اظهارنظر كارشناسي درباره:

«اليحه موافقتنامه سرويسهاي هوايي دوجانبه بين دولت جمهوري اسالمي
ايران و دولت كشور كويت»

مقدمه
اليحه «موافقتنامه سرويسهاي هوايي دوجانبه بين دولت جمهوري اسالمي ايران و دولت کشور کويت» که طي ماده
مشخصات اليحه
دوره دهم ـ سال دوم

واحدهاي تقديم مجلس شوراي اسالمي شده ،داراي يك مقدمه 12 ،ماده و يك پيوست است .اين اليحه چنانکه در
مقدمه آن آمده است بهمنظور توسعه روابط حملونقل هوايي و تحكيم و پايدارسازي اين روابط از طريق تنظيم اسناد
و معاهدات حقوقي بينالمللي و در راستاي تأسيس و بهرهبرداري از سرويسهايي بين دو کشور ايران و کويت تنظيم و

شماره ثبت:
393

به امضاي طرفين رسيده است .اليحه در راستاي اصل هفتادوچهارم قانون اساسي 2و ماده ( )231آييننامه داخلي
مجلس شوراي اسالمي 1تقديم مجلس شده است.

شماره چاپ:
098

 .1پيشينه قانوني موافقتنامههاي سرويسهاي هوايي دوجانبه

تاريخ چاپ:

بررسي سابقه تصويب موافقتنامههاي سرويس هوايي دوجانبه بين دولت جمهوري اسالمي ايران و ساير کشورها بيانگر

1391/2/11

تعدد اين قبيل موافقتنامههاست که ميتوان به مواردي ازجمله قانون موافقتنامه دوجانبه حملونقل هوايي بين دولت
جمهوري اسالمي ايران و دولت جمهوري زيمبابوه (سال  ،)2331قانون موافقتنامه حملونقل هوايي بين دولت جمهوري

معاونت پژوهشهاي

اسالمي ايران و دولت جمهوري کنيا (سال  ،)2333قانون موافقتنامه حملونقل هوايي بين دولت جمهوري اسالمي ايران

زيربنايي و امور

و دولت جمهوري فيليپين (سال  ،)2333قانون موافقتنامه سرويسهاي حملونقل هوايي بين دولت جمهوري

توليدي

اسالمي ايران و دولت مالزي (سال  ،)2331قانون موافقتنامه حملونقل هوايي بين دولت جمهوري اسالمي ايران و دولت

دفاتر :مطالعات
زيربنايي

جمهوري تونس (سال  ،)2331قانون موافقتنامه سرويسهاي هوايي بين دولت جمهوري اسالمي ايران و شوراي فدرال

مطالعات اقتصادي

سوئيس (سال  ،)2331قانون موافقتنامه حملونقل هوايي دوجانبه بين دولت جمهوري اسالمي ايران و دولت جمهوري

مطالعات حقوقي

اندونزي (سال  )2331و  ...اشاره کرد .دولت در اليحه حاضر نيز قصد انعقاد توافقنامه مشابهي را با کشور کويت دارد.

مشخصات گزارش

 .2نكاتي پيرامون موافقتنامههاي دوجانبه
شماره مسلسل:
22812052

الف) لوايح قانوني مربوط به موافقتنامههاي دوجانبه بعد از انجام هماهنگيهاي اوليه ميان دولتهاي موضوع
موافقتنامه ،تهيه شده و براي تصويب به مجلس ارائه ميشوند .توافقات اوليه دولتها مـوجب مـيشود که
اصالح و تكميل موافقتنامه ها در مجلس با مشكل روبرو شود .زيرا براي هرگونه تغيير و اصالح آنها در مجلس

تاريخ انتشار:
1391/82/23
 .1لوايح قانوني پس از تصويب هيئت وزيران به مجلس تقديم ميشود و طرح هاي قانوني به پيشنهاد حداقل پانزده نفر از نمايندگان ،در
مجلس شوراي اسالمي قابل طرح است.
 .2لوايح قانونى بايد در جلسه علنى مجلس توسط وزير مربوط و يا نماينده دولت تقديم گردد و در موقع طرح آن نيز بايد وزير مربوط يا يكى از
وزرا به تناسب موضوع حاضر باشد.
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بايد مجدداً اليحه مذکو ر به دولت عودت داده و اصالحات پيشنهادي با کشورهاي طرف قرارداد مطرح شده و در صورت توافق مجدداً
بهصورت اليحه به مجلس بازگردد .البته محتمل است که تغييرات از سوي دولت طرف مذاکره پذيرفته نشده و تصويب موافقتنامه با
بنبست مواجه شود .به همين دليل معموالً در بررسي لوايح مرتبط با موافقتنامهها از پرداختن به مسائل فني کوچك و جزئي پرهيز
شده و تنها در صورتي که موافقتنامه از ابهامات اساسي برخوردار باشد و منجر به چالش احتمالي در مناسبات تجاري يا مقررات داخلي
شود مجلس آن را رد ميکند يا پيشنهاد اصالح ميدهد.
ب) عالوهبر اينكه تأثيرگذاري مجلس در فرآيند قانونگذاري اينگونه لوايح روشن و شفاف نيست ،نظارت محسوسي نيز بر
عملكرد اين موافقتنامهها پس از تصويب صورت نميپذيرد .تاکنون دهها موافقتنامه در قالبهاي متفاوت ميان ايران و کشورهاي
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.
 .3نكاتي درخصوص مواد اليحه
 .2در ماده ( )1اين موافقتنامه به برخي کاالها ازجمله مواد سوختي ،روغن موتور ،ساير مواد مصرفي فني ،وسايل يدکي ،لوازم مورد
نياز جاري و خوار بار اشاره شده که در شرايط و اماکن خاصي از پرداخت حقوق گمرکي و سود بازرگاني و هزينههاي بازرسي و ساير
عوارض و هزينههاي ملي و محلي معاف هستند .شايان ذکر است برخي از اين معافيتها درحال حاضر وجود داشته و ساري و جاري
است و در ماده ( )13آييننامه اجرايي قانون امور گمرکي 2مصوب  2332/21/61نيز به اين مطلب اشاره شده که ذيل مبحث دوم
ورود موقت قرار ميگيرد ولي تصويب اين موارد در موافقتنامه توصيه ميشود.
 .1با توجه به اينكه مطابق اصول هفتادوهفتم و يكصدوبيستوپنجم قانون اساسي کشور ،الزماالجرا شدن موافقتنامههاي خارجي
مستلزم انجام ترتيباتي ازجمله اخذ مصوبه از مجلس شوراي اسالمي است ،بنابراين بهمنظور تأکيد و پرهيز از هرگونه تفسير متفاوت،
مناسب است همين روند در زمان تغيير مفاد و يا اصالح موافقتنامه نيز مدنظر قرار گيرد .ازاينرو رعايت قانون اساسي در انجام
اصالحات موردنظر طرفين (موضوع ماده ( )21اين موافقتنامه) نيز ضروري است و ميتوان اين حكم را در قالب يك تبصره به ذيل
ماده واحده اين موافقتنامه الحاق نمود.
جمعبندي
 .2با توجه به اينكه حوزه ورود مجلس درزمينه قانونگذاري در زمان تصويب اينگونه موافقتنامهها و در زمينه نظارت بعد از تصويب پيرامون
عملكرد موافقتنامهها محدود و با موانعي جدي روبرو است ،ضروري است دستگاههاي مسئول مكلف شوند تا حداقل بهصورت ساليانه گزارشي از
عملكرد اين موافقتنامهها ارائه دهند تا نمايندگان در فضايي شفاف و کارشناسي درخصوص رد يا تصويب اينگونه لوايح تصميمگيري کنند.
 .1از آنجا که ممكن است اجراي مواد ( )23( ،)21( ،)21و ( )12موافقتنامه که درباره اصالح مواد آن است ،حقوق مجلس ناديده
گرفته شود ،شرطي با متن زير به ماده واحده قانون اضافه شود:
اجراي مواد ( )23( ،)21و ( )12منوط به رعايت اصول هفتادوهفتم و يكصدوبيستوپنجم قانون اساسي و اجراي ماده ( )21قانون
منوط به رعايت اصل يكصدوسيونهم قانون اساسي است.
 .1ماده ( )37ـ لوازم و قطعات يدكي هواپيماها يا كشتيهاي خارجي كه شركتهاي مربوط به منظور تعويض يا رفع نقص هواپيماها يا كشتيها بهصورت موقت وارد
ميكنند بايد صورت ريز مشروح آنها به اظهارنامه ضميمه شود .اين اشيا در انبار مخصوص شركت نگاهداري و مشخصات دقيق آن بايد در دفتري كه از طرف شركت
نگهداري ميشود و همچنين دفتر ديگري كه گمرك موظف به نگاهداري آن است ثبت و هر دو دفتر به امضاي مأموران گمرك برسد .دفاتر ياد شده قبال ا از طرف گمرك
شمارهگذاري و پلمپ خواهد شد .موقع مصرف يا اعاده هر يك از اقالم بايد با نظارت گمرك به هواپيما يا كشتي تحويل و عالوهبر ثبت در پشت پروانه ورود موقت
مربوط در هر دو دفتر نيز خروج آن از انبار ثبت و به امضاي مأمور گمرك برسد.
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