده است. جاديا موافقتنامه

 در اين موافقتنامه چندان مشخص نيست. ... نيز عمدتاً  وهای اقتصادی ي همكاریانداز كم  چشم هـ(

 

 گیرینتیجه

 بينظارت بعد از تصو نهيها و در زمموافقتنامه گونهنيا بيدر زمان تصو یقانونگذار نهيزم حوزه ورود مجلس در نكهيبا توجه به ا .۱

عملكردی های ، علي رغم وجود اختيارات قانوني الزم، در زمان اجرا به علت مواجه شدن با چالشهاموافقتنامهعملكرد  رامونيپ

شود  ميتنظ يبه شكل نديها فراموافقتنامه نيا بيتصو یبرا گرددمي شنهادي، پشودميرو روبه یجد يمحدود و با موانع و ... دولت

رو است به روبه موافقتنامه حيحجم لوا نيشتريكه با ب یاقتصاد ونيسيكم ژهيوتخصصي به یهاونيسيكه زمان كمتری را از كم
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های مشابه ارائه موافقتنامهمسئول مكلف باشند گزارش عملكرد مكتوبي از اثربخشي  یهاعالوه دستگاهخود اختصاص دهند و به

 كنند. یريگميتصم حيلوا گونهنيا بيتصو اي ، اصالحدرخصوص رد يارشناسشفاف و ك ييدر فضا ندگانيدهند تا نما

ها به موافقتنامه نيمختلف ا یهاپيچندجانبه توسط دولت، ت ايهای دو موافقتنامه سينوشيپ یاست قبل از امضا ستهيشا .۲

 فراهم ياصل هفتادوهفتم قانون اساس یو امضا در راستا بيتصو نديقانونگذار، در فرا ياثربخشامكان شود تا  دييمجلس ارائه و تأ

 .كندقراردادی را متناسب با شرايط كشور تنظيم  یهاپيالزم در ت یهاينيشود. در اين زمينه دولت موظف است بازب

پروتكل  (6)، همچنين در ماده دشوشده كه شايسته است اصالح  اشتباه درجسال امضای قرارداد اوليه به ،در متن تقديمي .3

 .دشوشده است يا دو زبان كه الزم است تصريح  زبان ترجمه سهمشخص نيست اين پروتكل به 

وارداتي و  یازهايبه ن موافقتنامه توسيمناسب است در پ کشور هدف: یگذارهیسرما یازهایضرورت توجه به ن .۴

 ليبه تسه موافقتنامهمفاد  ميصورت در تنظ نيتوجه شود. در ا رانيكشور ا یهایتوانمند نيكشور هدف و همچن یگذارهيسرما

 هایگذارهياز سرما تيبر حما موافقتنامه یموردنظر توجه شده و اثرگذار یهانهيدر زم يرانيا و صادركنندگان گذارانهيحضور سرما

مانند خودرو و  يدر كاالها و محصوالت يكشور كرواس يواردات یازهاين نيترمثال مهم عنوانخواهد داد. به شيرا افزا و توسعه تجارت

 گذارانهيحضور سرما عتاً يو ... است؛ طب يخون انسان و ليتلفن و موبا یهايانواع دارو، برق، گوش ،ينفت یهاقطعات، نفت و فراورده

مطالعه كامل  گذاری باسرمايه موافقتنامهدر  بنابراين بايدخواهد بود.  زيآمتيآن كشور موفق یازهايدر حوزه ن يدر بازار كرواس يرانيا

 شود. ميتنظ هایگذارهيشدن سرما ياتيعمل یبرا ازيموردن یو فضا طيمتناسب با شرا يتوجه شود و مواد قانون اتيجزئ نيبه ا

متناسب با  و واردات كاال یگذارهيسرما نهيدر زم رانيا يداخل یازهايتوجه به ن :رانیا یگذارهیسرما یازمندیتوجه به ن .5

در  يكشور كرواس يصادرات یهانهيزم نيترمثال مهم عنواناست. به تيحائز اهم اريبس يموفق كشور كرواس یهاتوان بنگاه

 گذارانهيحضور سرما یو موتور خودرو است. بنابراين بسترها يمحصوالت چوب و،موتور، انواع دار مانند روغن ييمحصوالت و كاالها

 رانيا یازهايآن كشور و ن یهایمتناسب با توانمند يستيمشترک نيز با یگذارهيسرما یهانهيزم یسازفراهم اي رانيدر ا يكرواس

 رانيحضور در ا یالزم برا تيشور باشد تا جذابك نكال یهاموردنظر در برنامه یهاو مشاركت در پروژه یگذارهيدر جذب سرما

 فراهم شود.

 شایسته است ، استدر کنار متن اصلي موافقت نامه که اصالح آن نیازمند مذاکره مجدد و طي تشریفات قانوني . 6

 باشد، پیوست الیحه ایموافقتنامهیفي امضای چنین کمي و کتأثیرات و انداز چشم، دستگاهيبینتقسیم کار اهداف، 

موافقتنامه، اجرایي شدن در این صورت، با  .داشته باشدتا مجلس شورای اسالمي امكان نظارت بر عملكرد دولت را 

با رو تصویب آن اینشده و از قلمدادتقویت روابط با جمهوری کرواسي عنوان یك عامل در به تواند ميسند مزبور 

 است.قابل توصیه  ،پیوست قابل نظارت ازسوی دولتارائه 
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موافق به 

شرط 
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 شماره ماده موافق مخالف

     ماده واحده 

     تبصره 

 

 

 مخالف موافق تبصره -ماده 
موافق به 

 شرط اصالح

ارجاع به 

 کمیسیون
 اظهار نظر کارشناسي

متن 

 اصالحي

سند الحاقي )پروتكل( اصالحي  :ماده واحده

متقابل از موافقتنامه تشويق و حمايت 

گذاری بين دولت جمهوری اسالمي ايران سرمايه

و دولت جمهوری كرواسي مشتمل بر يك 

( ماده به شرح پيوست تصويب و به 6مقدمه و )

  شود.دولت اجازه مبادله اسناد آن داده مي
 

     

در كنار متن اصلي موافقتنامه كه امكان اصالح آن 

دستگاهي، تقسيم كار بينوجود ندارد، بايد اهداف، 

انداز و تأثيرات كمي و كيفي امضای چنين چشم

ای، پيوست اليحه باشد تا مجلس شورای موافقتنامه

اسالمي امكان نظارت بر عملكرد دولت را داشته باشد. 

در اين صورت، با اجرايي شدن موافقتنامه، سند مزبور 

تواند به تقويت روابط با جمهوری كرواسي منجر مي

رو تصويب آن با ارائه پيوست قابل نظارت اينده و ازش

 ازسوی دولت، قابل توصيه است.

 

(، يكصد 77رعايت اصول هفتاد و هفتم ) :تبصره

( و يكصد و سي و نهم ۱۲5و بيست و پنجم )

( قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران در ۱39)

  اجرای اين موافقتنامه الزامي است.
 

     

تبصره به طور معمول برای رعايت اصول اشاره اين 

نامه ها شده قانون اساسي در خصوص كليه موافقت

 گردد.تصويب مي

 

 

 
 


