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چکيده
مأموريت بانک سرمايهگذاري زيرساخت آسيا نهتنها حفظ وضع موجود ،بلکه بهبود اوضاع اقتصاادي و اجتمااعي
در آسيا و فراتر از آن ،از طريق سرمايهگذاري در حوزه زيرساختهاي پايدار و ساير بخشهاي مولد و درنتيجه بهباود
وضعيت بازار ،خدمات ،ارتباطات و درنهايت احياي جاده استراتژيک ابريشم ميباشد .دولت ايران طاي ياک تصاميم
راهبردي به موجب مادهواحده قانون عضويت دولت جمهوري اسالمي ايران در بانک سرمايهگذاري زيرسااخت آسايا
مصوب  1331/6/3با پذيرش اساسنامه اين بانک به عضويت آن درآمد .نکته حائز اهميت اين قانون محادوديتهاايي
ميباشد کاه از منرار حقاوقي و راهباردي قابا بحاا اسات .حساب تبصاره  2قاانون عضاويت اياران در باناک
سرمايهگذاري زيرساخت آسيا ،رعايت اصول  77ام و  133ام قانون اساسي جمهاوري اساالمي اياران حساب ماورد
براي اصالح اساسنامه بانک يادشده موضوع ماده  13و ارجاع به داوري موضوع مااده  11الزاماي اسات .اينکاه آياا در
اص درج چنين شروطي مجاز است يا خير و نيز اعتبار اين محدوديت تا چاه ميازان مايباشاد و در صاورت باروز
اختالف آيا ديوان منتخب مقيد به اين شرط است يا خير که به لحاظ راهبردي با ابهاماتي روبهرو است .هادف اصالي
اين مقاله تحلي مفهوم حق شرط بينالمللي با توجاه باه تبصاره  2قاانون عضاويت اياران در باناک سارمايهگاذاري
زيرساخت آسيا ميباشد که با روشي توصيفي -تحليلي به اين موارد پرداخته است .يافتهها حاکي از اين امر اسات کاه
نميتوان قائ به بياعتباري اين محدوديتها بود ،اما در صورت عدم تصويب رجوع به داوري طباق ماوازين حقاو
داخلي ،ح وفص اختالف ممکن است با چالشهايي جدي مواجه گردد.
کليد واژهها :بانکهاي توسعهمحور چندجانبه ،حق شرط ،داوري ،اصول  77و  133قانون اساسي.
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 .1گروه حقو خصوصي ،واحد تهران مرکزي ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران ،ايران
 .2گروه حقو خصوصي ،واحد تهران مرکزي ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران ،ايران ،نويسنده مسئولe.amini@iauctb.ac.ir :





 .1مقدمه
بانک سرمايهگذاري زيرساخت آسيا يکي از بانکهاي چندمليتي دنيا است کاه در ساال
 2116ميالدي تأسيس گرديده است .از آنجا که رشد جمعيت ،ارتشا ،فساد و بوروکراسي از
موانع اصلي توسعه راهبردي ميباشند (کلي -کيت اس .پياز ،)312 :1332 ،اهاداف بلندمادت ايان
بانک ترويج توسعه اقتصاد پايدار ،ايجاد ثروت و بهبود ارتباطات راهبردي زيرساختهاا در
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آسيا با سرمايه گذاري روي زيرسااخت و ديگار بخاشهااي مولاد و تر ياب مشاارکت و
همکاري راهبردي منطقهاي بهمنرور مشخص نمودن چالشهااي توساعه محاور باا تاالش
بهمنرور دستيابي به همکااري تنگاتنا

راهباردي باا مسسساات توساعهمحاور دوجانباه و

چندجانبه ديگر است .در حال حاضر  113کشور عضاو ايان باناک هساتند کاه  21عضاو
منطقهاي 37 ،عضو يرمنطقهاي و  21عضاو ناا ر دارد ،جمهاوري اساالمي اياران از ساال
 2113ميالدي اعضاي هيئت مسسس بانک مزبور ميباشد (.)http://www.fahamu.org/ep
دولت ايران با يک تصميم راهبردي به موجب مادهواحده قانون عضاويت دولات جمهاوري
اسالمي ايران در بانک سرمايهگذاري زيرساخت آسيا با پذيرش اساسانامه ايان باناک در تااريخ
 1331/6/3به عضويت آن درآمد؛ اما در اين قاانون محادوديتهاايي وضاع شاده کاه از منرار
راهبردي قاب بحا است .رياست جمهوري در اجراي اصا يکصاد و بيسات و ساوم قاانون
اساسي ،قانون مصوب مجلس شوراي اسالمي را در خصوص عضويت جمهوري اسالمي اياران
در بانک سرمايهگذاري زيرساخت آسيا مصوب  1331/6/3مجلس شوراي اساالمي را در تااريخ
 1331/7/1جهت اجرا به دستگاههاي ذيربط ابالغ نمود (.)233dotic.ir/print/
حسب تبصره  2قانون عضويت ايران در بانک سرمايهگذاري زيرسااخت آسايا ،رعايات
اصول هفتاد و هفتم ( )77و يکصد و سي و نهم ( )133قاانون اساساي جمهاوري اساالمي
ايران حسب مورد براي اصالح اساسنامه باناک يادشاده ،موضاوع مااده ( )13و ارجااع باه
داوري موضوع ماده ( )11الزامي است.
از يکسو به موجب اص يکصد و سي و نهم قانون اساساي «صال دعااوي راجاع باه
اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد ،موکول به تصويب هيئتوزياران

272



است و بايد به اطالع مجلس برسد .در مواردي که طرف دعوي خارجي باشاد و در ماوارد


مهم داخلي بايد به تصويب مجلس شوراي اسالمي نيز برسد ،ماوارد مهام را قاانون تعياين
ميکند» .از سوي ديگر ماده  11اساسنامه بانک يادشده بيان داشته« :اگر بين بانک و کشوري
که عضويت آن پايان يافته است يا بين بانک و هر عضاو پاس از اتخااذ تصاميم مبناي بار
خاتمه عمليات بانک اختالفي بروز کند ،چنين اختالفي به يک ديوان داوري متشک از ساه
خواهد شد و داور سوم جز در صورتي که طرفها به گوناه ديگاري توافاق کنناد ،توساط
رئيس ديوان بينالمللي دادگستري يا مقام ديگري که ممکن اسات طباق مقاررات مصاوب
هيئترئيسه تجويز شود ،تعيين خواهد شد .تصميم بار اسااس ر ي اکثريات داوران اتخااذ
خواهد شد که اين تصميم ،نهايي و باراي طارفين الازام آور خواهاد باود .داور ساوم حاق
ح وفص همه مسائ شکلي را در هر موردي که طرفين با آن اختالف نرر داشاته باشاند،
خواهد داشت».
با توجه به محدوديت موجود در تبصره  2قانون عضويت ايران باه ايان نهااد ماالي کاه
داوري موجود در ماده  11را با محدوديت مواجه کرده ،برخي ابهاماات پيراماون آن مطارح
ميشود .مسئله مهم اين است که آيا اين محدوديت ،حق شرط تلقي ميگردد ياا خيار؟ آياا
در اص امکان درج چنين محدوديتي در اساسنامه باناک تجاويز شاده اسات؟ کنوانسايون
حقو معاهدات وين در اين زمينه چه موضاعي را اتخااذ کارده اسات؟ در صاورت باروز
اختالف با بانک ،وضعيت داوري چگونه خواهد بود؟ بهر ام کارهااي پويشاي خاوبي کاه
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داور ارجاع خواهد شد .يکي از داوران توسط بانک و ديگري توسط کشاور مرباوط تعياين

پيرامون اين تحقيق انجام شده ،اما آنچه که بهعنوان مسئله اصلي تحقيق ذهان محقاق را باه
خود معطوف نموده ،اين است که آيا حق شرط بينالمللي معتبر است يا باط ؟
سسال اصلي مقاله اين است که مفهوم حق شرط بينالمللي با توجه باه تبصاره  2قاانون
عضويت ايران در بانک سرمايهگذاري زيرساخت آسيا چگونه تحلي ميگردد؟
فرضيه مقاله اين است ،در مواردي که عهدنامهاي ،سند تأسيس يک سازمان باينالمللاي
تلقي شود ،عليالقاعده استفاده از حق شرط بايد مورد قبول ارکان صاال آن ساازمان واقاع
شود.
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اين مقاله با توجه به تبصره  2قانون عضويت ايران در بانک سارمايهگاذاري زيرسااخت
آسيا وضعيت اين محدوديت را با توجه به اص يکصد و سي و نهام قاانون اساساي ماورد
تحلي قرار ميدهد.
 تعريف و قلمرو حق شرط در معاهداتفصلنامه علمي مطالعات بينرشتهاي دانش راهبردي ،سال يازدهم ،شماره  ،22بهار 1211

در تاريخ حقو بينالمل معاصر ،حق شرط راهبردي شاهد فراز و نشيبهااي فراواناي
بوده است (فرانچسکو پاريزي .)2 :2113 ،امروزه در سط بينالمللي معاهده اباراز همکااريهااي
راهبردي بين کشورها است

(آنگ

 )72 :2111 ،و هدف حقو بينالملا معاهادات نياز تنرايم

کليه روابط دولتها يا نهادهاي باينالمللاي مايباشاد (پلوئشاتان و همکااران .)32 :2111 ،از نرار
حقو معاهدات ،حق شرط به اعالميه يکجانبه اي گفته ميشود که هر کشور يا ساازمان
بين المللي تحت هر نام و به هر عبارت به هنگام امضا ،تصويب ،قبولي ،تصاديق معاهاده
تأييد رسمي يا الحا به معاهده يا صدور اعالميه جانشيني کشورها بار معاهادات صاادر
ميکند و به آن شيوه منرور خود را در خصوص استثنا کردن يا تغييار دادن اثار حقاوقي
برخاي از مقااررات آن معاهااده در مااورد اجااراي همااان معاهااده نساابت بااه خااود بياان
ميدارد(ضيايي بيگدلي)126 :1331 ،؛ به عبارت ديگر منرور از «استفاده از حق شرط» اين مطلب
است که يکي از کشورهاي طرف عقد در معاهدات چندجانبه در زمان امضاا تصاويب ياا
عضويت در معاهده ،شرايطي را اعالم کند تا به اين وسيله قبول بعضي از مقررات عهدناماه
را  -چه با تشخيص معناي مشخص و معيني براي پارهاي «مواد عهدنامه و چه باا تغييار ياا
عدم پذيرش آنها -کالً يا بعضاً محدود يا رد نمايد».
در دکترين رمانيايي حق شرط بهصورت اعالميه يک جانبه توسط دولات تعرياف شاده
است که در هنگام پيوستن به عهدنامه ،برخي از مقررات آن را مستثنا ميکند

(مافتي و همکاران،

 .)162 :2112در برخي موارد حق شرط را ميتوان بهصورت آييني جراحيگونه توصيف نمود
که توسط يک دولت بر پيکار معاهاده وارد مايگاردد (دروز .)333 :1363 ،همچناين در زماان
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تصويب کنوانسيون حقو معاهدات وين ،موضوع حق شرط يکي از موارد اختالفبرانگيز،
در ميان اعضا بوده است (ميرعباسي.)13 ،1373 ،


به موجب بند «د» ماده  2کنوانسيون  1363وين در ماورد حقاو معاهادات ،اصاطالح
«شرط» عبارت است از صدور اعالميهاي يکجانبه ،با هر نوع نگارش يا شرطي که از سوي
کشوري در زمان امضا يا الحا به يک عهدنامه کاه باه موجاب آن اثار حقاوقي مقاررات
معيني از عهدنامه به هنگام اجرا نسبت به آن کشور از بين برود يا تغيير کند .البتاه موضاوع
 .)173 :1333به اعتقاد شوارتزنبرگر معاهدهاي که موجاب حا مشاکالت و اختالفاات مياان
کشورها ميگردد ،ممکن است (توسط درج حق شرط) دچار دور شدن از هادف اصالي و
فلسفه وجودي خويش شود (جورج شوارتزنبرگر.)111-112 :1376 ،
در خصوص آثار حق شرط در روابط ميان دولتها ،ديوان باينالمللاي دادگساتري اعاالم
نموده است که هيچ دولتي نميتواند در مقاب حق شرطي که نميپذيرد ،ملزم گاردد؛ بناابراين
هر دولتي آزاد است تا براي خويش تصميمگيري کند که آياا دولتاي کاه حاق شارط را وارد
نموده است ،عضو کنوانسيون بينالمللي پيشگيري و مجازات جنايات نس کشي مايباشاد ياا
خير .اين وضعيت مشکالت واقعي را ايجاد نمود ،اما اين مشکالت ميتوانستند فقاط باا درج
مادهاي در کنوانسيون در خصوص کاربرد حق شرط برطرف گردند (طاليي.)21 :1333 ،
 .2بررسي حق شرط
 .0-4از لحاظ زمان استفاده از حق شرط
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حق شرط مورد انتقاد بسياري از نويسندگان حقو بينالمللي بوده است

(نگاوين کاوو ديان،

در عم  ،استفاده از حق شرط مشکالت زياادي را باه وجاود مايآورد؛ ولاي شادت و
ضعف اين مشکالت برحسب زمان اعالم شرط متفاوت است .من حيا المجماوع «شارط»
ممکن است در يکي از مواقع ذي اعالم شود :در زمان مذاکره پيراماون عهدناماه ،تصاويب
عهدنامه و الحا به عهدنامه.
 .1-1-2در زمان امضای عهدنامه

در حقيقت بهترين زمان به منراور درج حاق شارط ،زماان امضااي عهدناماه مايباشاد و
مشکالت ناشي از آن بسيار کمتر خواهد باود؛ زيارا اعاالم شارط در چناين ماوقعي موجاب
ميشود تا کشورهاي متعاقد در خصوص مقررات مورد سليقه خود حق انتخاب داشته باشاند.
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آنها ميتوانند درباره شروط اعاالم شاده تعماق کنناد و محادوديتي را کاه باه عهدناماه وارد
ميشود ،مدنرر قرار دهند و آن شروط را پذيرفتاه ياا رد نمايناد .افازون بار ايان کشاورهاي
شرکتکننده در عهدنامه از اختالف يا تباين افکار و نررات خود در مورد بعضاي از مقاررات
عهدنامه که مورد قبول کشور اقامهکننده شرط قرار نگرفته ،فوراً آگاه شده و بعاداً باه فرياب و
اشتباه دچار نمي گردند .همچنين اگر آنان تشخيص دهند که اقامه شارط باه لحااظ راهباردي
فصلنامه علمي مطالعات بينرشتهاي دانش راهبردي ،سال يازدهم ،شماره  ،22بهار 1211

سبب خدشهدار گشتن عهدنامه شده ،از اين رو متضمن منفعت ايشان نيست يا شارط ماذکور
باعا تحريف هدف اوليه از انعقاد معاهده گشاته و آن را از مساير اصالي خاود دور سااخته
است و ميتوانند از امضاي آن خودداري کرده يا به نوبه خود شرطي را اعالم دارند.
 .2-1-2در زمان تصويب عهدنامه

گاهي کشورها هنگام تسليم و مبادلاه اساناد تصاويب عهدناماه از حاق شارط اساتفاده
مينمايند .البته اين شيوه بيشتر در کشورهايي رايج است که رژيم آنها جمهوري ميباشد و
در آن رئيس جمهور از اختيارات گستردهاي برخوردار است ،مانند اياالتمتحده آمريکاا .در
هر صورت استفاده از حق شرط هنگام تسليم اساناد تصاويب ،موجاب باروز مشاکالت و
پيچيدگيهايي به مراتب بيشتر از هنگامي است که اساتفاده از ايان حاق طاي زماان نسابتاً
طوالني رخ دهد ،درحاليکه کشورهاي متعاهد در انترار به اجرا درآمدن عهدنامه باه هماان
شکلي که امضا شده است ،ميباشند ،ناگهان از طرف يکي از آنان ،با اقامه شرط راهباردي،
عنصر جديدي به عهدنامه ورود پيدا ميکند و اميد يا برآوردهاي ايشاان را باه ياأس مبادل
ميسازد و از آنجا که از امضاي معاهده مدتي گذشته و ماذاکرات باه اتماام رسايده اسات،
ساير کشور هاي متعاقد ناچار به قبول يا رد کام عهدنامه ميشوند .از طرف ديگر ،اساتفاده
از حق شرط در زمان تصويب باعا از بين رفتن تأثير و فايده امضا ميگردد .زيرا امضااي
عهدنامه نمودار ختم مذاکرات و تعيين تعهدات متقاب کشورهاي شرکتکننده در آن است،
ولي اعالم شرط موجب بيمحتوا شدن آن ميگردد؛ چراکه اگر کشوري تصويب عهدنامه را
منوط به قبول شرط او از طرف ساير کشورهاي متعاقد بداند ،چهبسا کشورهاي اخير باراي
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بررسي شرط مذکور مجبور به ازسرگيري مذاکرات گردند.


چالش ديگر اعالم شرط در زمان تصويب اين اسات کاه در چناين حاالتي ازسارگيري
مذاکرات بهطور تقريبي يرممکن و بسيار مشک است؛ بهعنوان مثاال چنانچاه عهدناماهاي
در يک کنفرانس بينالمللي و با شرکت تعداد فراواني از کشورها به امضاا برساد ،مشاک
است که بتوان بار ديگر همه آن کشورها را گردهم جمع نمود و مورد نررخواهي قارار داد.
ازجمله عهدنامه مورخ  31دسامبر  1311ميان اياالتمتحده آمريکا و فرانساه در ماورد حاق
بازديد کشتيهاي مرنون به خريد و فروش و حم ونق بردگان سياه .دولت ايااالتمتحاده
به موجب ر ي سنا يکي از مواد عهدنامه مذکور را حذف و مااده جديادي را باه آن اضاافه
نمود .فرانسه براي اين طرز رفتار ،شروطي را اعالم کرد ،اما درنهايت آن را پاذيرفت

(کااوار،

.)121 :1363
 .3-1-2در زمان الحاق به عهدنامه

الحا يک کشور به عهدنامهاي که در مذاکرات و تهيه آن شرکت نجسته اسات ،چيازي
نسبتاً تازه است که از پايان قرن گذشته و با انعقاد عهدنامهها و موافقتنامههااي چندجانباه
راهبردي رايج گشته است.
پيوستن به عهدنامه عبارت است از يک عما حقاوقي کاه باهوسايله آن کشاوري کاه
مذاکرات و تهيه يک معاهده بين المللي شرکت نداشته و عضويت آن را نيز نادارد ،خاود را
تحت سلطه مقررات آن عهدنامه قرار ميدهد و موجب مي گردد همان تعهداتي را که سااير

مقاله پژوهشي :حق شرط بينالمللي عضويت ايران در بانک سرمايهگذاري زيرساخت آسيا و قلمرو آن

با وجود اين معايب و مشکالت ،موارد استفاده از حق شرط در زمان تصويب بسيار اسات؛

کشورهاي متعاهد بعد از امضا و تصويب بر عهد گرفتهاند ،متقب گردد .اتخااذ ايان روش
به اين سبب است که کشورهايي که قادر به ايفاي نقشاي در تهياه و تادوين ياک معاهاده
دسته جمعي و چندجانبه نباودهاناد ،تواناايي شارکت و عضاويت در آن معاهاده را داشاته
باشند(روسو.)11 :1373 ،
موضوع الحا  ،بيشتر در مواردي در نرر گرفته ميشود که يک عهدنامه يا موافقاتناماه
با تعيين ضرباالجلي مشخص بهمنراور امضااي درصادد ممانعات باراي شارکت بعادي
کشورهايي که نتوانستهاند معاهاده را امضاا نمايناد ،مايباشاد ،اينجاا اسات کاه مضاار و
اشکاالت استفاده از حق شارط بايش از هار موقاع ديگار نماياان مايگاردد؛ زيارا از نرار
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کشورهاي متعاهد اصلي ،عهدنامه قطعيت يافته و اصول آن در حال اجارا اسات .باهعاالوه
کشورهاي ملحقشونده از نتيجه کار ديگران بهرهمند گرديده و توانستهاناد عملکارد و قاوه
فعاليت (اثر) عهدنامه را در اجراي عمليِ آن توسط کشورهاي متعاهد اصلي ماورد ارزياابي
قرار دهند .درنتيجه ،کشور ملحقشاونده باا اعاالم شارط ناهتنهاا خواهاان برخاورداري از
امتيازاتي است که ديگر متعاهدين از آن بهارهاي نگرفتاهاناد ،بلکاه باا ايان عما وحادت
فصلنامه علمي مطالعات بينرشتهاي دانش راهبردي ،سال يازدهم ،شماره  ،22بهار 1211

عهدنامه را از بين برده و در عم موضع اعضاي تهيهکننده را دچار تغيير مينمايد.
از ديگر مشکالت اعالم شرط در زمان الحا  ،ايجاد محراور باراي کشاورهاي متعاقاد
اصلي است .بهعنوان مثال چنانچه عهدنامهاي بهصورت باز تهياه شاود ،کشاورهاي متعاقاد
اصلي انترار دارند تا کشورهاي ديگر ملحقشونده با همان شرايطي که خود قبول کردهاناد،
پذيرفته شوند .به عبارت ديگر ،کشورهاي ملحقشونده بايد به همان تعهدات تان در داده و
پيرو همان رژيم حقوقي که امضا کنندگان اوليه عهدنامه از آن تبعيت مايکنناد ،باشاند .در
صورتي که الحا «با شرط» بهمنزله تحمي عهدنامهاي جديد ساواي عهدناماه منعقاده باين
اعضاي اوليه است ،درنتيجه با مفهوم خود الحا مغاير و در تضاد ميباشد.
با وجود تمام اين مشکالت بهتر است در معاهداتي که دايره الحاا را نامحادود اعاالم
کرده اند ،اعالم شرط پذيرفته شود؛ زيرا عدم قبول شرط از طرف سااير کشاورهاي متعاقاد،
نتيجه مطلوب را به دست نميدهد؛ زيرا منراور از انعقااد ياک عهدناماه بااز ،ورود هرچاه
بيشتر کشورها به آن است و براي ني به اين مقصود بهجا است که در مقاب نحوه موافقات
آنان انعطافپذير بوده و از خود نرمش بيشتري را نشان دهند .البته در بعضاي از معاهادات
اعالم شرط در زمان الحا ممنوع شده است؛ چنانچه بند  1ماده  1منشور جامعه مل مقارر
ميدارد« :ورود به منشور بايد بدون اعالم هيچگونه شرطي صورت پذيرد».
 .4-4از لحاظ عمل حقوقي موضوع حق شرط:
در اين خصوص ميبايست ميان معاهدات دوجانبه و چندجانبه تفاوت قائ شد کاه در
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ادامه بهصورت مجزا مورد بررسي قرار خواهد گرفت:


 .1-2-2معاهدات دوجانبه

از آنجا که طرفين يک معاهده دوجانبه منفعت ويژهاي را دنبال کرده و در جستوجوي
تحقق موازنه ميان تعهدات و الزاماتي که بر ذمه دو طرف است ،ميباشاند ،هرگااه يکاي از
طرفين پيشنهاد تازهاي را ارائه دهد ،عملش مقبول نيست؛ بلکه نشاندهنده اين مطلب اسات
است ،به صراحت بپذيرد ،اين عم مقبول است و آثار حقاوقي خاود را باه دنباال خواهاد
داشت؛ اما در اص استفاده از حق شرط در معاهدات دوجانبه که چهبسا بهمنرور بازگشايي
مذاکرات و اصالح احتمالي عهدنامه منجر شود ،زماني موجه و پسنديده است که بالصاراحه
توسط طرفين متعاقدين پذيرفته گردد.
 .2-2-2در مورد معاهدات چندجانبه

معاهدات چندجانبه برخالف معاهدات دوجانبه ،از حيا استفاده از قاعاده حاق شارط،
انعطافپذيرتر هستند و جهت موافقت ضمني يا اعاالم شارط ،از دامناه و زميناهاي بسايار
گسترده برخوردار ميباشند؛ زيرا در اينگونه معاهدات بيشتر يک هدف عمومي و همگااني
مدنرر است و انعطافپذيري آنها موجب شرکت هرچه بيشتر کشورها در آنها ميگردد.
بهموجب ر ي ديوان بينالمللي دادگستري ،در مورد عهدنامههاي چندجانباه ،در حقاو
بينالمل هيچ قاعده اي وجود ندارد که بر اساس آن اعتبار اعالم شارط مناوط باه موافقات
صري يا ضمني تمام اعضاي متعاقد باشد.

مقاله پژوهشي :حق شرط بينالمللي عضويت ايران در بانک سرمايهگذاري زيرساخت آسيا و قلمرو آن

که خواهان رد عهدنامه ميباشد .البته اگر طرف مقاب پيشنهادي را کاه اخياراً مطارح شاده

بنابراين کشوري که با قيد شرط ،عهدنامهاي را ميپاذيرد ،ولاي بعضاي از متعاقادان ،آن
شرط را رد ميکنند ،مناسبات خود با کشاورهايي کاه آن شارط را قباول کاردهاناد ،عضاو
عهدنامه تلقي ميشود .اين موضوع ،اصلي را نيز که بهموجب آن نميتوان هايچ کشاوري را
بدون رضايت در مناسبات قراردادي خود وابسته کرد ،محفوظ ميدارد .درنتيجه تا زماني که
کشوري رضايت خود را اعالم نکرده است ،نميتوان شرطي را به آن تحمي نمود.
ارزيابي مشروعيت استفاده از شرط ،قب از همه به عهاده هرياک از کشاورهاي متعاقاد
است .درواقع ،هر کشوري که نسبت به استفاده از شرط ايارادي دارد ،مايتواناد عضاويت
کشور شرط کننده را در عهدناماه بپاذيرد ياا از پاذيرش آن امتنااع ورزد؛ اماا اتخااذ چناين
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تصميمي ا لب تنها در روابط مابين کشور شرطکننده و کشور ايرادکننده به آن مسثر اسات.
بهعالوه ،ايراد وارده مانع اجراي ساير مقررات عهدنامه بين آنها نميگردد ،مگار اينکاه باه
صراحت به آن اشاره شده باشد (بند  2ب ماده  21کنوانسيون ويان) .طباق نرار کميسايون
حقو بينالمل – -12چنانچه کشوري بخواهد بهمنرور پيوستن به عهدناماههااي در حاال
اجرا يا عهدنامههايي که بعداً به اجرا درخواهند آمد ،شرطي را اعالم دارد ،کشور شرطکننده
فصلنامه علمي مطالعات بينرشتهاي دانش راهبردي ،سال يازدهم ،شماره  ،22بهار 1211

تنها از نرر کشورهاي متعاقدي که آن شرط را قبول کرده يا بنا به داليلي مفروض است کاه
قبول کردهاند ،عضو عهدنامه به حساب ميآيد .به موجب بند  1مااده  21کنوانسايون ويان،
زماني که حق شرط توسط کشوري قبول شده ،فرض ميشود که آن کشور تا پاياان  12مااه
پس از دريافت ابالغ آن يا تاريخي که موافقت خود را باراي عضاويت در عهدناماه اعاالم
داشته – هر کدام که ديرتر باشد – ايرادي به آن وارد نکرده باشد؛ بنابراين ايراد به شرط تنها
موجب مي گردد که اجراي مقررات مورد اختالف بين کشور شرط کننده و کشور ايرادکنناده
به آن و مواردي که استفاده از شرط موجب خدشهدار شدن آنها ميگردد ،معلق بماناد .باه
عبارت ديگر ،عدم اجراي مقررات متنازع فيه جزئي است و شاام کلياه مقاررات عهدناماه
نميگردد.
در حال حاضار و در عما  ،قباول اساتفاده از حاق شارط از انعطاافپاذيري بيشاتر و
وسيعتري نسبت به گذشته برخوردار شده است .در آ از امر و در زمااني کاه جامعاه ملا
پابرجا بود ،از سيستم انعطافناپذير پيروي ميشد که بر مبنااي آن باهمنراور قباول شارط،
موافقت کليه کشورهاي متعاقد الزم بود و در ير اين صورت ،کشوري که براي پيوستن باه
عهدنامه شرطي را اعالم کرده بود ،توانايي الحا به عهدناماه را نداشات و ايان سيساتم در
چهارچوب جامعهاي متجانستر از جامعه بينالمللي فعلي قاب توجياه باود .ر ي مشاورتي
ديوان بينالمللي دادگستري مورخ  23مه  1311در مورد اعالم شرط نسبت باه «کنوانسايون
منع و مجازات کشتار دستهجمعي»  1323ميالدي براي اولين بار موجب انعطافپذير شادن
اين سيستم گرديد -13– .اهداف و مضامون کنوانسايون ماذکور ،الحاا تعاداد زياادي از
کشورها را به آن ايجاب مي نمود؛ اما انعطاف ناپذير بودن عضويت و الحاا باه کنوانسايون
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مانع انجام اين امر بود .براي رفع اين مانع ،ديوان ا هار نمود که اين سيستم انعطاافناپاذير


با قواعد و ضوابط ناشي از عرف و عادت متناسب نيست و از فرمول ديگري نياز مايتاوان
بهره گرفت .از اين رو مقرر داشت در صورت سکوت عهدنامه ،اعالم شرطي که با موضوع
و هدف عهدنامه مغاير نباشد ،جايز است .ديوان پس از بيان اين قاعده کلاي ،در خصاوص
اعتبار شروط اعالمشده درباره «کنوانسيون نهم دسامبر  1323جهات جلاوگيري و مجاازات
کشورهاي امضاکننده يا ملحقشونده به يک کنوانسيون چندجانبه را که مقرراتي را در ماورد
شرط تدوين نکرده است ،رد و محکوم نمود؛ اما ايان باه آن معناي نيسات کاه کشاورهاي
متعاقد نمي توانند از اين حق (رد شرط) استفاده کنند .طبق اين ر ي دياوان ،در برخاورد باا
چنين مواردي بايد به موضوع ،مفاد ،طرز تهيه يا تصاويب عهدناماه توجاه نماود .باه بياان
روشن تر ،مطابقت و موافقت با موضوع و هدف عهدنامه باياد ماال

و معياار طارز عما

کشور اعالمکننده شرط در زمان الحا و کشور ايرادکننده به آن قرار گيرد .سارانجام دياوان
با استنتاج از انعطافپذيري کنوانسيونهاي چندجانبه ،به نحوي تصاويب کنوانسايون 1323
مورد بحا و همچنين تماي مجمع عماومي ساازمان ملا متحاد باه ورود هرچاه بيشاتر
کشورهاي جهان به کنوانسيون مزبور ،ر ي ميدهد کاه اساتفاده از حاق شارط در صاورتي
ممکن است که شروط اعالمشده با موضوع و هدف کنوانسيون مورد نرر مطابقت راهبردي
داشته باشد.
ممکن است در زمان امضا يا پس از انعقاد يک موافقتنامه بينالمللي ،کشاوري بخواهاد

مقاله پژوهشي :حق شرط بينالمللي عضويت ايران در بانک سرمايهگذاري زيرساخت آسيا و قلمرو آن

کشتار دستهجمعي» ،چنين ا هارنرر کرد که نمايتاوان بادون بررساي قبلاي ،اعاالم شارط

با قبول آن موافقت نامه در مجموع عضويت آن را بپذيرد؛ اما از آنجاا کاه برخاي از اصاول
موافقتنامه را با منافع يا عادات و رسوم خود مغاير ميبيند ،حاضر به قبول تمامي آن اصاول
نشود .درنتيجه به منرور اجتناب از برهم خوردن شک

اهري موافقتنامه و بهرهمندي کشور

مزبور از برخي مزاياي آن ،عملکرد ديپلماتيک راه ح ساده و راحتي را در نرر گرفته است
که استفاده از «قاعده حق شرط»  -1-يا «حق رزرو» ناميده ميشود .استفاده از حق شارط از
نيمه دوم قرن نوزدهم به نسبت رايج شده و بهخصوص در مورد عهدنامه چندجانباه بسايار
به کار برده شده است .هنگامي که کشورهاي متعاهد فراوان هستند ،به دسات آوردن اتفاا
آرا در مورد مضمون يا نگارش هريک از مواد عهدنامه يرممکن يا بسايار پيچياده اسات؛
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حتي چنانچه ميان آنها منافع مشتر

يا در خصوص نکات اصلي و رئوس مطالب ،اتفاا

نرر وجود داشته باشد.
اگر پس از اعالم شرط ،کشوري عهدنامه را بادون اياراد قباول نماود ،مايتاوان چناين
استنباط کرد که آن شرط فوراً پذيرفته شده است .عالوه بر آن ،کاافي اسات کاه تنهاا ياک
کشور شرط را قبول کند تا کشور اعالمکننده به عضاويت عهدناماه درآياد ياا حاداق در
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مقاب آن کشور ،عضو عهدنامه محسوب گردد .البتاه طباق سيساتم ساابق باهمنراور اينکاه
کشوري عضو عهدنامه محسوب شود ،موافقت کليه کشورهاي متعاقد با آن شرط ،ضاروري
بود؛ اما با انعطاف اين سيستم ،موافقت هرکدام از دولتهاي عضو عهدنامه با شارط ،باراي
عضويت اعالم کننده شرط در عهدنامه يا حداق نسبت به کشور پذيرندهکننده شارط کاافي
است.
در مورد عهدنامههاي چندجانبهاي که اعضاي آن محدود باوده و ايان محادوديت ناشاي از
موضوع و هدف عهدنامه و توافق آنان بر اساس اجراي کام مقررات عهدنامه استوار مايباشاد،
سيستم انعطافناپذير گذشته حفظ شده و استفاده از شرط بايد مورد تأييد کليه اعضا قرار گيارد.
تا زماني که کشور ايرادکننده به حق شرط ،باا باه اجارا درآمادن عهدناماه باين خاود و کشاور
اعالمکننده آن شرط مخالفت نکند ،تنها مقررات «مشروط» عهدنامه تا حدّ مقرر بهوسايله شارط،
بين آن دو کشور به کار برده نميشود ،اما ساير مقررات مجري خواهد بود .باه هار حاال شارط
اعالمشده بايد با موضوع و هدف عهدنامه مطابقت داشته باشد (عماد زاده.)1 :1366 ،
در زمينه معاهدات چندجانبه ،کميسيون حقو بينالمل نيز نرار خاود را اعاالم داشاته
است .اين کميسيون در گزارش خود به مجمع عمومى سازمان ملا متحاد در ساال 1366
ميالدي ،چنين اعالم ميدارد :کشورها ا لب به هنگام امضاا ،تصاويب ،پاذيرش ،تأيياد ياا
الحا خود نسبت به معاهده ،اعالميهاي صادر مايکنناد و در آن ،در

خاود را از بعضاى

موضوعات معاهده که از نرر آنها مهم است ،بيان داشته يا ماده خاصى را تفسير مايکنناد.
اگر اين اعالميه ماده معاهده را مستثنا کند يا تغيير دهد ،همان «حاق شارط» اسات ،وگرناه
فقط موضع کشور صادرکننده اعالميه در قبال معاهده را روشن ميکند (الياسي.)21:1333 ،
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 .3وضعيت حق شرط در اساسنامه سازمانهای بينالمللي
از آنجا که يک سازمان بينالمللي ،نهادي حقوقي متشک از دولتهاا اسات کاه جهات
دستيابي به هدف يا اهدافي مشخص و بر اساس يک سند تأسايس باهطاور ماداوم و باراي
زمان نامحدود تشکي مييابد ،درنتيجه توانايي اتخاذ تصميماتي را در چهارچوب اساسانامه
شرط سکوت اتخاذ کرده و موضع صاريحي را بياان نداشاته اسات ،درنتيجاه مايتاوان دو
سناريو را در اين خصوص مفاروض داشات .ابتادا مايتاوان بياان نماود در ماواردي کاه
عهدنامهاي سند تأسيس يک سازمان بينالمللي تلقي ميگردد ،عليالقاعاده اساتفاده از حاق
شرط بايد مورد قبول ارکان صال آن سازمان واقع گاردد .البتاه ايان موضاوع باه مقاررات
عهدنامه در مورد حق شرط نيز بستگي دارد؛ زيرا چهبسا مقررات استفاده از حاق شارط در
خود عهدنامه مربوطه ،گستردهتر يا محدودتر باشد.
از تعريف فو عناصر ذي مشتق ميگردند:
عنصر نخست:
يک سازمان بينالمللي ،تأسيسي حقوقي است ،يعني بر مبناي ماوازين و مبااني حقاوقي
تشکي مييابد .ميبايست افزود که مباني و موازين حقوقي ناهتنهاا خاود ايجادکنناده ياک
سازمان بينالمللي ميباشند ،بلکه مشخصکننده روابط داخلي و خارجي آن نيز هستند.

مقاله پژوهشي :حق شرط بينالمللي عضويت ايران در بانک سرمايهگذاري زيرساخت آسيا و قلمرو آن

خود دارا است .با توجه به اينکه اساسنامه بانک سرمايهگذاري زيرساخت آسيا در مورد حق

عنصر دوم:
يک سازمان بينالمللي ،متشک از دولتها ميباشد و منرور از دولاتهاا ،دولاتهااي
حاکم و مستق است .دولتهايي حاکم و مستق تلقي ميگردند کاه تواناايي عضاويت در
يک سازمان بينالمللي را داشته و در امور داخلي و خارجي خاود داراي حاکميات مساتق
ميباشند .در همينجا بايد گفت که عضويت در سازمان بر دو گونه است :عضويت کام و
عضويت جزئي .به اين معني که در عضويت کام اعضا ضمن برخورداري از حقو کاما
در تمامي فعاليتها و امور سازمان مشارکت ميکنند ،اما در عضويت جزئي دولاتهاا تنهاا
در برخي از فعاليتهاي سازمان ميتوانند مشارکت کنند (زماني 32 ،1336 ،و .)33
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عنصر سوم:
گردهمايي اين دولت ها جهت تحقق هدف يا اهداف مشخص تشکي مييابد؛ بناابراين
ميتوان گفت عمر يک سازمان بينالمللي تا زمان تحقق ايان اهاداف اسات و پاس از ايان
تحقق ،سازمان علت وجودي خود را از دست خواهد داد.

فصلنامه علمي مطالعات بينرشتهاي دانش راهبردي ،سال يازدهم ،شماره  ،22بهار 1211

عنصر چهارم:
سازمانهاي بينالمللي داراي فعاليتي مداوم ميباشند و اين فعاليت مداوم تا پاياان عمار
آن سازمان ادامه دارد .بايد خاطرنشان کرد که اص تاداوم ،معياار تشاخيص ياک ساازمان
بينالمللي با يک کنفرانس بينالمللي ميباشد.
عنصر پنجم:
توانايي اتخاذ تصميم از ديگر عناصر تشکي دهنده که سازمان بينالمللي مايباشاد ،ايان
تصميمات ميتوانند ير الزامآور و بهصورت پيشنهاد و توصيه بوده ياا باه شاک الازامآور
صادر شوند .چنين تصميماتي الزمه فعاليت يک سازمان بينالمللي ميباشد ،چراکه در يار
اين صورت سازمان نميتواند بهصورت يک شخصيت مستق حقو بينالمل رفتار نماياد
و به عبارت ديگر نخواهد توانست هدف يا اهدافي که بهمنرور تحقق آنها به وجاود آماده
است را برآورده نمايد .با رجوع به تعاريف مختلفي که از ساازمان باينالمللاي ارائاه شاده
است ،ميتوان به اين نکته مهم پي برد که اساس تشکي يک سازمان بينالمللي توافق مياان
اعضاي آن سازمان ميباشد .از اين رو سازمانهاي بينالمللاي نسابت باه دولاتهاا تابعاان
مشتق و ثانويه حقو بينالمل محسوب ميشوند ،زيرا در ابتادا شخصايت حقاوقي آنهاا
ناشي از اراده سياسي دولتهاي حاکم ميباشد .قائ شادن شخصايت باراي ساازمانهااي
بينالمللي اين نتيجه را به دنبال خواهد داشت که يک سازمان بينالمللي ميتواناد موضاوع
حق و تکليف قرار گيرد ،از اين رو در ادبيات حقوقي چنين بياان مايشاود :اهليات نتيجاه
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عقاليي شخصيت ميباشد .همچنين اص بر اين است کاه هار شخصاي کاه داراي اهليات
باشد ،توانايي اعمال آن را نيز دارد که به آن صالحيت گفته ميشود .در عالم حقاو اصا


بر اين است که نهاد مسئوليت ،ناشي از وجود صاالحيت باراي تابعاان (اشاخاص) اسات.
توافق ميان دولتها بهمنرور تشکي يک سازمان بينالمللي از طرياق ياک معاهاده حاصا
ميگردد که اين معاهده همان سند تأسيس سازمان بينالمللي محساوب مايگاردد (زمااني،
 ،)22 ،1333از اين رو ميتوان بيان داشت که شخصيت حقوقي يک سازمان باينالمللاي از
سازمان بينالمللي داراي دو نوع شخصيت ميباشد:
اول -شخصيت داخلي
اساسنامه سازمانهاي بينالمللي حاوي مقرراتي است که بهموجب آن سازمانها بهعنوان
اشخاص حقوقي در نرام داخلي کشورهاي عضو شناسايي ميشوند .اساسنامههاا باا الفااظ
متفاوت ،به ترسيم محتواي اين شخصيت حقوقي در داخ کشور مايپردازناد .باياد توجاه
کرد که شخصيت حقوقي سازمانهاي بينالمللي ناشي از پايههاي قراردادي مايباشاد .ايان
حقيقت که شخصيت حقوقي کشورهاي عضو ناشي از اساسنامه سازمانها است ،دست کام
درباره نهادهاي بهوجودآمده پس از جن

جهاني دوم مصاديق فراواني دارد؛ اما اين امار در

گذشته هميشه جاري نبوده است ،بهعنوان مثال ميثا جامعه مل در اين باره سکوت کارده
است .در آن زمان مسئله شخصيت حقوقي سازمانهاا از طرياق عهدناماههااي خااص ،ياا
توسط قوانين داخلي کشورهاي عضاو حا مايشاد ،مانناد عهدناماه  1326تنرايم رواباط
حقوقي (امتيازات و مصونيتها و وضعيت در نرام داخلاي) باين جامعاه ملا و ساوئيس

مقاله پژوهشي :حق شرط بينالمللي عضويت ايران در بانک سرمايهگذاري زيرساخت آسيا و قلمرو آن

سند مسسس آن نشأت گرفته است.

(کشور ميزبان جامعه که مقر آن در ژنو قرار داشت) .در رابطه با شناخت شخصيت حقاوقي
سازمانهاي بينالمللي در نرام داخلي کشورهاي عضاو باه مقاررات خاصاي در مااده 112
منشور سازمان مل متحد برخورد ميکنيم .طبق اين ماده« :سازمان در هرياک از کشاورهاي
عضو از اهليت حقوقي الزم باهمنراور انجاام و اايف و رسايدن باه مقاصاد خاود متمتاع
ميگردد» .ماهيت حقوقي شخصيت داخلي سازمانهاي بينالمللي از نوع کارکردي است که
بهطور کلي ،اين ماهيت بايد به نهاد امکان دهد تا بتواند منحصاراً باه انجاام و اايف خاود
بپردازد.
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دوم .شخصيت بينالمللي
يعني دولتهاي ديگر تنها دارنده شخصيت حقوقي در نرام بينالمللي نيستند .اگر باراي
سازمانهاي بينالمللي نوعي شخصيت بينالمللي و اهليت در اقدام را بشناسايم ،دولاتهاا
روياروي رقبايي قرار ميگيرند که به لحاظ عملي داراي اراده و شخصيت مستق ميباشاند،
به اين معني که بدون نياز به دولتهاي عضو ،قادر به اقدام مستق مايباشاند .هار دو ناوع
فصلنامه علمي مطالعات بينرشتهاي دانش راهبردي ،سال يازدهم ،شماره  ،22بهار 1211

شخصيت سازمان بينالمللي را ابتدا ميبايست در اساسنامه آن سازمان جستوجو نمود کاه
اين وجه از شخصيت سازمانهاي بينالمللي نيز در اساسنامه آنها متبلور ميباشد.
درنتيجه بايد گفت اساسنامه يک سازمان بينالمللي درواقع يک عهدنامه چندجانبه است
که از اين ويژگي آثاري منتج ميگردد؛ از آن جمله ميتوان به آثاار ناشاي از پاذيرش مفااد
عهدنامه و رابطه ميان اساسنامه و ديگر تعهدات بينالمللاي اشااره نماود .در ماورد ماهيات
اساسنامه الزم به ذکر است که اساسنامه ،حاوي مفادي است که بايد درباره تمام دولتهااي
عضو به يک نحو اجرا گردد؛ به عبارت ديگر اين مفاد تبعيضبردار نباوده و نمايتواناد باه
نحو نابرابر بين دولتهاي عضو به کار برده شود .حال که ماهيات اساسانامه ياک ساازمان
بينالمللي معاهده چندجانبه ميباشد ،مسئله مهم اين است که آيا اعمال شرط بار اساسانامه
جايز است؟ يا به بيان ديگر آيا پذيرش اساسنامه يک سازمان بهصورت مشروط امکانپاذير
است يا خير؟
براي پاسخ به اين سسال بايد چند نکته مورد توجه قرار گيرد :اول .اعمال شارط نسابت
به اساسنامه سازمانهاي بينالمللي به موجب بند  3ماده  21عهدنامه حقو معاهدات 1363
وين بالمانع اعالم شده که البته مشروط به پذيرش ارکان ذيصاالح آن ساازمان مايباشاد؛
دوم .ماهيت معاهده مسسس سازمان بينالمللي ،عهدنامه در حکم قانون ميباشد ،زيارا ايان
نوع عهدنامهها منشأ شخصيت بينالمللي براي سازمان بينالمللي ميباشاند؛ ساوم .محتاواي
اساسنامه بهصورت چندمحوري ميباشد ،به اين معني که تنها شاام مجموعاهاي مقاررات
خاص نيست ،بلکه شام چندسري مقررات ازجمله مقررات مربوط به نقش سازمان ،يا باه
بيان ديگر تعيين صالحيت سازمان ،مقاررات مرباوط باه تعياين عناصار اصالي تشاکيالتي
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سازمان ،شرايط پذيرش ،شخصيت حقوقي ،ماهيت و تشکيالت ارگانهاي تصميمگيرناده و


اداري ،مقررات مربوط به اصول فعاليت سازمان ازجمله تشريفات ر يگيري ،چگاونگي باه
اجرا درآوردن تصميمات و مواردي از اين دست ازجملاه ماواردي اسات کاه در اساسانامه
وجود دارد؛ چهارم .طبق ماده  13عهدنامههااي حقاو معاهادات ،هار کشاور ياا ساازمان
بينالمللي ميتواند هنگام امضا ،تصويب ،پذيرش يا الحا به معاهده ،نسبت باه آن معاهاده
يا حصري مشخص نکرده باشد ،هر طرف در انشاي حق شرط بر آن معاهده آزاد است ،باا
نگاهي سطحي به مورد اول ،دوم و چهارم درمييابيم که تناقضاتي ميان آنان وجود دارد؛ باه
اين صورت که مورد اول و چهارم جواز اعماال شارط بار معاهاده مسساس ياک ساازمان
بينالمللي را صادر کردهاند ،حال آنکه مورد دوم با قائا شادن ماهيات عهدناماه در حکام
قانون بودن سند مسسس يک سازمان بينالمللي ،اعمال شرط بر آن را نميپذيرد .بايد توجاه
نمود که جواز اعمال شرط که در نکته اول و چهاارم صاادر شاده اسات ،نسابت باه کلياه
مقررات اساسنامه سازمان بينالمللي نميباشد .بايد ميان مقررات مختلف اساسانامه ساازمان
بينالمللي تفکيک قائ شد ،نسبت به آن دسته از مقررات اساسنامه که مربوط به شخصايت
حقوقي سازمان بينالمللي ميباشد ،اعمال شارط امکاانپاذير نمايباشاد ،زيارا شخصايت
حقوقي سازمان بينالمللي يک امر بسيط و يکپارچه است .به بياان ديگار نمايتاوان چناين
فرض کرد که يک سازمان نسبت به دستهاي از اعضاي داراي شخصيت کاما و مطاابق باا
تمام مقررات مندرج در اساسنامه آن بوده ،اما همان سازمان نسبت به دساته ديگار از اعضاا
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قائ به حق شرط شود .به اين معني که چنانچه معاهده براي آزادي اعمال شرط محدوديتي

داراي شخصيتي متفاوت (ناقص) باشد .در ايان حالات ياک ساازمان باينالمللاي باا ياک
اساسنامه داراي دو ناوع شخصايت باا حادود متفااوت مسائوليت و صاالحيت در عرصاه
بينالمللي ميگردد ؛ اما قائا شادن امکاان اعماال شارط باراي سااير مقاررات منادرج در
اساسنامه سازمانهاي بينالمللي بالمانع به نرر ميرسد که درواقع ميتوان بياان داشات کاه
جواز اعمال شرطي که در نکته اول و چهارم آمده است ،مربوط باه هماين دساته مقاررات
اساسنامهاي ميباشد .به بيان سادهتر بايد گفت علياالصول امکان پذيرش مشروط يا جزئاي
اساسنامه يک سازمان بينالمللي وجود ندارد ،زيرا دولتي که خواستار عضويت در ساازماني
است ،بايستي اساسنامه آن را قبول نمايد و چنين دولتي نمايتواناد پاذيرش را باهصاورت
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مشروط قرار داده يا نميتواند ادعا کند که تنها با جزئي از اساسنامه (حال اين جاز هرچاه
باشد) موافق ميباشد .يک دولت هنگاميکه به عضويت سازماني درميآيد ،ميبايد باه کلياه
تعهداتي که از اساسنامه نشأت مييابد ،پايبند باوده و تماام مفااد اساسانامه را بپاذيرد .ايان
قاعده در حقيقت سعي در مقابله با برخي از رفتارهاي بينالمللي به هنگام انعقاد قارارداد را
دارد ،زيرا در مورد قراردادهاي بينالمللي ،دولتها ميتوانند در مواردي شاروطي مبناي بار
فصلنامه علمي مطالعات بينرشتهاي دانش راهبردي ،سال يازدهم ،شماره  ،22بهار 1211

عدم پذيرش برخي از مفاد سند اصلي يا ضمايم آن قرار دهند .اين شرايط استثنايي (توانايي
اعمال شرط) نميتواند عليه سازمان مورد استناد قرار گيرد .در پايان بايد خاطرنشان کرد در
مواردي که قبالً از طرف سازمان اعمال شرط پذيرفته شده باشد( ،در اساسنامه اعمال شارط
مجاز شمرده شده باشد) طبيعتاً اعمال شرط با شرايط مذکور جاايز اسات ،زيارا در حقاو
معاهدات اص بر رضايت طرفين ميباشد و با رضايت قبلي اعضا نسبت به اساسنامه (و باه
طريق اولي رضايت نسبت به شرايط اعمال شارط) اعماال شارط داراي وجاهات حقاوقي
ميباشد (تقيزاده انصاري و بيرانوند .)12 :1333 ،در هر صورت اگار ايان محادوديت جزئاي و باا
اهداف سازمان تضادي نداشته باشد ،ميتوان قائ به پذيرش آن شاد و ساکوت ساازمان را
قرينه پذيرش آن محسوب نمود.
 .4روششناسي تحقيق
نتايج پژوهش کاربردي ميباشد و ميتواند مورد استفاده تصميمگيرندگان بخاش دولتاي
قرار گيرد ،درنتيجه نوع پژوهش توسعهاي -کاربردي است .در اين تحقيق ،پژوهشاگر تنهاا
حق شرط بينالمللي عضويت ايران در باناک سارمايهگاذاري زيرسااخت آسايا را بررساي
نموده است ،بنابراين روش تحقيق توصيفي -تحليلي و بهصورت کيفي باا بررساي اساناد و
مدار است .قلمرو تحقيق از نرر زماني ،از زمان تصويب قاانون در ساال  1331تاا پاياان
برنامه چشمانداز بيستساله در افق  1212شمسي ميباشد .از نرر مکاني ،شام قاره آسيا و
اقيانوسيه ميباشد .اطالعات اين تحقيق از روش بررسي اسناد و مدار (کتابخانهاي علماي
و تخصصي) گردآوري شده است .در روش کتابخانهاي ،ادبيات موضوع و اطالعات نراري
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مورد نياز با جستوجوي کتابخانهاي تخصصي ،اينترنتي و بانکهااي اطالعااتي باه دسات
آمده است.
 .5تحلي ل ح ق ش رط در م ادهواح ده ق انون عض ويت اي ران در بان
همان گونه که مالحره کرديم در سازمانهاي بينالمللي پاذيرش حاق شارط مناوط باه
تصويب ارکان آن سازمان است .بانک سرمايهگذاري زيرساخت آسيا نيز هرچند باهصاورت
شرکت سهامي اداره ميشود ،اما به لحاظ ماوازين حقاوقي مايتاوان آن را در رده ساازمان
بينالمللي محسوب نمود؛ زيرا اساسنامه اين بانک از اعضا نام برده و بهعاالوه عضاويت در
اين بانک موکول به تصويب اساسنامه آن توسط کشورها طبق موازين حقو داخلاي خاود
آنها است.
در يک تقسيمبندي کلي ،کشورها از جهت چگونگي مواجهه راهبردي با مبحا ارجااع
به داوري راجع به اموال عمومي به سه دسته تقسيم ميشوند.
دسته نخست کشورهاي ربي هستند؛ نرير کشورهاي اروپايي و آمريکااي شامالي کاه
خواستار حذف چنين محدوديتها و تشريفاتي ميباشاند

(جِاي .بلاوهالو

 .)2113 ،1دساته دوم

کشورهايي هستند که بهطور مطلق ارجاع اينگونه دعااوي باه داوري را ممناوع کاردهاناد؛
مانند اکثر کشورهاي آمريکاي التين و درنهايت دسته سوم که ايران نيز در ايان دساته قارار
ميگيرد ،پارهاي محدوديت ها را باراي ارجااع دعااوي راجاع باه اماوال عماومي و دولتاي

مقاله پژوهشي :حق شرط بينالمللي عضويت ايران در بانک سرمايهگذاري زيرساخت آسيا و قلمرو آن

سرمايهگذاری زيرساخت آسيا

پيشبيني نمودهاند.
در حقو فرانسه با اشاره به موضوع داوريناپذيري ،برخي امور در مواد  2113و 2161
براي نهادهاي عمومي برخي محدوديت ها مقرر شده است ،اما باياد توجاه نماود کاه ايان
محاادوديتهااا مربااوط بااه داوري داخلااي بااوده و در حااوزه داوري بااينالمللااي چنااين
محدوديتهايي وجود ندارد (همان) .در حقو انگليس ،قاانون داوري  1331مايالدي باراي
دستگاههاي دولتي محدوديتي پيشبيني نکرده است و ديگر نوبت به اجازه مرجاع ذيرباط
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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مبني بر موافقت با ارجاع اختالف به داوري نميرساد (چيتاي 113 :2112 ،1و  .)112همچناين در
اياالتمتحده آمريکا نيز در خصوص مراجعه نهادها و ادارات فدرال باه داوري محادوديتي
مالحره نشده است (آر .درهوزال .)2117 ،2مطالعه روياه دولات در طاي سااليان گذشاته و نياز
تصويب قوانين مختلف الحا ايران باه ساازمانهااي متعادد باينالمللاي و نياز معاهادات
چندجانبه ،اين موضوع همواره بهصورت تبصره در قوانين الحا ايران مشروط باه رعايات
فصلنامه علمي مطالعات بينرشتهاي دانش راهبردي ،سال يازدهم ،شماره  ،22بهار 1211

اص  133قانون اساسي گرديده است.
 .5-0ديدگاه نامعتبر بودن حق شرط
نخستين ديدگاه قاب طرح ،نرري است که معتقد است ايجااد محادوديت باراي داوري
در اساسنامه بانک ممنوع و بياعتبار است .در تقويت اين ديدگاه ميتوان گفت با توجاه باه
اينکه حق شرط يا هر نوع محدوديتي جنباه اساتثنايي دارد و پاذيرش آن موکاول باه عادم
مخالفت سازمان بينالمللي مي باشد ،به همين ترتيب در روابط بينالمللي نياز ايان امار کاه
کشوري بخواهد محدوديتي ايجاد کند ،چهره مناسبي ندارد .از طرف ديگر با توجه به اينکه
چنين موضوعي در اساسنامه سازمان پيشبيني نشده است؛ بنابراين چنين محادوديتي باطا
خواهد بود .بهعالوه در رواباط باينالملا دولات هاا از حاکميات و مصاونيت برخاوردار
ميباشند (کدخدايي و داعي.)1 :1331 ،
 .5-4ديدگاه معتبر بودن حق شرط
طبق اين ديدگاه ،حق شرطي که کشورها باهمنراور الحاا باه اساسانامه ساازمانهااي
بينالمل قرار ميدهند ،معتبر مي باشد ،زيرا اص حاکميت و اساتقالل کشاورها در حقاو
بين المل  ،اقتضاي اين امر را دارد که کشوري در حيطه روابط بينالمللي بهصاورت مساتق
عم کند و تصميمات آن در سط بينالمللي معتبر باشد .البتاه چنانچاه اساسانامه ساازمان
حق شرط را منع کرده باشد ،ديگر نمي توان با توجه به اين حاکميت ،حاق شارط را معتبار
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دانست ،زيرا اساسنامه بهعنوان يک ک در نرر گرفته ميشود و چنانچه کشوري نخواهد آن
را بپذيرد ،بايد در اص از الحا به آن خودداري ورزد .در ير اين صورت ،يعني تصاويب
آن بهر م ممنوعيت در اساسنامه ،فاقد اعتبار تلقي مي گردد .البته همچنان تأکيد ميشود کاه
حق شرط نبايد با اهداف و فلسفه معاهده مغايرت داشاته باشاد کاه در چناين صاورتي در
سازمان بينالمللي بهمنرور مقابله با آلودگي دريايي تأسايس شاود و در اساسانامه آن مقارر
شده باشد که کشورهاي عضو نبايد در محدوده مشخصي از درياهاي سارزميني ياا منااطق
اقتصادي انحصاري نسبت به حفاري خاصي اقدام نمايند ،اگر کشاوري در هنگاام تصاويب
چنين معاهدهاي شرط کند که امکان حفاري در اين مناطق را داشته باشد ،بدون ترديد نباياد
انترار اعتبار چنين شرطي را داشته باشد و بهطور طبيعي اين حق شرط باط است ،زيارا باا
فلسفه وضع معاهده در مغايرت ميباشد .در خصوص اساسنامه سازمانهاي بينالمللاي نياز
با وضعيتي مشابه روبهرو هستيم؛ يعناي چنانچاه حاق شارط باا هادف اصالي آن ساازمان
بينالمللي در تضاد باشد ،به نرر اين حق شرط باط و بياعتبار خواهد بود.
درباره اساسنامه بانک سرمايهگذاري زيرساخت آسايا هام باا موضاوع مشاابهي مواجاه
هستيم .از آنجا که در اساسنامه بانک چنين محدوديتي پيشبيني نگرديده و از ساوي ديگار
نيز وضع چنين محدوديتي با اهداف و و اايف باناک تعارضاي نادارد ،درنتيجاه باه نرار
مي رسد ايان محادوديت معتبار و قابا توجياه باشاد؛ زيارا اصا  133قاانون اساساي از

مقاله پژوهشي :حق شرط بينالمللي عضويت ايران در بانک سرمايهگذاري زيرساخت آسيا و قلمرو آن

اص براي اين حق شرط هيچگونه اعتباري نميتوان قائ گشات .باهعناوان مثاال چنانچاه

موضوعات آمره و اساس حقو داخلي است و نميتوان به آن بياعتنا بود.
به نرر ميرسد ديدگاه دوم قاب دفاع باشد؛ زيرا عالوه بر آنکه اين محدوديت مغاايرتي
با اساسنامه و حتي ماهيت و فلسفه بانک سارمايهگاذاري زيرسااخت آسايا نادارد ،از نرار
موازين حقو بينالمللي نيز از آنجا کاه باناک و دبيرخاناه آن در خصاوص ايان موضاوع
سکوت اختيار کردهاند ،اين امر را ميتوان قرينهاي مبني بر پذيرش ضمني آن قلمداد نماود؛
زيرا چنانچه بانک اين موضوع را قاب قبول نميدانست ،بالدرن

بايد اعتراض خاود را باه

کشور تصويبکننده اعالم مينمود و عدم چنين اعالمي ،به معني موافقت ضمني سازمان باا
محدوديت عملي کشور عضو ميباشد.
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نتيجهگيری
مطابق اص  133قانون اساسي به منرور ارجاع دعواي راجع اماوال عماومي باه داوري،
محدوديتهايي پيش بيني شده است .دولت جمهوري اسالمي ايران در بسياري از معاهدات
و الحا به نهادها و سازمانهاي بينالمللي رعايت اين اص را الزامي ميداند ،بادون اينکاه
حدود و ثغور مربوط به آن بهطور دقيق روشن گردد .در خصوص اينکه آيا اين محادوديت
فصلنامه علمي مطالعات بينرشتهاي دانش راهبردي ،سال يازدهم ،شماره  ،22بهار 1211

را ميتوان بهعنوان حق شرط راهبردي تعبير نمود يا خير ،اختالف نرر وجود دارد .با توجه
به اينکه اساسنامه بانک سرمايه گذاري زيرساخت آسيا در مورد حق شارط ساکوت اختياار
کرده و موضع صريحي بيان نداشته است ،اين دشواري بيشتر هم ميگردد .در اين خصوص
دو فرضيه مطرح شده است .طبق فرضيه نخست پذيرش و تصويب اين امر به عهده ارکاان
ذي صالح سازمان باشد؛ زيرا تنها مرجاع ا هاارنرر در ايان خصاوص ساازماني اسات کاه
دولتها به عضويت آن درميآيند .مطابق با فرضيه دوم ،گرچه در ماواردي کاه عهدناماهاي
سند تأسيس يک سازمان بينالمللي تلقي ميشود ،عليالقاعده اساتفاده از حاق شارط باياد
مورد قبول ارکان صال آن سازمان واقع شود و اعمال شرط نسبت به اساسنامه سازمانهااي
بينالمللي به موجب بند  3ماده  21عهدنامه حقاو معاهادات  1363ويان ،بالماانع اسات
مشروط به آنکه اين موضوع ماورد اعتاراض ساازمان قارار نگيارد ،اماا اصا حاکميات و
استقالل کشورها در حقو بين المل اقتضاي اين امر را دارد که کشاوري در حيطاه رواباط
بين المللي بهصورت مستق عم کند و تصميمات آن در سط بين المللي معتبر اسات و از
سوي ديگر چنانچه در اساسنامه چنين محدوديتي پيشبيني نشده و وضع چنين محادوديتي
با اهداف راهبردي و و ايف بانک تعارضي نداشته باشد .به نرر ميرسد فرضايه دوم قابا
دفاع باشد؛ زيرا به لحاظ راهبردي کشورها در زمينه اماوال و دارايايهااي خاويش اختياار
مطلق دارند و اص نيز بر پذيرش اين شروط است ،البته مشروط بر آنکه اين موضوع مورد
ايراد سازمان يا نهاد بينالمللي قرار نگيرد .وانگهي در صورتي که يک دولت در سند الحاا
به سازمان ،حق شرط را پيش بيني نمايد و مورد اعتراض سازمان قرار نگيرد ،مايتاوان ايان
امر را قرينه پذيرش آن ،توسط سازمان مزبور قلمداد نمود.

232




فهرست منابع و مآخذ
 فارسي.الف
 مسسساه، قم، معرفت24  ماهنامه شماره، مقاله حق شرط بر معاهدات بينالمللي،)1333( ، مرتضي،الياسي



 حق شرط بينالمللي عضويت ايران در بانک سرمايهگذاري زيرساخت آسيا و قلمرو آن:مقاله پژوهشي

.21  ص،)آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره
 انتشاارات، تهران، چاپ اول، ترجمه قاسم زماني و مهناز بهراملو،)1332( ، حقوق بين الملل، ربکا،واالس

.شهر دانش
 وجاهتت حقتوقي اعمتال حتق شترط بتر اساستنامه،)1333( ، مصاطفي و بيرانوناد،تقيزاده انصااري
 ارجاع دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي به داوري در آيينه رأي،)1332( ، اکبر،ميرزانژاد جويباري



.111 -122  صص، هيئت عمومي ديوان عدالت اداري032-039
 مجله مجتمع، نگرشي بر تحول و توسعه تاريخي حقو معاهدات بينالمللي،)1373( ، سيد باقر،ميرعباسي



.23-71  صص، شماره ششم، سال دوم،آموزش عالي قم
. انتشارات شهر دانش، چاپ دوم، حقوق سازمانهاي بينالمللي،)1336( ، سيد قاسم،زماني



. جاودانه،  انتشارات جنگ، چاپ چهارم، حقوق سازمانهاي بينالمللي،)1333( ، فرهاد،طاليي



. انتشارات ميزان، حسين شريفي طرازکوهي: ترجمه، سازمانهاي بينالمللي،)1332( ، پيز.کلي کيت اس



. اداره چاپ و انتشار، چاپ اول، سلب مصونيت دولت،)1331( ، علي، عباسعلي و داعي،کدخدايي
















.1-16  صص، بهار، شماره بيست و سوم، سال هفتم، تحقيقات حقوقي آزاد،سازمانهاي بينالمللي
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