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Abstract
Transparency in international law refers to the accessibility of information about
decisions and actions of the parties involved in international economic relations. In
spite of existence of principle in various aspects of international economic law, its
nature and content remains ambiguous. So, the question is whether transparency can
be regarded as a binding legal principle. The present article through a descriptiveanalytic study shows that transparency as a legal principle is a fundamental
principles of international economic law that can be seen in state practices and
international case laws. It also has all features listed for a legal principle. Thus, this
concept can be recognized as an obligatory principle in various areas of international
economic law, such as international investment law, international trade law,
international monetary and financial law, and International commercial law. But, it
should be considered that positivist approach to international law appears as an
obstacle to implement and exercise of the principle in all detailed sub-division of
above-mentioned areas.
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چکیده
شفافیت در حقوق بینالملل اقتصادی به معنی قابلیت دسترسی به اطالعات و آگاهی از تصمیمات
بازیگرانی است که در مناسبات اقتصادی بینالمللی مشارکت دارند .هرچند در حوزههاای متتلا
حقوق بینالملل اقتصادی میتوان موضوع شفافیت را مالحظه کرد ،همواره در خصوص ماهیت آن
تردید وجود داشته است .اینکه چاه میانان از خصواایات یال ااال حقاوقی الانا آور در ماورد
شفافیت ادق میکند ،جای سؤال است .این مقاله طی بررسی توایفی و تحلیلی نشاان میدهاد
که شفافیت بهعنوان یل اال ،از ااول بنیادین حقوق بینالملل اقتصادی است که توانسته اسات
در رویههای دولتها و مراجع بینالمللی نین رسوخ کند .همچنین از تمامی خصوایاتی کاه بارای
یل اال حقوقی برشمرده میشود ،برخوردار است .ازاینرو بهنظر میرسد این اال را میتاوان در
موضوعات متتل حقوق بینالملل اقتصادی شامل حقوق سرمایهگذاری ،حقوق تجارت بینالملال
و حقوق بینالملل پولی و مالی بهعنوان یل اال موجد تعهاد شناساایی کارد .البتاه بایاد توجاه
داشاات کااه نگاااه پوزیتیویسااتی بااه حقااوق بینالملاال ،اعمااال و اجاارای اااال منبااور را در هما
زیرمجموعههای جنئی حوزههای مذکور ،با مشکل مواجه میکند.

کلیدواژگان
اال شفافیت ،حاکمیت قانون ،حقوق بینالملل اقتصادی ،حقوق بینالملل پولی و مالی.
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مقدمه
اال شفافیت1در حقوق بینالملال پیشاین بسایار عمیاگ و گساتردهای دارد .مقولا شافافیت در
حوزههای متتل حقوق بینالملل مورد بحث قرار میگیرد و ازاینرو در هر حوزه تعری و ماهیت
متصوص به خود دارد .برای مثال ،شفافیت در فرایند حل اختالف سازمان جهانی تجارت ،شفافیت
در تصمیمگیریهای نهادهای بینالمللای یاا شافافیت در قاعدهساازی ،شافافیت در تصامیمات و
اقدامات زیستمحیطی و  ، ...همه جلوههای بحث شفافیت در حقوق بینالملل هستند.
در حقوق داخلی و حقوق عمومی ،اال شفافیت بهعنوان یکی از عنااار و مؤلفاههای حکمرانای
مطلوب معرفی میشود که دولت را در برابر شهروندان خود متعهد به ارائ عملکردی شافاف میکناد
( .)Finke, 2014: 1065اما در حقوق بینالملل ،بهطور کلی ،ااطالح شفافیت از یل ساو باه قابلیات
دسترسی و وضوح تعهدات منادر در یال معاهادة بینالمللای و همچناین فعالیتهاای طرفهاای
دخیل در چنین سند بینالمللی اشاره دارد ()Zöllner, 2006: 585؛ از دیگر سو ،تعهد به شفاف باودن
عملکرد تابعان حقوق بینالملل براساس النامات نظا حقوقی بینالمللی است.
یکی از حوزههای مهام حقاوق بینالملال کاه اخیاراب مبحاث شافافیت وارد آن شاده اسات و
نظریهپردازان زیادی به آن پرداختهاناد ،حقاوق بینالملال اقتصاادی اسات .در حقاوق بینالملال
اقتصادی و بهخصوص در مباحث مربوط به حقوق پولی و مالی و بازارهای مالی بینالمللی ،میتوان
گفت که پس از بحران مالی در اوایل سدة بیستویکم ،دغدغ شفافیت ،اولویت االی قانونگذاران و
هنجارآفرینان این حوزه در سرتاسر جهان شد (.)Kaufmann & Weber, 2012: 238
شفافیت ،بهطور معمول بهعنوان یل اال معرفی میشود .یل اال حقوقی که آثاری چون
همتایان خود ،نظیر اال تناسب2یا اال وفای به عهد3دارد .در برخی جوانب حقاوق بینالملال،
مانند حقوق بشر از شفافیت باهعنوان یال ااال دفااع میشاود و شافافیت در قاعدهساازی را
بهعنوان یل حگ بشری و از ضروریات تضمین مشروعیت یل نظاا حقاوقی معرفای میکنناد
) .)Klaaren, 2013: 223-238اماا مشاتا اسات کاه قابلیات الانا آوری ایان ااال در هما
شاخههای حقوق بینالملل نمیتواند یکسان باشد .بنابراین ،در حقوق بینالملال اقتصاادی ایان
سؤال اساسی پیش میآید که آیا میتوان شاهد ظهور االی حقوقی تحات عناوان شافافیت ،باا
تما آثار و پیامدهای آن بود؟ با این مقدمه این مقاله درادد است کاه ضامن تبیاین مفهاومی
اال شفافیت در حقوق بینالملل اقتصادی ،به بررسی ماهیات الانا آوری ااال منباور در ایان
شاخه از حقوق بینالملل بپردازد .در نهایت به این پرسش پاساخ داده شاود کاه آیاا در حقاوق
بینالملل اقتصادی االی النا آور تحت عنوان شفافیت وجود دارد یا خیر؟
___________________________________________________________________
1. Transparency
2. Principle of Proportionality
3. Pacta sunt servanda
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مطالب مقاله در سه بند االی بیان میشود؛ ابتدا ،دربارة مفهو شفافیت در حقاوق بینالملال
اقتصادی مطالبی عنوان میشود ،آنگاه در خصوص ماهیت اال منبور بحاث میشاود تاا مشاتا
شود که آیا میتوان شفافیت را بهعنوان یال ااال حقاوقی معرفای کارد .در نهایات نیان مسائل
شفافیت بهعنوان یل قاعده در حوزههای متتل و مهم حقوق بینالملل اقتصادی بیان میشود.

مفهوم شفافیت در حقوق بینالملل اقتصادی
در علم حقوق ،شفافیت عبارت از این است که مقررات ،قانون یا فرایندهای حقوقی شفاف باشند
( .)Laverde, 2011: 116ازایانرو ،از بعاد اارفاب حقاوقی« ،فرایناد و آثاار متاون قاانونی بایاد
به سهولت قابل فهم باشند و قلمرو حقوق و تکالی ناشی از آن نین بهآسانی برای متاطبان آن ا
اعم از دارندگان حگ و دارندگان تکلی ا قابل ارزیابی باشد» (.)Zöllner, 2006: 584
شفافیت در حقوق بینالملل از دو منظر قابل بررسی است :ال ) شفافیت حقوق بینالملل کاه
در واقع تعهدی اعودی است و به معنی لنو رعایت شفافیت از سوی ارکان تابع حقوق بینالملل
در مقابل تابعان حقوق بینالملل است؛ یعنی دولتها حگ مطالبا چناین شافافیتی را از نهادهاا و
مراجع بینالمللی دارند؛ ب) شفافیت ننولی که این حگ را به جامع بینالمللی در کل و سایر تابعان
حقوق بینالملل میدهد که شفافیت را بهعنوان یل تعهد از هریل از تابعاان ایان حقاوق انتظاار
داشته باشند .به تعبیر دیگر ،در نوع دو تعهدی از باا باه پاایین بارای دولتهاای عضاو جامعا
بینالمللی بهمنظور رعایت شفافیت ایجاد میشود ،اما در نوع اول ،این تعهد از پایین باه با سات و
حقوق بینالملل بهمنظور تحصیل کارامدی و مشروعیت بیشتر ،خود را نیازمند رعایت آن میداناد1.
شفافیت اعودی در حقوق بینالملل تحت سه نوع متفاوت بررسی میشود .1 :شافافیت ساازمانی2
که عبارت است از شفاف باودن عملکارد متاداول ساازمانها و نهادهاای بینالمللای؛  .2شافافیت
قانونگذاری3که حکایت از شفاف بودن فرایند هنجارآفرینی در حقوق بینالملل دارد؛ و  .3شافافیت
رویهای4که به معنی شفاف بودن چگونگی اعمال و اجرای قواعد حقوقی بینالمللی توسط دادگاههاا
و دیوانهای بینالمللی است ( .)Ruscalla, 2015: 2اما شفافیت ننولی در حقاوق بینالملال ،اارفاب
شفافیت عملکردی و به معنای تعهد تابعان حقوق بینالملل به عملکاردی شافاف در مقابال دیگار
تابعان این حقوق است .آنچه در این مقاله به آن پرداخته میشود ،مفهو اخیر از شفافیت است.
___________________________________________________________________
 .1برای مطالع تفصیلی شفافیت در ارکان و نهادهای حقوق بینالملل که در این مقاله از آن به شفافیت اعودی
نعبیر شد ،ر.ک:
Bianchi, Andrea and Anne C. Peters, Transparency in International Law, New York, Cambridge
University Press, 2013.
2. Institutional transparency
3. Legislative transparency
4. Procedural transparency
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حقوق بینالملل اقتصادی مجموع قواعد و «مقررات حاکم بار رواباط اقتصاادی بینالمللای و
رفتار اقتصادی فرامرزی دولتها ،سازمانهای بینالمللی و بتش خصوای» (هاردگن)41 :1398 ،
است که «به تنظیم مقررات حاکم بر معاامالت فرامارزی کاا  ،خادمات ،سارمایه ،رواباط پاولی و
حمایت بینالمللی از مالکیات فکاری» (هاردگن )41 :1398 ،میپاردازد .بار ایان اسااس و بناابر
تعریفی که از اال شفافیت در حقاوق بینالملال ارائاه شاد ،بایاد شافافیت در حقاوق بینالملال
اقتصادی را اینگونه تعری کارد« :ااالی اسات کاه قابلیات دسترسای باه اطالعاات و آگااهی از
تصمیمات اتتاذی از سوی تابعان اقتصادی را که در مناسبات اقتصادی بینالمللی مشارکت دارناد،
در چارچوب حقوقی بینالمللای باه نظام میکشاد» ( .)Laverde, 2011: 116از منظار اقتصاادی
شفافیت به معنای در دسترس بودن اطالعاات کاافی باهعنوان پیششارطی بارای برخاورداری از
بازارهای آزاد و کارامد است ( .)Akerlof, 1970: 488بهعبارت دیگر ،شفافیت در حقاوق بینالملال
اقتصادی به این معناست که در مراودات اقتصادی بینالمللی میان تابعان حقوق بینالملال وضاوح
در مقررات و اقدامات وجود داشته باشد و اطالعات روابط اقتصادی قابل دسترسی باشد.
به لحاظ منطقی اال شفافیت در حقوق بینالملل اقتصادی به دو اورت جلوهگر میشاود:
از یل سو مسئل پایبندی1را پیش میآورد که حکایات از ایان دارد کاه طرفهاای ذیرباط در
مناسبات اقتصادی بینالمللی توانایی ارزیابی انطبااق اقادامات خاود باا تعهادات بینالمللای ا
معاهدهای و عرف ی ا موجود را داشته باشند .از دیگر سو به مقول آگاهی نظر دارد که به موجاب
آن طرفهای دخیل در مناسبات اقتصادی را قادر میسازد که با آگاهی و اطالعات کافی ،موثگ،
احیح و کامل در خصوص مسائل ذیربط ،به فعالیتهای اقتصاادی خاود بپردازناد .در معنای
اخیر ،شفافیت از عنصر قابلیت پیشبینیپاذیری2مملاو میشاود .بادین توضایح کاه شافافیت،
دولتها را ملن میسازد که اطالعات مربوط به سیاستها و مقاررات اقتصاادی خاود را آشاکارا
بیان کنند تا از این طریگ فعا ن اقتصادی بتوانند پیشبینی کنند که دولتهای منبور چگونه و
به چه نحوی به فعالیتهای اقتصادی آنان واکنش نشان میدهناد و در نتیجاه قاادر باشاند در
خصوص مسائلی چون سرمایهگذاری در آن کشور تصمیم درست اتتاذ کنند ( Zöllner, 2006:
 .)585-586; Laverde, 2011: 116-117بنابر آنچه گفته شد ،شفافیت عنصری است که سابب
میشود یل دولت بهطور قانونی در قبال فعالیتهای اقتصادی خود پاستگوی روابط بینالمللی
باشد .همچنین یکی از ویژگیهای بسیار مهمی است که باه سارمایهگذاران اجاازه میدهاد باه
دولتی که در آن قصد شروع فعالیت اقتصادی دارند ،اعتماد کنند .چنانچه دولتای شافاف عمال
نکند ،هیچ سرمایهگذاری حاضر نیست سرمای خاود را باه متااطره افکناد و آن را وارد کشاور
منبور کند .بنابراین ،شفافیت بهعنوان یل اال ،سعی دارد کاه رفتاار تابعاان حقاوق بینالملال
___________________________________________________________________
1. Compliance
2. Predictability
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اقتصادی را در ایجاد و حفظ فضایی متناسب باا رواباط اقتصاادی تحات قاعاده و نظام درآورد
(.)Laverde, 2011: 117

ماهیت شفافیت در حقوق بینالملل اقتصادی
در ادبیات حقوقی بهکرات دیده میشود که واژة شفافیت بدون کاربرد کلما «ااال» اساتعمال
میشود .این مسئله بدانسبب است که برخی این مفهو را دارای واا الانا آور کاه نیازمناد
ااول حقوقی است ،نمیدانند .بنابراین در این مرحله باید بررسی شود که آیا شفافیت در حقوق
بینالملل اقتصادی را میتوان بهعنوان یل «اال حقوقی» شناسایی کرد.

 .1تبیین مفهوم «اصل حقوقی»
قواعاد 1،اااول2

بهطور کلی در تقسیمبندی هنجارها یا استانداردها ،سه دستهبندی ارائه میشود:
و سیاستها 3.سیاست ،مجموعهای از استانداردهاست که بهمنظور دستیابی به توساعه و ارتقاای
جوانب اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی یل جامعه تنظیم میشود .اما اال ،استانداردی است کاه
از ملنومات اجرای عدالت انصاف یا برخی جوانب اخالقی است و دقیقاب به همین سبب باید مورد
متابعت قرار گیرد .برای مثال ،استانداردهای وضعشده در جهات کااهش تصاادفات اتومبیلهاا،
یل سیاست است ،اما اینکه «هیچ فردی نباید از عمل خاالف خاود منتفاع شاود» 4،یال ااال
است (.)Dworkin, 1978: 22
اما قاعده با دو مورد دیگر فرق میکند .تماین میان اال حقوقی و قاعدة حقوقی ،یل تمااین
منطقی است .هر دو این استانداردها ،به تعهدات حقوقی اشاره دارند که در برخی شرایط پایش
میآید ،اما از نظر ماهیت هدفی که دنبال میکنند ،از هم متماین میشوند؛ یعنی قاعاده حاالتی
یکسان دارد و در هم موارد بهطور کامل اعمال میشود یا بهطور کامال کناار گاذارده میشاود
( .)Dworkin, 1978: 24این در حالی است که برای مثال ،معماو ب از عموماات اااول در نباود
قوانین و مقررات موضوعه استفاده میشود و در مواردی قواعد موضوعه میتوانند عمل به اااول
را محدود کنند .قاعده امری وضعی است که در مورد مشتا کاربرد دارد .بارای مثاال ،ترتیاب
مقرر در مادة  51منشور ملل متحد در جهت توسل به دفاع مشروع ،یل قاعده اسات ،اماا حاگ
ذاتی دفاع مشروع ،یل اال.
ااول ،اهدافی اند که باید تحقگ یابند ،اما قواعد ،هنجارهای رفتاری هستند که بایاد تبعیات
___________________________________________________________________

1. Rules
2. Principles
3. Policies
4. Nullus commodum capere potest de injuria sua propria
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شوند ( .)Ávila, 2007: 28-29بنابراین ،ااول از قواعد با ترند و در واقاع مجموعاهای از قواعاد
هنجاری دیگرند .قواعد ،گنارههایی حقوقیاند که یل واقعیت عملی را با یل نتیج حقوقی پیوند
میزنند .قواعد سیاه یا سفید هستند که در یل موقعیت یا اعمال میشوند یا بهکلی کنار گذاشته
میشوند ،اما ااول فاقد چنین ویژگیهایی هستند ( .)Ávila, 2007: 9ااول ،یل سری مقررات
کلیاند که ایدههای عمومی و مقبول و کمتر تشکیلشاده در نظا هاای حقوقیاناد ،اماا قواعاد
مقررات جنئیتری هستند که معیارهایی برای نفی انحصارگرایی و جذب انعطااف بیشاتر باهکار
میروند .برای مثال اگر بیطرفی دادگاه بهعنوان یل اال پذیرفته شود ،شیوههای تضمین آن در
قسمت قواعد ممکنتر و آسانتر خواهد بود (غمامی و محسانی .)42 :1392 ،اااول هماواره و
بدون در نظر گرفتن وضعیت عینی اعمال میشوند ،بدون آنکه اقدا مشتا یا عمل معینای را
تعیین کنند .برای مثال ،شفافیت یل اال است .اما اینکه دولت موظ است در آخرین ماه هار
سال یل سری مقررات اقتصادی را منتشر کند ،یل قاعده است .همچنین اسات ،ااال حسان
نیت مندر در بند  1مادة  31کنوانسیون  1969حقوق معاهدات که یل اال را بیان میکناد،
اما سایر بندهای آن ماده و همچنین مادة  32قواعدی را در خصوص تفسیر ذکر میکند.
اال ،فینفسه دارای ارزش ذاتی است و اعم از اینکه بهاورت موضوعه بیان شود یا نه ،رعایات
آن آرمانی و اخالقی است .از این حیث است که ااول در واقع تجلی آرمانها هستند کاه در عاین
حال ارزشهایی هستند که شالودة یل نظاا حقاوقی را میچینناد ( .)Buijze, 2013: 65اااولی
چون تناسب ،حسن نیت1و وفای به عهد بهخودیخود دارای ارزش هستند ،اما قواعد ،ارزش ذاتای
ندارند .مبنای ایجاد قواعد ،در نگااه اثباتگرایاناه 2،ارادة قانونگاذار اسات و در رویکارد عینگرایاناه3،
ضرورتهای اجتماعی است .بنابراین ،یل قاعده فارغ از خوب یا بد بودن ،النا آور جلوه میکند.

 .2شفافیت بهعنوان یک «اصل حقوقی»
هرچند بیشتر حقوقدانان به اال بودن شفافیت اعتقاد دارند ،اما بسیاری از آنها قائال باه تمااین
میان شافافیت باهعنوان یال ااال حقاوقی4و شافافیت بهمننلا یال ااال رویاهای5هساتند
( .)Curtin, Meijer, 2006: 111; Curtin, 2009: 207ضمن اینکه نمیتوان منکر شد که برخای
جوانب شفافیت را نمیتوان دارای وا حقوقی و قاعدهسان دانسات ،اماا چناین تمااینی نیان
بهطور قطع نمیتواند برای تعری و تبیین شفافیت در نظر گرفتاه شاود .چهبساا ماواردی کاه
شفافیت در آن از النامات حقوقی است ،اما همان موضوع در شرایط دیگر به یل امر مبتنای بار
___________________________________________________________________
1. Good faith
2. Positivism
3. Objectivism
4. Legal principle
5. Policy principle
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سیاستگذاری تبدیل میشود و بهطور قطع همواره مالحظاات سیاسای تارثیر خاود را بار ااال
حقوقی شفافیت میگذارد.
برای اینکه مشتا شود که آیا شفافیت میتواند بهعنوان یل اال حقوقی معرفی شاود یاا
خیر ،باید دید تا چه حد در مقررات قاعدهساز حقوقی رخنه کرده است .برای مثال ،آیا دادگاههاا
به آن استناد میکنند یا قانونگذاران آن را در قالب قانون وضع میکنند یا خیر .ایان پرساش در
بند بعد پاسخ داده خواهد شد .اما در حال حاضر باید بررسی شاود کاه آیاا شافافیت مایتواناد
منطبگ بر تعریفی باشد که از اال حقوقی ارائه شد.
همان طورکه اشاره شد ،ااول حقوقی هنجارهایی هستند کاه باا بیاان ایادهآلها ساعی در
تحقگ آنها دارند .در خصوص اال شفافیت ،ویژگی ایدهآل آن عبارت است از اینکه مینان تاا و
تمامی از وضوح و شافافیت وجاود داشاته باشاد .بناابراین دیاده میشاود از چناین ویژگایای
برخوردار است .همچاون ساایر اااول ،ااال شافافیت نیان باه تعیاین پیامادهای یال قضایه
نمیپردازد .ویژگی دیگر اال شفافیت بسان سایر ااول ایان اسات کاه دارای ویژگای اخالقای
است .اینکه که دولتی باید شفاف عمل کند ،ریشه در تفکرات اخالقای عماومی اجتمااع دارد ،و
چهبسا در قواعد موضوع داخلی بسیاری از کشاورها وارد شاده اسات ( Kaufmann & Weber,
 .)2012: 250یکی دیگر از ویژگیهای اال حقوقی ،برخورداری از ارزش ذاتی است .در خصوص
شفافیت نین دیده میشود که برخی از ارزش ذاتی آن بهعنوان یل امر حسانه کاه دارای ارزش
اخالقی و ذاتی است ،دفاع کردهاند (.)Buijze, 2013: 35-40
گذشته از ماهیت ،از حیث شکل نین آنچه نشاندهندة شناسایی اال حقوقی است ،استفاده
از آن در رویههای قضایی و تقنینی است .از این نظر نین اال شافافیت در قضایههای متتلفای
نند محاکم داخلی و بین المللی مورد استناد واقع شده و در قاوانین و مقاررات موضاوعه اعام از
داخلی و بین المللی گنجانده شده است .اینها مواردی است کاه شناساایی شافافیت را باهعنوان
یل اال حقوقی انکارناپذیر میکند (.)Buijze, 2013: 75

 .3شفافیت بهعنوان یک «اصل» در حقوق بینالملل اقتصادی
بیشتر حقوقدانان بر این نظرند که شفافیت در حقوق بینالملل اقتصادی «االی» اسات کاه قصاد
دارد تابعان حقوق بینالملل اقتصادی را «ملن » به شفاف بودن در مناسبات اقتصاادی خاود کناد.
بهعبارت دیگر ،شفافیت ،االی است که بهمنظور متعهد کردن دولتی معین به ارائ اطالعات کاافی
در مورد نظا حقوقی خود و مقررات موجود در یل زمین خاص ،طراحی شده است .مقرراتی کاه
ممکن است دیگر تابعان حقوق بینالملل اقتصادی را ا همچاون سارمایهگذاران ،واردکننادگان یاا
اادرکنندگان کا ا بهطور مثبت یا منفی تحت ترثیر قرار دهد (.)Laverde, 2011: 117
نباید این نکته را از یاد برد که هر گاه تعهدی بر دوش یکی از تابعان حقوق بینالملال قارار
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گیرد ،متاطب آن تعهد ااحب حگ میشود؛ یعنی تعهد در نتیج حگ بهوجود آمده است .ناوع
مضیقی از مفهو حگ که تحت عنوان حگ ا ادعا1مطرح میشاود ،دقیقااب در نقطا مقابال یال
تعهد قرار میگیرد؛ یعنی «حگهای مطالباهای پیوساته در پیوناد و همااهنگی باا یال وظیفا
متقابلاند ،بدین معنا که چون این حقوق در حقیقت ادعایی بر غیر است ،در مقابل ،وظیف غیار
در انجا و اجرای این حقوق خودنمایی میکند .به زبان دقیگتر حقوقی میتوان گفت که زما
حقوق مطالبهای ،وجود وظیفه در طرف مقابل است» (قااری سایدفاطمی .)20 :1382 ،از ایان
حیث است که اال شفافیت را برخی نقط مقابل حگ ا ادعایی شفافیت دانساتهاند و از برخای
جلوههای اال شفافیت بهعنوان «حگ» دفاع کردهاند (.)Buijze, 2013: 39
تعهد به انتشار اسناد حقوقی که حاوی سیاستهای مربوط به ماراودات اقتصاادی اسات ،از
جلوههای انکارناپاذیر ااال شافافیت در حقاوق بینالملال اقتصاادی اسات .شافافیت ،فعاا ن
اقتصادی را قادر میسازد تا خود را با سیاستهای اقتصادی کشور مقصد وفگ دهند و پیامدهای
اقتصادی فعالیت خود را ارزیابی کنند (.)Laverde, 2011: 117

 .4انتقادها به مفهوم اصل شفافیت
از جمله ایراداتی که متالفان اال تلقی کردن شفافیت عنوان میدارند ،این است که شافافیت قلمارو
بسیار موسع دارد و ازاینرو عملی نمیشود .اما مسئله این است که قلمرو وسیع داشتن ،لنومااب ضاع
محسوب نمیشود .در موارد متعددی دیده میشود که یل اال کلی و گسترده میتواناد باه توجیاه
یل قاعدة جنئی و منجن بپردازد .این مسئله سبب نمیشود که هریل از ااول عا یا قاعدهای خااص
بالاستفاده شوند .عالوهبر این یل اال کلی و عاا نشااندهندة د یال و زمیناههای ایجاادی دیگار
قواعد خاصتر است و به ارائ تفاسیر بهتر از آنها کمل میکند (.)Buijze, 2013: 74
برخی نین بر این باورند که اال شفافیت آنقدر آرمانی است که اارفاب در قالاب حقاوق نار
میتواند معرفی شود و واجد ویژگی اال نیست .این دسته حقوقدانان بر این عقیدهاند که اغلاب
هنجارهای حاکم بر حقوق بینالملل اقتصادی و حقوق پولی و مالی قالبی نر و قوا نیافته دارند
(Brummer, 2012: 95-113؛ زایدل ا هوهن فلدرن .)107 :1391 ،در بند بعد این انتقاد پاساخ
داده میشود و دیده خواهد شد که در موضوعات متتل حقوق بینالملل اقتصاادی و از جملاه
حقوق بینالملل پولی و مالی هنجارهای موضوعه در راستای النا آور بودن اال شفافیت وجاود
دارد و این اال در هر دو قالب اال و قاعده جلوهگر شده است .البته نباید از یاد برد که حقاوق
نر در حقوق بینالملل اقتصادی ،حقوقی بود که آگاهانه بهکار گرفته شد تا رضایت و همراهای
دولتها بهتر تضمین شود و گویی منابع نر و قوا نیافتاه جنئای از خصالت حقاوق بینالملال
___________________________________________________________________
1. Claim-right
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اقتصادی است .قواعدی که هرچند ظاهری نر دارند ،اما در باطن بیش از آنکه توایهای اارف
باشند ،النا آورند (زایدل ا هوهن فلدرن 107 :1391 ،و  .)109حقاوق حااکم بار عملکردهاای
پولی و مالی بینالمللی بیشتر از حقوق نر بهره میبرد و ضمن اینکاه تعهادات موجاود ممکان
است در قالب منابع سنتی حقوق بینالملل قرار نگیرد ،اما همین اساناد و اعالمیاههای باهظاهر
نر و غیرمعمول ،موجب ایجاد یل منبع حقوق بینالملل شادهاند کاه رفتاار دولتهاا و دیگار
بازیگران این حوزه مانند بانلها را تا حدی تحت ترثیر قرار دادهاند کاه هایچ معاهاده و عارف
بینالمللی نتوانسته است به چنین نتیجهای نائل آید (.)Finke, 2014: 1059
برخی نین با بررسی انطباق مفهو اال شفافیت با مناابع حقاوق بینالملال یعنای معاهاده،
عرف بینالمللی و ااول کلی حقوق ،پس از اینکه معاهدهای جامع در خصوص شفافیت نیافته و
اال منبور را واجد هریل از مرتبههای حقوق عرفی یا ااول کله حقاوقی نیان ندیدهاناد ،آن را
ارفاب هنجار نر قلمداد کردهاند ( .)Peters, 2015: 6به این انتقاد نین در بند قبل پاسخ داده شد
و وقتی اال شفافیت بهعنوان یل اال حقوقی شناسایی شاد ،دیگار ضارورتی نادارد آن را در
قالب حقوق عرفی یا معاهدهای گنجاند ،بلکه خود فینفسه دارای قدرت هنجاری ساتت اسات؛
ضمن اینکه در معاهدات بینالمللی بسیاری بسته به مورد خاص آن معاهده ،ضارورت شافافیت
مورد ترکید و توجه قرار گرفته است.

تجلی اصل شفافیت در حوزههای مختلف حقوق بینالملل اقتصادی
اال شفافیت و کاربرد آن در نظا حقوق بینالملل اقتصادی متتل و متناوع تجلای میکناد.
بهعبارت دیگر ،در موضوعات متتل حقوق بینالملل اقتصادی ،این اال جلوة دگرگونهای دارد.
بنابراین ،برا ی پی بردن به ماهیت آن باید به بررسی مبانی هنجااری آن در موضاوعات متتلا
حقوق بینالملل اقتصادی همچون حقوق بینالملل سارمایهگذاری ،حقاوق تجاارت بینالملال،
حقوق بینالملل پولی و مالی و حقوق بینالملل تجاری پرداخته شود.

 .1حقوق بینالملل پولی و مالی
یکی از موضوعات مهم حقوق بین الملل اقتصادی که در آن مباحث مربوط به شفافیت و رعایات
اال منبور در مراودات فیمابین ترکید میشود ،حقوق بینالملل پاولی و ماالی اسات .شافافیت
مالی1در حقوق بینالملل پولی و مالی اهمیت زیادی دارد و عمدة فعالیتهاای نهادهاای ااالی
این حوزه مانند اندوق بینالمللی پاول2تحات تارثیر رعایات یاا عاد رعایات ایان ااال قارار
___________________________________________________________________
1. Fiscal transparency
)2. The International Monetary Fund (IMF
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میگیرد .اال شفافیت «نقش کلیدی در بازگرداندن اطمینان به ثبات و پایداری نظا های مالی
ایفا میکند» ( .)Kaufmann, 2012: 252شفافیت مالی تضمین خواهد کرد که یل دولت تصویر
دقیقاای از وضااعیت و چشااماندازهای مااالی خااود ،هنینااهها و منااافع طو نیماادت تیییاار
سیاستهایش و ریسل های مالی احتمالی ارائه داده است .از این حیث ،مجموعه قواعد شفافیت
مالی اندوق بینالمللی پول1به قصد تقویت چنین شفافیتی تدوین شاده اسات ( IMF, March
 .)13, 2019کد منبور نهتنها برای اعضاا الانا آور اسات ،بلکاه ااندوق ساازوکاری2را باهمنظور
نظارت بر اجرای آن در دولتهای عضو ایجاد کرده است .کد منبور در ساال  1998تادوین و در
دو نوبت در سالهای  2007و  2014بازبینی شد .همچنین اندوق در پی کاد رفتااری منباور،
دارای سازوکاری به نا ارزیابی شفافیت مالی3است که در حقیقت ابنار االی تشتیا شافافیت
مالی در اندوق بینالمللی پول است که ارزیابی جاامعی از رویا دولتهاا در خصاوص میانان
انطباق با ضوابط مندر در مجموعه قواعاد رفتااری ااورت میدهاد .از اوت  22 ،2017ماورد
ارزیابی انجا گرفته و  18مورد گنارش شفافیت مالی ،نهایی و منتشر شده است ( IMF, March
 .)13, 2019همچنین بایاد از کاد دیگاری تحات عناوان «کاد رفتااری راجاع باه شافافیت در
سیاستهای پولی و مالی»4نا برد که این کد هم با محوریت اال شفافیت تعهداتی را بر عهادة
بانلهای مرکنی و دیگر مؤسسات پولی و مالی دولتهای عضو در زمین رعایت این اال نهااده
است .رعایت اال شفافیت توسط دول عضو از اهم موضاوعات ااندوق بینالمللای پاول اسات
( .)IMF factsheet, September 2015این کد یههای متعددی از اال شفافیت را به رسامیت
میشناسد و از بانلهای مرکنی دول عضو را به رعایت آن فرا میخواند .موارد منباور عبارتاناد
از لنو دسترسای عماو باه اطالعاات در خصاوص سیاساتهای پاولی ،آشاکار باودن فرایناد
تصمیمگیری پولی و پاستگویی بانلهای مرکنی .اندوق بینالمللی پول از طریگ هماین کاد
مقامات دول عضو را به مشارکت در ارزیابی دقیگ سیاساتهای پاولی و ماالی تشاویگ میکناد
(.)Kaufmann & Weber, 2014: 475
5
عالوهبر آنچه گفته شد ،در خصوص مشروطسازی در حقوق بینالملل پولی ،اخیراب در پاساخ
باه انتقادهاایی کاه باه آن میشاود ( Herdegen, 2013: 452-453; Herrmann, Dornacher,
 ،)2017: 58توجه به مقول شفافیت مالی گسترش یافته و یکی از تالشهایی کاه بسایار شادت
___________________________________________________________________
1. The Fiscal Transparency Code
)2. Reports on the Observance of Standards and Codes (ROSCs
)3. Fiscal Transparency Evaluations (FTEs
4. Code of Good Practices on Transparency in Monetary and Financial Policies: Declaration of Principles,
September 26, 1999

 .5مشروطسازی عبارت است از شروطی که برای تداو اعطای وا به یل دولت از جانب اندوق بینالمللی پول
تعیین میشود .شروط منبور ،دولت وا گیرنده را به اجرای برنامههای اقتصادی و مالی ویژه متعهد میسازد تا
مشکالت تراز پرداختها را برطرف کند (هردگن.)805 :1398 ،
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گرفته است ،توجه به این مسئله است که مفهو مشروطساازی متضامن چناد ااال مهام و از
جمله شفافیت باشد (.)Herrmann & Dornacher, 2017: 58
2
کمیت کمل به توسعه1که از ارکان سازمان همکاری و توسع اقتصاادی اسات و کاار ویاژة
آن طراحی و تنظیم قراردادهای سازمان با کشورهای در حال توسعه بهمنظور دریافت کمال از
سازمان است ،در سال  1991اقدا به ادور مجموعه ااولی کرده است که نشااندهندة توجاه
اکید آن سازمان به اال شفافیت است .در این سند بهطور مکرر بر اال شفافیت بهعنوان یال
اال اساسی در جهت به اجرا در آمدن سایر ااول همچون اال اعتبار3ترکید شاده اسات .ایان
مسئله نشان میدهد که رویکرد کمیته و سازمان به اال شفافیت بسیار روشان و مؤکاد اسات
(.)Norton, 2001: 1455
سران گروه  20نین پس از بحران مالی سال  2007اعالمیهای را تصویب کردند که به موجب
آن اعضا متعهد و ملن به رعایت پنج اال اساسی در سیاستهای مالی خود بهمنظور ااالحات
در بازارهای مالی میشدند که اولین اال ،ارتقاای شافافیت و پاساتگویی در ماراودات پاولی و
مالی بود ( .)G20, 15 November 2008: para. 9اجرای این اعالمیه نین با یل «برناما اقادا »4
مفصل و همراه با جنئیات هدایت میشود.
بانل تسویهحسابهای بینالمللی5نین حاوی مقرراتی در خصوص لنو شفافیت اسات .ایان
مقررات نهادهای مالی عضو را ملن به ارائ شافاف عملکارد میکناد و اارف عضاویت آنهاا در
سازمان مانع آن میشود که انتقالها و جابهجاییهای غیرشفاف توسط آنها اورت گیرد.
شاید عالیترین نمون قاعدهسازی در خصوص رعایت ااال شافافیت در حقاوق بینالملال
اقتصادی را بتوان در مقررات اتحادی اروپا دید .این ساازمان در زمیناههای متتلا و براسااس
مبانی متعدد سعی در النامی جلوه دادن رعایت شفافیت در اماور اقتصاادی داشاته اسات .ایان
سازمان ،از مبانی متتلفی چون حقوق بشر و حاگ افاراد باه بهرهمنادی از اطالعاات گرفتاه تاا
ملنومات حاکمیت قانون6و ضرورت مبارزه با تروریسام در جهات ارتقاای شافافیت ماالی میاان
ارکان و دول عضو بهره برده است ( .)the Communication, 2016: 10این تعهد باه شافافیت از
___________________________________________________________________
)1. Development Assistance Committee (DAC
)2. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD
3. Principle of Credibility
4. Action Plan to Implement Principles for Reform, available at: https://www.mofa.go.jp/policy
)/economy/g20_summit/2008/declaration.pdf#action (last visited on: 19/12/2019
)5. Bank for International Settlements (BIS

بانل تسویهحسابهای بینالمللی یل بانل بینالمللی متشکل از بانلهای مرکنی دولتهای متتل است که در
کنفرانس هه در سال  1930در شهر بازل سوئیس به هدف کمل به ثبات مالی و پولی بانلهای مرکنی
عضو ترسیس شد ( .)Constituent Charter of the Bank for International Settlements, 20 January 1930این
سازمان در حال حاضر  60عضو دارد.
6. Rule of law

 12فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ ؟؟ ،شمارۀ ؟؟ ،؟؟ ؟؟

راه موافقتنام چندجانب متعددی ایجاد میشود که دولتهای عضاو را متعهاد میساازد تاا از
طریگ وضع قوانین داخلی اجرا و رعایت شفافیت را تضمین کنند (.)Zöllner, 2006: 594

 .2حقوق بینالملل سرمایهگذاری
از مهمترین زمینههای اعمال اال شفافیت ،اال رفتار عاد نه و منصفانه1است .ااال شافافیت
از عناار شرط رفتار عاد نه و منصفانه است ( .)Islam, 2018: 18-19این اال را در موافقتنام
موسو به نفتا میتوان مالحظه کرد .در مقدما ایان ساند آماده اسات کاه «دولتهاای عضاو
متعهدند که مقرراتی ساودمند ،دوجانباه و شافاف را کاه بار تجاارت فیماابین حااکم باشاد و
چارچوب تجاری قابل پیشبینی را فراهم آورد ،وضاع کنناد» (.)NAFTA, 1994: at preamble
بند  1مادة  102اال شفافیت را بهعنوان یکی از «ااول و قواعد» موافقتنامه بهااراحت بیاان
کرده و آن را در مرتب یکسان با شرط رفتار ملای2یاا رفتاار ملات کاملاهالوداد3قارار داده اسات.
بنابراین ،هرچند محتوای بسیاری از قواعد و مقررات همچنان در االحدید اعضا باقی میمانناد،
اما وضع و اجرای قوانین و قواعد منبور باید شفاف باشد .نفتاا حااوی تعهادات شاکلی متعادد و
بهدنبال این است تا سایر اعضا و همچنین سرمایهگذار خارجی را قاادر ساازد تاا فهام و اطاالع
کافی از فرایند قاعدهسازی داخلی بهدست آورند (.)Zöllner, 2006: 596
4
مرکن حلوفصل اختالفات ناشی از سرمایهگذاری بانل جهانی یا ایکسید در پرونادة شارکت
متالکلد5به اال شافافیت پرداختاه اسات .در ایان پروناده مرجاع داوری تصاریح میکناد کاه
شفافیت به اعمال شرط رفتار عاد نه و منصفانه وابسته است .به تعبیر آن مرجع «از اهم اااول
و قواعدی که موجب معرفی موافقتنامه میشود ،اشاره به شفافیت است .دیاوان داوری بار ایان
باور است که هر گونه النامات قانونی که بهمنظور شروع ،تکمیل و بهرهبرداری از سارمایهگذاری
اعمال شود ،یا قصد اعمال آن وجود داشته باشد ،به موجاب موافقتناماه بایساتی بهآساانی باه
اطالع کلی سرمایهگذاران ذیرباط طرفهاای دیگار برساد» ( ICSID, Award of 30 August
 .)2000: paras. 75-76دیوان در این رأی اال شفافیت را واجد نقش بسیار مهمی در تفسایر و
اعمال شرط رفتار عاد نه و منصفانه قلمداد کرده است .بهعبارت دیگر ،چنانچه دولتی چارچوب
شفافی از مقررات ارائه ندهد ،مرتکب نقض جدی موافقتناما ااالی سارمایهگذاری کاه بارای
طرفها النا آور است ،خواهد شد (.)Laverde, 2011: 118
در پروندة آزوریکس علیه آرژانتین نین خواهان استد ل کرده باود کاه بهواساط  ،از جملاه
___________________________________________________________________
1. Fair and equitable treatment
2. national treatment
3. Most-favored-nation treatment
)4. International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID
5. Metalclad Corporation
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قصور در ترمین شفافیت در خصوص مقررات ،رویاههای اداری و قضاایی و مانناد آنکاه سارمای
آزوریکس را مترثر ساخته ،آرژانتین مرتکاب نقاض موافقتناما دوجانبا سارمایهگذاری1شاده
است .خواهان در ادامه به اال رفتار عاد نه و منصفانه و اال حمایت و امنیات کامال2متوسال
می شود تا نشان دهد که دولت خوانده خالف ضوابط رفتاری به موجب حقاوق بینالملال عمال
کرده است ( .)ICSID, Award of 14 July 2006: para. 9دیوان داوری نین در نهایت به بررسی
موضوع ضمن پیوند دو مفهو شفافیت و شرط رفتاار عاد ناه و منصافانه میپاردازد ( ICSID,
 .)Award of 14 July 2006: para. 323در نهایات نیان باا اشااره باه اینکاه ااال شافافیت از
مؤلفههای رفتار حداقلی عاد ن ه و منصفانه است ،نقض شرط رفتار عاد نه و منصفانه را از جانب
آرژانتین احراز میکند (.)ICSID, Award of 14 July 2006: paras. 370 & 408
در حقوق بینالملل سرمایهگذاری توجه زیادی به شافافیت شاده اسات و تحقیقاات نشاان
میدهد که توسعههایی در خصاوص قواعاد شاکلی مرباوط باه آیاین دادرسای مراجاع فیصال
اختالفات سرمایهگذاری یا مراکن منطقهای و جهانی داوری بهمنظور ارتقای هرچه بیشتر برخای
ااول نظیر [از جملاه شافافیت بهدسات آماده اسات ( .)Subedi, 2008: 212یکای از مراجاع
ایکسید در یکی از پروندههای مربوطه رعایت شفافیت در روی داوری سارمایهگذاری را اساسای
برای ارتقای مشروعیت تلقی میکند .بهزعم دیوان «پذیرش درخواست مشارکت باهعنوان یااور
دادگاه  3،خود موجاب ارتقاای شافافیت در داوری میاان دولات و سارمایهگذار میشاود .اعتقااد
عمومی به مشروعیت رسیدگیهای داوری بینالمللی ،بهخصوص زمانیکه دولات یاا یال نهااد
عمومی در آن شرکت داشته باشد ،از راه گشودن درها و افنایش آگاهی در مورد چگونگی فرایند
منبااور تقویاات میشااود .افاانایش شاافافیت در فرایناادهای داوری سااازمان جهااانی تجااارت و
موافقت نام تجارت آزاد آمریکاای شامالی از ضاروریات اسات .از طریاگ مشاارکت نماینادگان
شایست جامع مدنی به تناسب پروندهها ،افکاار عماومی درکای عمیاگتر از فراینادهای داوری
ایکسید بهدست میآورد» (.)ICSID, Order of 19 May 2005: para. 22

___________________________________________________________________
1. Argentina–US BIT
2. Principles of full protection and security
3. amicus curiae

ااطالح «یاور دادگاه» یا «دوست دادگاه» در نظا بینالمللی حلوفصل اختالفات عبارت از این است که شتا
حقیقی یا حقوقی که طرف دعوا محسوب نمیشود ،به ابتکار خود یا به درخواست دادگاه در رسیدگی شرکت
میکند و اطالعات خود را در اختیار مرجع رسیدگی قرار میدهد .ترسیس حقوقی دوست دادگاه که از حقوق
داخلی نشرت میگیرد ،سازوکاری مناسب برای مشارکت ثالث در فرایند رسیدگیهای قضایی و داوری
محسوب میشود (میرعباسی و محمدی 754 :1395 ،و .)753
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 .3حقوق تجارت بینالملل
بیگمان بتشهای زیادی از حقوق بینالملل اقتصادی را اسنادی نر در برگرفته اسات و ااال
شفافیت مندر در آن اسناد نین علیالظاهر از شکل ا و ناه ماهیات ا نار برخاوردار میشاود.
مقررات حاکم بر بازارهای مالی بینالمللی و جهانی شامل کدها و رهنمودها و ااول راهنماهایی
است که ماهیتاب جنء حقوق نر محسوب میشوند1.با این وا  ،استثنای بسیار مهمای بار ایان
مسئله ،قواعد حاکم بر اال شفافیت در نظا سازمان جهانی تجارت اسات کاه معارف اسانادی
النا آور در خصوص لنو رعایت اال شفافیت است .بهطور خاص موافقتنام عماومی تعرفاه و
تجارت (گات) 2،موافقتنام موانع فنی تجارت3و بهخصوص مسائل مربوط به خادمات ماالی کاه
در موافقتنام عمومی تجارت خدمات (گاتس)4آمده است ،نمونههای بلندپایا الانا آوری ااال
شفافیت در حقوق بینالملل اقتصادی هستند.
به موجب موافقتنام عمومی تجارت خدمات ،ااال شافافیت دو هادف را دنباال میکناد؛
ابتدا ،بهعنوان ابناری بهمنظور برداشتن موانع غیرضروری تجارت از طریگ آگاه سااختن فعاا ن
بازارهای مالی در مورد اینکه چه شرایطی وجود دارد ،بنابراین از این راه فضاای پیشبینیپاذیر
تجارت برای آنها فراهم آورده شود؛ دو  ،همانطورکه گفته شد ،اال شفافیت یل اال حقوقی
مهم در جوامع داخلی اسات کاه فرایناد تصمیمساازیها را شافاف میکناد و موجاب ارتقاای
مشروعیت5میشود (.)Kaufmann & Weber, 2012: 252
اال شفافیت تحت مقررات موافقتنام عمومی تجارت خدمات به دو امر مرباوط میشاود:
انتشار و اطالعرسانی اقدامات ذی ربط از یل سو و کاربرد و اجرای اقدامات منبور از سوی دیگار
که در هر دو مورد شامل یل سازوکار باازبینی اسات .ایان الناماات ،بسایار شادید در راساتای
اقدامات تنظیمی از سوی سازمان جهانی تجارت است.
در موافقتنام عمومی تعرفه و تجاارت نیان مقرراتای الانا آور در خصاوص ااال شافافیت
میتوان دید .این مقررات بهمنظور پیشگیری از فقدان شفافیت وضع شده است که میتواناد باه
منع ورود کا ی خارجی از طریگ وضع تعرفههای نابرابر منجر شود .یکی از موارد مهم مقاررات
گات در این خصوص مادة  10موافقتنامه است .مادة  10بهطور مفصل به تعهاد دول عضاو باه
___________________________________________________________________
 .1البته در بند پیشین نین بیان شد که در حقوق بینالملل اقتصادی اسناد برآمده از حقوق ااطالح با نر  ،موجب
ایجاد یل منبع حقوق بینالملل شده اند که هرچند در ظاهر نر هستند ،اما رفتار دولتها و دیگر بازیگران
غیردولتی مانند بانلها را آنچنان تحت ترثیر قرار دادهاند که هیچ سند النا آور متعلگ به حقوق ستت ،چنین
ترثیری نداشته است (.)Finke, 2014: 1059
)2. General Agreement on Tariffs and Trade (GATT
)3. Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT
)4. General Agreement on Trade in Services (GATS
5. Legitimacy
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انتشار و اطالعرسانی مقررات وضعشدة تجاری اشاره دارد و آنهاا را در هما ساطوح حااکمیتی
موظ به این تعهد میکند.
عالوه بر موارد مذکور ،نمونا دیگار از شارط النامای رعایات شافافیت را در موافقتناماه در
خصوص تدارکات دولتی1میتوان دید .در مادة  18موافقتنام منبور آمده است کاه فراینادهای
بازبینی داخلی اعم از قضایی یا اداری ،باید در مدت معین ،بهطور مؤثر ،بهاورت شفاف و بادون
تبعیض اورت گیرد.

 .4حقوق بازرگانی بینالمللی
حقوق بینالملل تجاری یا حقوق بازرگانی بینالمللی بتشی از حقوق بینالملل است که حاکم بر
دادوستدهای تجاری و بازرگانی بینالمللی اسات .در واقاع حقاوق بازرگاانی بینالمللای حقاوق
قراردادهای تجاری بینالمللی است ( .)Rosett, 1992: 683-684این حوزه از حقوق بینالملل که
حاکم بر مباد ت بازرگانی میان بازیگران غیردولتی است ،همواره بهطور سنتی در محیط حقوق
بینالملل اقتصادی قرار میگرفته اسات ( .)Herdegen, 2013: 10ازایانرو ،مساائلی چاون بیاع
بینالمللی کا  ،قراردادهای حملونقل کا  ،ااول قراردادهای تجاری بینالمللای ،حتای حقاوق
بانکی و حقوق تجارت الکترونیل همه در این دسته از حقوق قرار دارناد ( )Davies, 2019: ixو
یکی از مهمترین مباحث این حوزه ،حلوفصل اختالفات تجاری بینالمللی و بهطور خاص ،داوری
تجاری بینالمللی است که از منابع حقوقی بسیار غنی برخوردار است (.)Onyema, 2010: 4
در رسیدگیهای داوری تجاری ،بر ااال شافافیت باهمنظور تارمین هرچاه بیشاتر فرایناد
منصفانه2رسیدگی ترکید میشود ،اما مسئله این است که مراجع داوری بینالمللی ،تابعان حقوق
بینالملل اقتصادی نیستند که بتوان تعهدی بر آنها قرار داد .آنها ارفاب بازیگردان ارادة دولتهایی
هستند که آنها را ایجاد و قانون قابل اعماال را نیان تعیاین کردهاناد .نهادهاای داوری بارخالف
دولت ها ،پاستگوی سایر تابعان در زمین شفافیت نیان نیساتند .بناابراین ،در خصاوص مراجاع
داوری نمیتوان آنها را متعهد به اال شفافیت در رسیدگیها دانسات ( Sabater, 2010: 47-53
 .);Rogers, 2006: 1301-1337از سوی دیگر ،قوانین حاکم بر روی داوریهای تجاری بینالمللی
نین مشتمل بر یل سری حقوق نر  ،کدها ،ااول راهنماها و رویههاست (.)Onyema, 2010: 4
با این حال دیده میشود که در داوری سرمایهگذاری و همچنین رسیدگیهای تحات لاوای
سازمان جهانی تجارت ،رعایت اال شفافیت برای نهاد مربوطه بسیار پراهمیت اسات و تاا حاد
توان به آن عمل می شود ،چراکه رعایت اال شفافیت را راهی بارای کساب مشاروعیت بیشاتر
میدانند ( .)Rogers, 2006: 1308ازاینرو در ادبیات داوری سرمایهگذاری و بازرگانی بینالمللی
___________________________________________________________________
)1. the Agreement on Government Procurement (GPA
2. Due process
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تالشهای بسیاری برای افنایش شفافیت اورت گرفته است .برای مثال میتوان از رهنمونهای
جدید کانون وکالی بین المللی نا برد که حاوی مقرراتی است که در جهت ارتقای هرچه بیشتر
شفافیت داوطلبان داوری را ملن باه ارائا یال مجموعاه اطالعاات میکناد ( Council of the
.)International Bar Association, 2004: 7-20
با اینکه نمیتوان از حیث بینالمللی راهی به کشا تعهاد الانا آور بارای نهادهاای داوری
تجاری و سرمایهگذاری بینالمللی برد ،اما باز هم این مسئله توسط حقوقدانان تریید میشود که
«داوری تجاری بینالمللی در بیشتر موارد (و ناه هما ماوارد) نظاا شافافی را ارائاه میکناد»
( .)Rogers, 2006: 1325این ویژگی را باید با توجه به تفاوتهای میان قاعاده و ااال ،ارزیاابی
کرد .این واقعیت که نمیتوان شفافیت را بهعنوان یل قاعاده بار نهادهاایی کاه تابعاان حقاوق
بینالملل اقتصادی نیستند بار کرد ،اساتد ل «ااال» باودن شافافیت را تقویات میکناد کاه
بهعنوان مفهو انتناعی اخالقی و آرمانی خودبهخود و فینفسه ایجااد هنجاار میکناد .از ساوی
دیگر ،این نگاه را نین باید بر پیکرة نوین حقوق بینالملل دوخت کاه دیگار نبایاد اارفاب در پای
تعهدات النا آور در قالب معاهده و عرف بود .همانطورکه گفته شاد ،در حوزههاای جدیاد ایان
حقوق و از جمله در خصوص داوری تجاری بینالمللی حقوق نر نقاش تعیینکننادهای دارد و
ترثیر زیادی بر تابعان حقوق بینالملل میگذارد .برای مثاال ،وقتای داوریهاا در رسایدگیهای
ماهوی خود بهطور مکرر و متعدد باه رویاهها و اااول کلای و حقاوق نار اساتناد میجویناد،
طرفهای اختالف نین هنگا انعقاد قرارداد بینالمللی ناچارند خود را در چارچوب همان حقاوق
نر قرار دهند (.)Onyema, 2010: 4
1
بند  1مادة  20ااول آیین دادرسی مدنی فراملی به بیان اال علنی بودن تما مراحال دادرسای
میپردازد .در تفسیر بیانشده برای این ماده عنوان شده است باا اینکاه در خصاوص ساری و علنای
بودن فرایند دادرسی اختالف عمیقی میان دو نظا حقوقی بنرگ وجود دارد ،اما این مقارره پاساتی
برای نیاز به شفافیت بیشتر وضع شده است (.)the American Law Institute, 2004: 796
حرکت بهسوی ارتقای شفافیت در داوریهای تجاری و سرمایهگذاری بینالمللی ناشی از منفعات
مشترک و متقابل فعا ن این عراه بوده است و نه قدرت نهادهای داوری .حرکات داوطلبانا جامعا
داوری بینالمللی به سمت شفافیت بیشتر ،به دستان بازیگرانی تحقگ یافته است کاه خاود گرداننادة
این جامعه بودهاند و به اینکه اختالفاتشان در فضایی پیشبینیپذیر و قاعدهمند فیصله یاباد ،احسااس
نیاز کردهاند ( )Rogers, 2006: 1337تا از این راه بتوانناد حاکمیات قاانون را در اختالفهاای میاان
خود استقرار بتشند .بیگمان ،شفافیت خصیص ذاتی حاکمیت قانون اسات ( )Fallon Jr., 1997: 2و
اگر فعا ن عرا داوری تجاری بینالمللی خواهان منایاای یال نظاا قاعدهمناد باشاند ،نمیتوانناد
شفافیتی را که خودبهخود بهدنبال حاکمیت قانون میآید ،نفی کنند.
___________________________________________________________________
1. UNIDROIT Principles of Transnational Civil Procedure, 2006.
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بهطور کلی در حقوق بینالملل تجاری شواهد و قرائن زیادی از لنو توجه باه ااال شافافیت
دیده میشود تا به آنجا که تردیادی در ااال انگاشاتن مفهاو منباور بااقی نمیگاذارد .در رویا
نهادهای منطقهای نین میتوان این امر را مشاهده کرد .برای مثال ،اتحادی اروپا حاوی مقرراتای در
زمین شفافیت در جهت حمایت از حقوق مصرفکنندگان کا های تجاری است .برای مثال بناد 4
مادة  7دساتورالعمل شامارة  29اتحادیا اروپاا1باهمنظور حفاظ حقاوق مصارفکنندگان رعایات
شفافیت از ملنومات آن است که باید بهمنظور انعقاد قرارداد فراهم آید (.)Micklitz, 2018: 114

نتیجهگیری
بیتردید اال شفافیت از ااول بنیادین حقوق بینالملل اقتصادی است ( Cottier et al., 2012:

 .)3اما از سوی دیگر نباید برای شناساایی آن باهعنوان یال هنجاار الانا آور حقاوقی در هما
بتشهای حقوق بینالملل اقتصاادی عجلاه کارد .بایاد توجاه داشات کاه هرچناد ،در برخای
زمینههای حقوق بینالملل اقتصادی اال شفافیت بهعنوان یل اال حقوقی الانا آور پذیرفتاه
شده است ،اما این امر به هم حوزهها و موضوعات حقوق بینالملل اقتصادی قابل تعمیم نیست.
همانطورکه مالحظه شد ،شفافیت در حقوق بینالملل اقتصاادی نندیکای و قرابات بسایار
زیادی با مفهو اال حقوقی دارد و دیده میشود که در برخی آرای داوری بینالمللی و نیان در
برخی موافقتنامههای سرمایهگذاری در کنار و معادل ااول دیگر چون اال حسن نیت و اال
تناسب ذکر شده یا برای مثال در نفتا در درج اال رفتار ملی و ااال ملات کاملاهالوداد ذکار
شده است .بنابراین ،میتوان بر این عقیده بود که شفافیت در حقوق بینالملل اقتصادی ،هرچند
االی حقوقی و النا آور است ،اما اعماال و کااربرد آن در تماا جواناب ایان حقاوق ضاع ها و
کاستیهایی دارد .بهنظر میآید این ضع از رویکرد پوزیتیویستی تابعان حقوق بینالملل نشرت
بگیرد که هنجارهای النا آور را ارفاب زیر لوای معاهده و عرف جستوجو میکنناد .حاال آنکاه،
همانطورکه دیده شد ،اال حقوقی فارغ از شکل و نحاوة بیاان و اعاال آن ،ماهیتااب دارای اثار
النا آور و تعهدی حقوقی است که در کنار آن از آبشتور اخالق و ارزش نین تیذیه میکند.
بیتردید شفافیت را میتوان بهعنوان یل اال حقوقی شناساایی کارد .شناساایی شافافیت
بهعنوان اال ،بهدنبال خود ارزش ذاتی و آرمانی را بارای ااال منباور باه ارمیاان مایآورد .در
چنین شرایطی بیان اال از رهگذر یل معاهده یاا عارف نیان غیرضاروری مینمایاد .اماا نگااه
پوزیتیویستی حقوق بینالملل گویا ارفاب انتظار دارد اال النا آور را از دستان معاهده و عرف به
عاریت بگیرد .اما نمون خالف آن در خصوص داوری تجاری بینالمللی دیده و مالحظه شاد کاه
___________________________________________________________________
1. See: Directive 2005/29/EC of the European Parliament and of the Council of 11 May 2005 concerning
unfair business-to-consumer commercial practices in the internal market
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در این عراه خودبهخود به سمت شفافیت حرکت شده است تا بتوانند بر استحکا مشروعیت و
حاکمیت قانون بیفنایند.
در نهایت نباید از نظر دور داشت که حاکمیت قانون و ارتقای مشروعیت یل نظا حقاوقی در
گرو رعایت ااول حقوقی مورد پذیرش است .شفافیت با قرار گرفتن در موقعیت یل اال حقاوقی
سبب بسط عدالت بر بساط زمین و سرایت حاکمیت قانون میشود کاه هما اینهاا در نهایات باه
مشروعیت هرچه بیشتر نظا حقوقی خواهد انجامید .اینکه گفته میشود «هر اال باید با در نظار
گرفتن اهداف و د یل پیدایش آن بهکار بسته شود» ( ،)Buijze, 2013: 75زمیناههای اساتفاده از
اال شفافیت را تقویت کرده و آن را راهی برای نیل به اهداف متعالیتر معرفی میکند.
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