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دکتر ربیعا اسکینی

استاد پژوهشگاه علوم و فنون هستهای
احد خاکپور. :دانشجوی دوره دکتری دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات

چکیده
هدف این پژوهش مطالعه اصول «شفافیت»« ،محرمانگی» و «غیرعلن ی ب ودن داوری» در داوریه ای
بین المللی ،شامل :داوریهای سرمایه گذاری بین الملل ی و داوری تج اری ب ین الملل ی اس ت .ش فافیت،
محرمانگی و حریم خصوصی مهم ترین پایه های داوری بینالمللی محسوب م یش وند ک ه ب ا یک دیگر
ارتباطی تنگاتنگ دارند .با این حال در مواردی این سه اصل مهم در موقعیت متفاوت و گاهی متضاد ب ا
یکدیگر قرار میگیرند .درواقع ،تنش بین اصول مربوط به شفافیت و محرمانگی زمانی بیشتر می شود که
موضوع منافع عمومی نقش اصلی و عمده را در اختالف مطرح شده در داوری بین الملل ی ایف ا کن د .در
چنین شرایطی ،بخش خصوصی که منافع خود را در محرمانگی و حفظ حریم خصوصی میداند ،با من افع
عموم جامعه که خواستار شفافیت هرچه بیشتر در فرایند رسیدگی داوری و حلوفصل اختالفات است ،در
تضاد قرار میگیرد .در این حالت ،نحوه ایجاد تعادل میان این مفاهیم ،شناخت ارزش آنها و چگ ونگی
روابط آنها از موضوعات مهم داوری بینالمللی است که در این پژوهش به آن پرداخته میشود.
کلید واژه ها :حریم خصوصی ،داوری تجاری بینالمللی ،سرمایهگذاری بینالمللی ،شفافیت ،محرمانگی.
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مقدمه
تا مدتها «محرمانگی» بهمثابه ستون بنیادین سـاتتا دور یهـای بـینولمللـی شـناتته مـیشـد.
آن شده ،وصل محرمانگی وست که سبب میشود طرفین وتتالف ،بیش وز آنکه به فکر حلرفصـل
وتتالف تود وز طریق دودگاههای درلتی باشند ،وتتالف تـود و وز طریـق دور یهـای تصوصـی
پیگیری کنند ( )Fabian, 2011: 4د همین وبطه ،دبیر کل رقت وتاق باز

گانی بینولمللی)(ICC

1

بیان میکند طرفین وتتالفی که بـه رشهـای دور ی تجـا ی بـینولمللـی جـوع مـیکننـد ،یعنـی
شرکتها ،درلت ها ر وفرود تصوصی ،بیشترین وهمیـت و بـروی محرمـانگی بـهمثابـه وساسـیتـرین
ریژگی نهاد دور ی قائل هستند (.)Redfern, 2004: 27
با رجود وین ،د سالهـای وتیـر چنـین بردوشـت ر ریژگـیوی وز دور ی بـینولمللـی مـوجی وز
مخالفتها و د میان دودگاههای برتی کشو ها وز جمله وسترولیا ،سوئد ر آمریکا دوشته وست (

R.

 .)Crook, 2012: 364بهتازگی نیز پس وز طرح قووعد دور ی آنسیترول 2چنـین بردوشـتی بـه وفکـا
عمومی سرویت کرده ر جامعه بینولمللی کانون توجه تود و وز وصـل محرمـانگی بـه سـمت وصـل
شفافیت برگردونده وست (.)Edited by Malatesta, and Sali, 2013: XIX

وز سوی دیگر ،برتـی نویسـندگان هنـوز بـر ویـن عقیـدهونـد کـه محرمـانگی بخـش وساسـی ر
جدوییناپایر دور ی محسوب میشود؛ صرفنظر وز وینکه وین موضوع د قرو دود دور ی ذکر شده
وست یا نه .د حقیقت ،به عقیده وین نویسندگان ،محرمـانگی جـز ذوتـی ر طبیعـی قـرو دود دور ی
وست ،هرچند که چنین موضوعی د قرو دود دور ی گنجانده نشـده باشـد .وز سـوی دیگـر ،برتـی
نویسندگان با وین موضوع مخالف هستند .وز وین منظر ،دور ی بهتنهایی نمـیتوونـد محرمانـه باشـد،
مگر وینکه طرفین قرو دود دور ی وین موضوع و بهطو آشکا د قرو دود تود تصریح کرده باشند.
پس وین نهاد قرو دود دور ی ر قانون حاکم بر آن وست که تعیین میکند آیا تعهدی بر محرمـانگی
رجود دو د یا تیر؟
بر وین وساس ،دیدگاهها ر نظریات متفارت نشاندهنده نبود رفاق عمومی ر قطعـی بـر تعهـد بـر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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2. UNCITRAL Arbitration Rules
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محرمانگی د عرصه دور ی وست .حتی وگر بپـایریم کـه بایـد تـا حـدی تعهـد بـه محرمـانگی د
دور ی رجود دوشته باشد ،موضوع ر چالش مهمی که د وین زمینـه بـا آن ربـه ر هسـتیم ،تعیـین
تعهد ضمنی د دور یهای بینولمللی وست یا تیر؟ بلکه هدف وصلی نحـوه برقـرو ی تعـادل میـان
وصول محرمانگی ر شفافیت د فرویند سیدگی دور یهای بینولمللی وست.
با توجه به آنچه بیان شد ،ورلین بخش وین مقاله مفـاهیم «محرمـانگی» « ،سـیدگی غیرعلنـی» ر
«شفافیت» د دور یهای بینولمللی تعریف شده وست .د بخش درم ،به چالش میان وصول شفافیت
ر محرمانگی د دور یهای تجا ی بینولمللی ر دور یهای سرمایهگاو ی بینولمللی پردوتته شده
وست ر د نهایت د بخش سوم ،نحوه ویجاد تعادل میان وصول شفافیت ر محرمـانگی د شـرویط ر
موقعیتهای متضاد بر سی شده وست.
 .8تعاریف
1

بس ـیا ی وز نویســندگان تعــا یفی دقی ـق د بــا ه مفــاهیم مربــوب بــه س ـیدگی تصوصــی ر
محرمانگی 2د دور یهای بینولمللی و وئه دودهوند ر به وین مقوله پردوتتهوند که آیا وین موضوعات
با یکدیگر متفارت هستند یا تیر .با رجود وینکه مفهوم وصل محرمانگی به تصوصـیبـودن فروینـد
دور ی مربوب میشود ،تفارتهایی میان وین در مفهوم مشابه رجود دو د.
 .8-8رسیدگی خصوصی در مقابل محرمانگی
مطابق با وصل حریم تصوصی د دور ی ،تنها طـرفین دعـوی ر نماینـدگان آن هـا ،شـاهدون ر
دور ون حق شرکت د فرویند دور ی ر وطـالع وز محتویـات و دو نـد؛ د حـالیکـه بروسـاس وصـل
محرمانگی ،طرفین دعوی ر نمایندگان آنها ،دور ون ر هر شخصی که به نحوی با فروینـد دور ی و تبـاب
دو ند ،ملزم به وفشا نکردن وطالعات مربوب به دور ی وز جمله :وسناد ر مدو ک ،دالیل ،جلسات وسـتماع،
دودتووستها ،دفاعیهها ،أی دور ی ر وسناد ر مدو ک مربوطه هستند (.)Weixia, 2006: 2
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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به عبا ت دیگر ،مفهوم حریم تصوصی مانع مشا کت وشـخا

ثالـث د فروینـد حـل رفصـل

وتتالفات میشود ،د حالیکه محرمانگی وز وفشای وطالعات مربوب به دور ی د هر شکل ر نوعی
محرمانگی و به همروه ندو د .یعنی حتی د صو تی که فرویند سـیدگی دور ی بـهصـو ت کـامال
تصوصی برگزو شود ،وین ومر بدین معنی نیست که وطالعات ر وسناد ر مدو ک مربوب بـه دور ی
محرمانه تووهد ماند .حتی وفرود ر وشخا

دتیل د فرویند سیدگی دور ی نیـز ولزومـی بـه حفـ

محرمانگی نخووهند دوشت (.)Argen, 2014: 215
با وین حـال ،در مفهـوم محرمـانگی ر حـریم تصوصـی بـهنـوعی در ری یـک سـکه هسـتند.
د حقیقت ،زمانی که طرفین دور ی د صدد حلرفصل وتـتالف تـویش بـهصـو ت تصوصـی ر
بدرن دتالت وشـخا

ثالـث د فروینـد سـیدگی هسـتند؛ بـروی ویشـان مهـم وسـت کـه محتـوو ر

وطالعات مربوب به دور ی وفشا نشود ر جانب محرمانگی عایت گـردد ( .)Weixia, Op Cit: 2وز
سوی دیگر ،قرو دود دور ی نیز مانند هر قـرو دود دیگـری تحـت حاکمیـت «آزودی و وده» وسـت ر
طرفین قرو دود دور ی میتوونند به صو ت آزودونـه د بـا ه شـررب محرمـانگی ر حـریم تصوصـی
تصمیمگیری کنند .همچنین بهمنظو وجتناب وز هرگونه وتتالفی د با ه وینکه آیا وین در وصل جز
وصول ذوتی ر طبیعی قرو دود دور ی محسوب میشود یا نـه ،ویـن شـررب و بـهصـو ت صـریح د
قرو دود دور ی تویش د ج کنند.
با رجود حاکمیت آزودی و وده د قرو دود دور ی ر وینکه محرمانگی ر سیدگی غیرعلنی جز
مهم ترین وصول ر ومتیازوت دور ی محسوب میشود؛ لکـن برتـی محـدردیت هـا رجـود دو د کـه
مانعی بر سر وه وعمال آزودی و وده طرفین محسوب میشوند؛ محدردیتهایی که معمـوال بـهدلیـل
وعمال قوونین ر مقر وت دوتلی ر بین ولمللی مانند وفشای وطالعات د مقابل مقامات درلتی ،وجـروی
آ وی دور ی د دودگاههای دوتلی ،ولزوم به وفشای وطالعات مربـوب بـه شـرکتهـای درلتـی ر د
نهایت مهمترین محدردیت آزودی و وده یعنـی «منفعـت عمـومی» ( )Public Interestحـاکم وسـت
( )Szalay, 2015-2016: 14-17ر د ودومه مقاله به بر سی آنها پردوتته میشود.
 .4-8شفافیت
تعریف دقیقی وز مفهوم شفافیت د دور یهای بـین ولمللـی رجـود نـدو د .نـه تنهـا نویسـندگان
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حقوقی بلکه سازمانهای بینولمللی مربوب ،تعا یف متفارتی وز وین موضوع و وئه کردهوند.
بر وین وساس ،کـا گرره دور ی ر سـازش کمیسـیون حقـوق تجـا ت بـینولملـل سـازمان ملـل
موضوع شفافیت مدنظر قرو بگیرد ،عبا توند وز :علنیبودن شررع سیدگی دور ی ،ونتشا وسناد ر
مدو ک مربـوب بـه دور ی (وز جملـه دودتووسـتهـا ،دفاعیـههـا ،أی دور ی ر وسـناد ر مـدو ک
مربوب) ،و سال دفاعیه کتبی 2شخص ثالث ذینفـع د دعـوی ،برگـزو ی جلسـات دفـاع عمـومی،
ونتشا آ وی دور ی ،وستثنائات مربوب بـه قووعـد شـفافیت ر [همچنـین ثبـت ر بایگـانی وطالعـات
منتشره مربوب به دور ی (.)Ruscalla, 2015: 3
بروساس وصل شفافیت ،فرویند سیدگی ر حلرفصل وتتالفات باید بهصـو ت علنـی برگـزو ر
هرگونه وسناد ر مدو ک مربوب به آن ر آ وی دور ی باید منتشر ر د دسترس عموم قرو بگیرد .وز
سوی دیگر وشخا

ثالث (ذینفع) ،باید حق و سال دفاعیه کتبی د وستای حمایت وز منافع تـود

د دعوی و دوشته باشند.
دلیل گرویش رزوفزرن به وصل شفافیت د دور یهای بـینولمللـی ،ورال منـافع عمـومی ر ثانیـا
حمایت وز آن د پررندههای دور ی وست که برد ر باتت د دور ی بهنوعی بر منافع عمـوم مـردم
جامعه تأثیر میگاو د .د نتیجه ،د چنین پررندههایی که فرویند سیدگی دور ی ،وسناد ر مـدو ک
مربوب به آن ر أی دور ی صاد ه به نحوی منافع عموم و متأثر میکند ،مردمی که د آن جامعـه
زندگی میکنند ر تحت تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم چنین وتتالفاتی قرو میگیرند ،حق دو ند که وز
فرویند سیدگی دور ی علم ر آگاهی دوشته باشند (.)Argen, 2014: 209
 .4شفافیت در تقابل با محرمانگی
همانطو که پیش وز وین وشا ه شد ،مفاهیم محرمانگی ر شفافیت د موو دی بـا هـم متعـا
هستند ر نمیتوونند هـر در بـهصـو ت هـمزمـان وعمـال شـوند .د روقـع ،رقتـی کـه طـرفین دور ی
میتووهند دعوی تویش و بهصو ت محرمانه حلرفصل کنند ،وز شفافیت د فروینـد حـلرفصـل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1 . United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL
2 . Amicus Curiae
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وتتالفات وجتناب می کنند .د وین صو ت آیا مفاهیم مربوب به محرمانگی ر شفافیت د تقابـل بـا
یکدیگر هستند؟ ر د چه شرویطی وین تقابل به رجود میآید ر وینکه د موو د تقابل چگونـه بایـد
بر وین وساس ر بهمنظو تبیین موضوع باید میان در موقعیت دور یهای سرمایهگاو ی ر دور ی
تجا ی بینولمللی تمایز قائل باشیم:
 .8-4داوری سرمایهگذاری

1

د موو دی که در فرد یا شخص تصوصی به حل رفصل وتتالفات تود مـی پردوزنـد ،معمـوال
میتوونند بهطو آزودونه ،فرویند سیدگی دور ی و تعیین کنند .وما زمانی که یکی وز طرفین ،درلت
یا نهادهای درلتی روبسته وست ،رضعیت کمی متفارتتر وست .د موو دی که درلـت یـا نهادهـای
روبسته درلتی یکی وز طرفین دور ی قرو میگیرند ،بحث مربوب به منفعت عمومی مسئلهوی وساسی
به شما میآید که نیازمند شفافیت د فرویند حلرفصل وتتالفات وز طریق دور ی وست.
د حقیقت ،د قرو دودهای درلتی مهمترین ر وصلیترین ذینفع قرو دودهـا ر فروینـد سـیدگی
دور ی ،عموم جامعه وست ر وین ومر سبب میشـود؛ ویـن موضـوع دلیلـی مشـررع ر قابـلتوجـه بـر
محدردیت وصول محرمانگی ر غیرعلنیبودن سیدگی د دور یهای سـرمایه گـاو ی بـه حسـاب
بیاید .با وینکه وصول محرمانگی ر حریم تصوصی تا مدتها به مثابه تنهـا وصـول حـاکم بـر دور ی
ویفای نقش دوشتهوند؛ ظهو دور یهای سرمایهگاو ی کـه نیازمنـد حمایـت بیشـتر وز منـافع عمـوم
جامعه وست ،مرکز توجهها و بهسوی وصل شفافیت سوق دوده ر وین وصول (محرمانگی ر شفافیت)
و د موقعیتی متضاد قرو دوده وست .د نتیجه شد ر توسـعه دور یهـای سـرمایهگـاو ی ،مفـاهیم
محرمانگی ر حریم تصوصی و به مثابه وصول وساسی ونووع دور یها تحـت تـأثیر قـرو دوده وسـت
(.)Szalay, Op Cit: 15
حال د مو دی که بحـث منـافع عمـومی د دور یهـای سـرمایهگـاو ی ر حتـی دور یهـای
تجا ی مطرح میشود ،محرمانگی باید به نفع وصل شفافیت کنا گاوشته شود؛ زیـرو د دعـاری بـا
نفع عمومی ،وین حق عموم جامعه وست که نسبت به چنین مسائلی علـم ر آگـاهی دوشـته باشـند .د روقـع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Investor-State Arbitration
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وین رظیفه درلتهاست تا تمام وطالعـات الزم ر ضـرر ی و د بـا ه مسـائلی کـه ممکـن وسـت بـهطـو
مستقیم یا غیرمستقیم منافع عموم جامعه و تحت تأثیر قرو میدهد ،به وطالع آنها برساند.
سیدگی ر حلرفصل دعوی وز طریق دور ی مربوب مـیشـود ،بلکـه بـا ونتشـا وسـناد ر وطالعـات
مربوب به دور ی ر أی دور ی صاد ه ،همچنین و سـال دفاعیـه کتبـی شـخص ثالـث (ذینفـع) د
دعوی و تباب مییابد.
د سالهای وتیر ،تالشهـای زیـادی بـهریـژه د سـطح بـینولملـل ،درلـتهـا ر سـازمانهـای
بینولمللی ،بهمنظو وفزویش سطح شفافیت د فرویند حلرفصل وتتالفات صو ت گرفتـه وسـت؛ وز
جمله :قووعد شفافیت د دور یهای سرمایهگاو ی کمیسیون تجا ت بینولملل سازمان ملـل متحـد
(آنسیترول) د سال  ،12112کنوونسیون مو یس د مو د شفافیت د سال 2112 2دفتر ثبت شـفافیت
آنسیترول 3ر قووعد محرمانگی ر شفافیت مرکز بینولمللی حلرفصل وتتالفات سرمایهگاو ی.

2

 .8-8-4قواعد شفافیت آنسیترال
قووعد شفافیت د دور ی معاهدوتی درلت -سرمایه گـاو  ،مصـوب کمیسـیون حقـوق تجـا ت
بینولملل سازمان ملل متحد (آنسیترول) که وز ورل آر یـل  2112الزموالجـرو شـده وسـت ،مجموعـه
قووعد ر مقر وتی به شما میآید که د وستای وفزویش بیشتر شـفافیت د دور یهـای مربـوب بـه
سرمایهگاو ی تدرین شده وست 2.باید توجه دوشت که کا کمیسیون حقوق تجا ت سـازمان ملـل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) Rules on
Transparency in investor-state arbitration 2014
2. Mauritius Convention on transparency, 2015.
3. The UNCITRAL Transparency Registry
4. The International Centre for Settlement of International Disputes (ICSID) rules
on confidentiality and transparency.
5. United Nations Commission on International Trade Law, UNCITRAL Rules on
Transparency in Treaty-based Investor-State Arbitration (effective date: 1 April 2014),
<Available at: >http:// www.uncitral.org/uncitral
/en/uncitral_texts/arbitration/2014Transparency.html, Last Visited: 2018-02-20
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(آنسیترول) د زمینه شفافیت د دور ی درلت -سرمایهگاو بوده ر نشأتگرفته وز تجربـه طـوالنی
وین نهاد تخصصی سازمان ملل د حوزه دور ی بینولمللی وست .آنسیترول بـا بـه سـمیت شـناتتن
سرمایه گاو  ،بر سی موضوع شفافیت و د سال  2111آغاز ر د سال « 2113قووعد آنسـیترول د
دور ی معاهدوتی درلت سرمایهگاو » موسوم به «قووعد شفافیت» و به تصویب ساند.
قووعد شفافیت که وز ورل آر یل  2112الزموالجـرو شـده ،نمایـانگر تغییـر بنیـادین د رضـعیت
کنونی دور ی درلت -سرمایهگاو وست که معموال پشت د های بسته ر در وز چشم مردم برگزو
میشد .قووعـد شـفافیت بـا تصـدیق نقـش بنیـادین وفکـا عمـومی ،د مقـام ذینفـع د وتتالفـات
درلت سرمایه گاو  ،سطحی وز شفافیت ر دسترسی وفکا عمومی نسبت به وین وتتالفـات و فـروهم
میکند که تاکنون بیسابقه بوده وست .وین قووعد ماهیتی وبتکـا ی دوشـته ر بـین منـافع عمـومی د
دسترس به وطالعات ر منافع طرفهـای وتـتالف د برتـو دو ی وز رش حـلرفصـل منصـفانه ر
کا آمد تووزن برقرو میکند 1.بروساس ماده  ،1قلمرر وعمال وین قووعد به قرو دودهـای دور یهـای
سرمایهگاو ی محدرد بوده که با قووعد دور ی آنسـیترول مطـابق دو د ر پـس وز ورل آر یـل 2112
منعقد شده باشد ،مگر وینکه طرفین قرو دود بـه نحـو دیگـری تووفـق کـرده باشـند (

UNCITRAL

.)Rules on Transparency in Treaty-based Investor-state Arbitration, Art.1, para. 1
د مجموع قووعد شفافیت آنسیترول به موو د گوناگونی بروی وفزویش شفافیت د دور یهای مربوب
به سرمایهگاو ی توجه کرده وست .وین وقدومات عبا توند وز:
ولف) ونتشا وسناد ر مدو ک سیدگی (موود  2ر )3؛
ب) و سال دفاعیه کتبی شخص ثالث ذینفع د دعوی (موود  2ر )2؛
ج) برگزو ی جلسات وستماع بهصو ت علنی (ماده .)6
د نتیجه ،مطابق با قووعد شفافیت آنسیترول ،طرفین وتتالف د با ه دور ی سرمایهگاو ی نهتنها
حق محرمانه نگه دوشتن وتتالف تود وز عموم و ندو ند ،بلکه ملزم به ونتشا برتی وسناد ر مدو ک
مربوب به جریان سیدگی دور ی هستند ر باید وین مجوز ر ومکان و بروی وشخا

ذینفـع فـروهم

کنند تا د فرویند حلرفصل وتتالفات مشا کت دوشته باشند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1پایگاه تبری ر تحلیلی سیمرغ عدولت 22 ،تردود 1332
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د حقیقت ،قووعد شفافیت آنسیترول جایگزین قووعد قدیمی دور ی آنسیترول شدند که بیشتر با
محو یت محرمانگی ر غیرعلنیبودن فرویند دور ی وعمال میشوند.

کنوونسیون ملل متحـد د بـا ه شـفافیت د دور ی درلـت سـرمایهگـاو (کنوونسـیون شـفافیت
مو یس )2112 ،که وز  11وکتبر  2112الزموالجرو شده وست ،د بردو نـده قووعـد ر مقر وتـی بـروی
درلتهای طرف قرو دودهای سرمایهگاو ی وست که وز وین طریق آنها و تشویق کند کـه قووعـد
شفافیت د دور ی معاهدوتی درلت ˚ سرمایهگاو مصـوب کمیسـیون حقـوق تجـا ت بـینولملـل
سازمان ملل متحد (آنسیترول) یا به عبا تی «قووعد شفافیت» و د دور یهای سرمایهگاو ی تویش
وعمال کنند .به موجب «کنوونسیون مو یس د با ه شفافیت» ،درلـت هـای عضـو مـیتووننـد «قووعـد
شفافیت آنسیترول» و د وتتالفات ناشی وز  3هزو معاهده درجانبه ر چندجانبه قبلی منعقدشده میان
درلتها به کا بگیرند .د عین حال ،کنوونسیون مزبو وین ومکان و فروهم میکند که درلـتهـای
متعاهد بهمثابه حق شرب برتی معاهدوت سرمایهگاو ی تود و وز شمول کنوونسیون ،قووعد دور ی
تا

یا وعمال یکجانبه مستثنا کنند .قووعد شـفافیت بـههمـروه کنوونسـیون شـفافیت مـو یس کـه

د مجموع «وستاندو دهای آنسیترول د با ه شفافیت» نام گرفته وند ،شـفافیت و د دور ی معاهـدوتی
درلت سرمایه گاو و تقا میدهند ر به گسترش دونش عمومی د با ه چنین شـیوه هـای حـلرفصـل
وتتالفاتی مـیپردوزنـد .تصـویب وسـتاندو دهای آنسـیترول د بـا ه شـفافیت و بـهجرئـت مـیتـوون
موفقترین تالش چندجانبه وتیر بروی وصالح دور ی سرمایهگاو ی نامید (منبع پیشین).
د روقع کنوونسیون شفافیت مو یس وز سویی د صدد حمایـت وز منـافع عمـوم جامعـه ر منـافع
طرفین وتتالف د دور یهای درلت ˚ سرمایهگاو وست ر وز سوی دیگر بـهدنبـال وفـزویش سـطح
شفافیت ر وفزویش کا ویی فرآیند سیدگی ر حلرفصل وتتالفات سرمایهگاو ی وست.
 .9-8-4دفتر ثبت شفافیت آنسیترال
د کنا قووعد ر مقر وت شفافیت ماکو  ،کنوونسـیون حقـوق تجـا ت بـین ولملـل ملـل متحـد
(آنسیترول) همچنین «دفتر مرکزی ونتشا وسناد ر وطالعات دور ی معاهدوتی درلت  -سرمایه گـاو »
و د ورل آر یل سال  2112ویجاد کرده وست .دفتر ثبت شفافیت بروساس قووعد شفافیت آنسـیترول
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ویجاد شده وست .د نتیجه د وستای دستیابی به وهدوف ر وجروی مقر وت تعیینشده د وین قووعـد
یعنی وفزویش سطح شفافیت ،وین دفتر تالش میکند تا تمام وطالعات ر وسناد ر مدو ک مربـوب بـه
عموم قرو دهد.

1

 .2-8-4قواعد و مقررات داوری
مرکـز بـینولمللـی حـلرفصـل وتتالفـات سـرمایهگـاو ی (ویکسـید) د سـال  1366بـهروسـطه
«کنوونسیون حل ر فصل وتتالفات سرمایهگاو ی میان درلـتهـا ر وتبـاع سـایر درل» تأسـیس شـد.
بهموجب ماده  22وین کنوونسیون ،دور یهای مربوب بـه وتتالفـات سـرمایهگـاو ی مطـابق قووعـد
دور ی ویکسید حل رفصل تووهد شد .به همین منظو  ،ورلین نسخه قووعد دور ی ویکسـید د سـال
 1362ونتشا یافت ر پس وز آن د سالهای  2112 ،1312ر  2116بازبینی ر وصالح شد.
قووعد دور ی یا مقر وت آیین دود سی دور ی ویکسید 2مصوب مرکـز بـینولمللـی حـلرفصـل
وتتالفات بینولمللی سرمایهگاو ی بانک جهانی نیز شامل قووعد ر مقر وتـی چنـد د بـا ه وفـزویش
سطح شفافیت د دور یهای درلتـ سرمایهگاو وست .وین قووعد ر مقر وت ،شفافیت و د موو د
زیر وعمال میکند:
ولف) قووعد مربوب به ومکان برگزو ی جلسات دور ی بهصو ت علنی (قاعده ( 32)2ر ()33)2؛
ب) قووعد مربوب به ونتشا هرچه سریعتر آ وی صاد ه (قاعده ( 21 )2ر ()23 )3؛
پ) ومکان و سال دفاعیه کتبی وز سوی وشخا

ثالث ذینفع (قاعده ( 32)2ر ()21)3

ت) قووعد دور ی ویکسید که با هدف توجه به ریژگیهای تـا

وتتالفـات سـرمایه گـاو ی

بینولمللی ر طرفهای د گیر د وینگونه وتتالفات تدرین شده وست؛
ج) بنابروین وین قووعد تووزن دقیقی میان منافع درلت های میزبـان ر سـرمایه گـاو ون تصوصـی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. United Nations Commission on International Trade Law, Transparency Registry
(a repository for the publication of information and documents in treaty-based
investor-State arbitration), Available at: >http://www.uncitral.org/transparencyregistry/en/introduction.html<, Last Visited: 2018-02-21.
)2 . The Rules of Procedure for Arbitration Proceedings (the Arbitration Rules
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ویجاد میکند.
بــرتالف دور یهــای تجــا ی میــان در فــرد یـا شــخص تصوصـی ،موضــوع دور ی درلــت-
سازمانهای غیردرلتی ر ...قرو میگیرد .د حقیقـت ،مسـئلهوی کـه دور ی سـرمایهگـاو ی و مهـم
جلوه می کند ،منفعت عمومی وست که دور یهای تجا ی بین در شخص تصوصی غالبا تـالی وز
آن هستند .بهطو کلی ،هرکدوم وز طرفین دعوی ومکان بالقوهوی بروی باتت نتیجه دعوی دو ند که
د نهایت بر موقعیت مالی ر وقتصادی آنان تأثیرگـاو تووهـد بـود .پـس د مـوو دی کـه یکـی وز
طرفین دعوی درلت یا نهادهای درلتی وست ،شهررندون آن درلت بهمثابـه ذینفـع نهـایی -حقیقـی
دعوی ،حق کسب علم ر آگاهی وز فرویند سیدگی ر وسـناد ر وطالعـات مربـوب بـه آن و دو نـد.
وفــزویش رزوفــزرن قووعــد ر مقــر وت ب ـینولملل ـی د وســتای وفــزویش شــفافیت د دور یهــای
بینولمللی ،بهریژه د دور یهای سرمایهگاو ی نشان میدهد که جامعه بـینولمللـی بـروی حمایـت
بیشتر وز منافع عمومی بهجای حف منافع شخصی تالش میکند.
 .4-4داوریهای تجاری بینالمللی
برتالف دور یهای سرمایه گاو ی که موضوع شفافیت نـه جـز ذوتـی ر طبیعـی دور یهـای
تجا ی بینولمللی محسوب میشـود ر نـه قووعـد ر مقـر وت بـینولمللـی همچـون قووعـد شـفافیت
آنسیترول ،کنوونسیون مو یس ،د زمینه دور یهای تجا ی وعمـال مـیشـوند .د حقیقـت ،ماهیـت
دالیلی کـه وز شـفافیت د دور یهـای سـرمایهگـاو ی حمایـت مـیکنـد موضـوعیت تـود و د
دور یهای تجا ی بینولمللی وز دسـت مـیدهـد 1د دور یهـای تجـا ی بـینولمللـی ،بـهوسـتثنای
موو دی تا  ،منافع شخصی طرفین دعوی قرو دود نسبت به منافع عموم جامعه نقش پر نگ تـری
دو د؛ به همین تاطر د دور یهای تجا ی بـینولمللـی ،شـرکتهـای تجـا ی ر فعـاالن باز گـانی
همیشه به حلرفصل وتتالفات بالفعل ر بالقوه تود وز طریق دور ی میپردوزند زیـرو وز ویـن طریـق
میتوون وز وسرو تجا ی یا هر نوع وطالعات محرمانه محافظت کرد (.)Ruscalla, Op Cit, 6
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . Report by the Committee on International Commercial Disputes of the
Association of the Bar of the City of New York, 2014: 3-4.
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د دور یهای تجا ی بینولمللی ،بنا به دالیلی که بیان تووهد شد ،وصول محرمانگی ر حمایت
وز حریم تصوصی نقشی بسیا مهم ر پر نگ نسبت به وصل شفافیت ویفا دو ند .یکی وز وین دالیـل
(د سطح دوتلی ر د سطح بینولمللـی) بـهریـژه بـروی شـرکتهـای بـز

تجـا ی ر وقتصـادی

محسوب میشود .طرفین وتتالف معموال درست ندو ند دعاری آنها به عموم جامعه منتقـل شـود؛
بهریژه د موو دی که علیه آنها یا کسبرکا ویشان ،ودعای نبود صدوقت ،کـالهبـردو ی ،فریـب،
فقدون منابع مالی کافی ،عدم کیفیت کاالهای تولیدی ر ودعاهـایی وز ویـن دسـت مطـرح باشـد کـه
حیثیت تجا ی آنها و تدشهدو میکند .د نتیجه د مـوو دی کـه أی دور ی علیـه آنـان صـاد
میشود ،هیچگونه تمایلی بر ونتشا آ وی دور ی صاد ه یا وسـناد ر وطالعـات مربـوب بـه دعـوی و
ندو ند؛ زیرو د وین صو ت عالره بر پررنده ،وعتماد عمومی جامعه و نیز وز دست تووهند دود.
موضوع دیگر د با ه محرمانگی د دور یهای تجا ی بین ولمللـی ویـن وسـت کـه د صـو ت
برگزو ی جلسه سیدگی ،نحوه دور ی بهصو ت علنی یا ونتشا وطالعات مربوب به آن ،نحوه دفاع
طرفین وز ودعاهای تویش ر وسناد ،مدو ک ر ودله وستفادهشده د حمایت وز ودعای تود نیز بالطبع
متفارت با وین تووهد بود که دور ی به صو ت محرمانه برگزو شود .به همین دلیـل شـاید یکـی وز
مهمترین ومتیازوت دور یهای تجا ی بینولمللی وین وست که وز وطالعات محرمانه یا وسرو تجا ی
فعاالن تجا ی حمایت میکند .د نتیجه چنین دالیلی وثبات میکند که حمایت وز منافع تصوصی
طرفین دعوی ،مقتضی برگزو ی جلسات سیدگی دور یهای تجا ی بهصو ت کـامال محرمانـه ر
بدرن وعمال قووعد ر مقر وت مربـوب بـه شـفافیت وسـت ( )G. Buys, 2003: 123عـالره بـر ویـن،
محرمانگی میتووند ماهیت تخصصی (شـبکه هـای عصـبی ،تـککـا ه) دور یهـای بـینولمللـی و
حمایت ر تضمین کند که بهموجب آن وتتالفات بین بخش تصوصی یا فعاالن تجا ی و تنها میان
آنها ر بدرن مدوتله وشخا

ثالث حلرفصل میکند (.)Ruscalla, Op Cit: 6

با وین حال ،مسئله مهم د بـا ه ولـزوم بـه محرمـانگی ر حفـ حـریم تصوصـی د دور یهـای
تجا ی بینولمللی وین وست که چنین ولزوم ر تعهدی د رهله ورل به تووفق مشـترک ر قـرو دود بـین
طرفین وتتالف مربوب وست؛ یعنی چنین تعهد ر ولزومـی و د قـرو دود فـیمـابین تـود د ج کـرده
باشند یا نه؟ د رهله بعد ر به عبا تی د ج نشـدن ویـن موضـوع د قـرو دود ،ویـن قـانون حـاکم بـر
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قرو دود تووهد بود که تعیین میکند آیا تعهد ضـمنی بـر محرمـانگی ر حفـ حـریم تصوصـی د
دور یهای تجا ی رجود دو د یا تیر؟ یا وینکه چون بهصروحت د قرو دود ذکر نشده وست چنین ولزومـی

 .9-4شفافیت در داوریهای تجاری بینالمللی
هم موضوع ر هم مفهوم شفافیت تنها مختص دور یهای سرمایهگـاو ی نیسـت ر دور یهـای
تجا ی بینولمللی نیز ممکن وست د موو دی محل چالش میان وصول شـفافیت ر محرمـانگی قـرو
بگیرند .وین مو د زمانی خ میدهد که بحث منافع عمومی د دور یهای تجا ی نیز مطرح شـود.
ولبته با وینکه موضوع منافع عمـومی د دور ی معاهـدوتی سـرمایهگـاو ی یـا دور یهـای درلـت -
سرمایهگاو بسیا پر نگتر وسـت ( )Edited by Nakagawa, 2013: 20مـوو دی وز دور یهـای
تجا ی بین ولمللی رجود دو د که د آنها رضعیت متفـارت بـوده ر بحـث منـافع عمـومی وهمیـت
زیادی د آنها پیدو میکند.
ممکن وست موضوع منافع عمومی د در حالت د دور یهای تجـا ی بـینولمللـی نمـود پیـدو
کند .نخست :موو دی که درلت یا نهادهای درلتی د مقام یکی وز طرفین دعوی د فروینـد دور ی
قرو میگیرند .درم :موو دی که وفرود یا وشخا

تصوصی د صدد وعمال قوونین ر مقر وت درلتی

ر طرح ودعاهای قانونی ر نه قرو دودی هستند (.)Feldman, 2016: 10
با توجه به تجربه وتاق باز گانی بینولمللی) (ICCر پررنـدههـای مطـرحشـده د دیـوون دور ی
بینولمللی د حدرد  11د صد وز پررندههای دور ی وین مرکز ،درلت یا نهادهای درلتی مشـا کت
دو ند ()Edited by W. Rovine, 2015: 60؛ ولبته بـهمنظـو وفـزویش کـا ویی ر تسـهیل مشـا کت
درلت یا نهادهای درلتی د فرویند دور ی آی سـی سـی ،ویـن مرکـز ،یـک «گـرره کـا ی د بـا ه
مشا کت درلت یا نهادهای درلتی د دور ی» ویجاد کرده وست

1

د حقیقت ،با د نظر گرفتن مسئله منافع عمومی تفارتی ندو د که دور ی وز نوع دور ی تجا ی
با مدوتله درلت ر نهادهای درلتی باشد یا وز نوع دور ی سرمایهگـاو ی؛ بـهریـژه د مـوو دی کـه
طرف بازنده دور ی تجا ی ،درلت یا نهادهای درلتی باشـد کـه د ویـن صـو ت بایـد تسـا وت ر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Report of the ICC Commission on Arbitration and ADR Task Force on
Arbitration Involving States or State Entities, 2012: 2.
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هزینههای مربوب به دعوی وز منابع عمومی ر درلتی تأمین شود (.)Feldman, Op Cit, 11
یکی وز معررفترین پررندههای مطرحشده د وین زمینه ،قضـیه میتسوبیشـی د ویـاالتمتحـده
کرد 1.وکنون با توجه به مقدمات و وئهشده د وین قسمت وین پرسش مطرح میشود که د مدوتلـه
درلت یا نهادهای درلتی د دور یهای تجا ی بینولمللی ،آیا باید فرویند سیدگی دور ی مطابق با
وصل شفافیت ودومه دوشته باشد ،یا به صو ت محرمانه برگزو گردد؟ به عبا ت دیگر ،آیا رجود منـافع
عمومی یا مشـا کت درلـت ر نهادهـای درلتـی د جریـان سـیدگی دور ی تجـا ی ،وصـل شـفافیت و
جایگزین وصل محرمانگی تووهد کرد؟
د قضیه میتسوبیشی ،با رجود وینکه دیوون عالی ویاالتمتحده موضوع منافع عمومی و شناسایی
کرده بود ،بـه طـرفین دور ی تجـا ی بـینولمللـی ویـن مجـوز و دود تـا فروینـد سـیدگی دور ی و
بهصـو ت محرمانـه ر تصوصـی برگـزو کننـد .ویـن تصـمیم دیـوون عـالی د دیگـر دودگـاههـای
ویاالت متحده ،حتی د موو دی که منـافع عمـومی آثـا عمیـق تـری نیـز دو د مـدنظر قـرو گرفـت
( )Argen, Op Cit, 211د نتیجه ،سیستم حقوقی ویاالتمتحده وین وجازه و به دور یهای تجـا ی
بینولمللی با مشا کت درلت یا نهادهای درلتی مـیدهـد تـا فروینـد سـیدگی دور ی و بـهصـو ت
محرمانه ر تصوصی برگزو کنند ،حتی وگر منافع عمومی و تحت تأثیر قرو دوده باشند.
با توجه به دالیلی که د حمایت وز وصل شفافیت د دور یهای سرمایه گاو ی بیان شـد ،ویـن
دالیل د با ه دور یهای تجا ی بـینولمللـی کـه بـا مشـا کت درلـت یـا نهادهـای درلتـی برگـزو
میشوند نیز قابل وعمال وست؛ زیرو هدف وز وعمال قووعد ر مقر وت شفافیت ،حمایت ر حفاظت وز
منافع عموم جامعه وست ر وین موضوعیت که با مشا کت درلت د ونووع دور یها مطرح میشـود.
د نتیجه ،تکتک وفرود یک جامعه وین حق و دو ند تا د با ه چنین موو دی که بر منافع آنها تأثیر
می گاو د ،علم ر آگاهی ر حتی مشا کت دوشته باشند ،بـدرن توجـه بـه وینکـه دور ی بـه صـو ت
تجا ی یا بهصو ت دور ی سرمایهگاو ی صو ت بگیـرد؛ ولبتـه بـا وینکـه گـرویش بـه شـفافیت د
دور یهای تجا ی بینولمللی شد آهستهوی دو د؛ د سالهای وتیر وقدومات چشمگیری د برتی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1. Mitsubishi Motors Corp. v. Soler Chrysler-Plymouth, Inc. 473 U.S. 614 (1985
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مؤسسات ر سازمان های دور ی صو ت گرفته وست تا شفافیت د دور یهـای تجـا ی و تقـا یابـد
( ،)Poorooye and Feehily, 2017: 309وز جمله وین مؤسسات ر سازمانهای دور ی میتـوون بـه
وشا ه کـرد کـه د قووعـد دور ی پایرفتـه تـود ،مقر وتـی نیـز بـروی وفـزویش شـفافیت د فروینـد
سیدگی دور ی بیان میکنند (.)Ruscalla, Op Cit, 11
عالره بر وین ،برتـی کشـو ها نیـز د معاهـدوت درجانبـه وز ویـن نکتـه غافـل نمانـده ر تـالش
کردهوند تا با د ج قووعد ر مقر وت مربوب به شفافیت ،زمینـه وعمـال آنهـا و د وتتالفـات بـالقوه
فیمابین فروهم کنند .بروی مثال د قرو دود تجا ت آزود بـین ویـاالتمتحـده ر سـنگاپو  ،طـرفین بـر
لزرم برگزو ی فرویند سیدگی دور ی بهصو ت شفاف ر علنی تأکید کردهوند.

2

 .9ایجاد تعادل میان اصول محرمانگی و شفافیت در داوریهای بینالمللی
پـیشتــر بیـان شــد کـه د دور یهــای بـینولمللـی ،میـان دور ی تجــا ی بـینولمللـی ر دور ی
سرمایهگاو ی بینولمللی تمایز رجـود دو د .د روقـع ،تعـا

میـان وصـول شـفافیت ر محرمـانگی

زمانی به رجود میآید که منافع عمـومی نقشـی وساسـی ر وصـلی د دعـوی موضـوع دور ی وجـرو
میکنند .د چنین شرویطی ،منافع فردی بخش تصوصی تووستا برگـزو ی محرمانـه ر تصوصـی
فرویند سیدگی دور ی ر د تعا

با منافع عمومی جامعه وست که تووهان شفافیت هرچه بیشـتر

د موضوع مو د وتتالف ر سیدگی دور ی وست .چنین تعا ضی د دور یهـای سـرمایهگـاو ی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. International Chamber of Commerce (ICC), ICC Rules of Arbitration, effective 1
)January 2012 (ICC Rules
2.American Arbitration Association, (AAA) International Dispute Resolution
Procedures (Including Mediation and Arbitration Rules), effective 1 June 2014
)(AAA Rules
3. Society of Maritime Arbitrators, (SMA), Maritime Arbitration Rules, effective 23
)October 2013 (SMA Rules
4. Chamber of Arbitration of Milan, Arbitration Rules, effective 1 January 2010 (CAM
)Rules
5.United States ˚ Singapore Free Trade Agreement, Available At:
Https://Ustr.Gov/Sites/Default/Files/Uploads/Agreements/Fta/Singapore/Asset_Upl
oad_File708_4036. Pdf, Last Visited: 2018-03-07.
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بسیا معمول ر محتمل وست د حالیکه د دور یهای تجا ی که معمـوال طـرفین دور ی وشـخا
بخش تصوصی ر غیردرلتی هسـتند ،تعا ضـی بـه رجـود نمـیآیـد ر وصـول محرمـانگی ر حـریم
میان دور ی تجا ی ر دور ی سرمایهگاو ی ،تعیین وین موضوع که آیا دور ی بهصـو ت محرمانـه
برگزو شود یا مطابق با قووعد شفافیت ،کا چندون دشوو ی نخووهد بود.
تنها مو د چالشبرونگیز زمانی وست که موضوع منافع عمومی د دور یهای تجا ی بینولمللی
مطرح میشوند .عالم سیستمهای حقـوقی مختلـف ،دیـدگاههـای متفـارتی د مـو د وعمـال وصـول
شفافیت ر محرمانگی دو ند .با وین حال ،بروی تعیین وینکه کدوم وصل باید غالب باشد ،دودگاهها عالره
بر توجه به شرویط هر دعوی ،به دالیل تا

مربوب به هرکدوم وز وین وصول نیز توجه میکنند.

شاید بهترین ر مطمئنترین وهحل بهمنظو ونطباق فرویند سیدگی دور ی با تووست ر و وده طـرفین،
د ج صریح وین موضوع د شرب دور ی یا د قرو دودی جدوگانه باشد .د روقع تنها ونتخاب قانون حاکم
بر قرو دود نمیتووند د تعیین موضوع شفافیت یا محرمانگی فرویند سیدگی کافی باشـد .چـهبسـا قـوونین
دوتلی چنین مسائل ر موضوعاتی و پیشبینی نکرده باشند .د نتیجه ،بروی وینکه طرفین قرو دود وز آثـا ر
نتایج ونتخاب تویش مطمئن شوند ،باید به شکلی صریح د قرو دود قید کنند که آیا تووسـتا برگـزو ی
فرویند سیدگی دور ی بهصو ت محرمانه هستند یا بر طبق قووعـد وصـل شـفافیت؛ د غیـر ویـن صـو ت
طرفین ممکن وست نتوونند به شرب ضمنی تعهد بر محرمانگی یا شفافیت وستناد کنند.
حتی د برتی موو د که طرفین ،قووعد مربوب به محرمانگی ر شفافیت و بـهصـروحت د قـرو دود د ج
کرده باشند ،برتی قووعد ولزومآر د قوونین دوتلی رجود دو ند کـه ولزومـاتی متفـارت بـا آنچـه طـرفین د
قرو دود تود ذکر کردهوند ،و وعمال میکنند؛ چرو که برتی سیستمهای حقوقی حـامی وصـل رفـادو ی 1بـه
تعهــدوت ر قرو دودهــا ر برت ـی دیگــر حــامی وصــل شــفافیت هســتند ( .)18 Fabian, Op Cit,بــروی مثــال
د حالیکه مطابق با أی صاد ه د قضیه شرکت حملرنقل علـی علیـه شـیپیا د تررگیـر 2،سیسـتم حقـوقی
ونگلـیس ،محرمـانگی و تعهــد ضـمنی دور ی بــه حسـاب مـیآر د ،سیســتمهـای حقــوقی دیگـر وز جملــه:
ویاالتمتحده ،وسترولیا ر سوئد نظر مخالف و برگزیدهوند (.)Poorooye and Feehily, Op Cit, 287-295
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1وصل رفادو ی به تعهدوت قرو دودها
1. Ali Shipping Corp v. Shipyard Trogir.
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نتیجهگیری
شفافیت ،محرمانگی ر نیز غیرعلنیبودن سیدگی مهمترین پایههای دور ی بینولمللی محسوب
موقعیتی متفارت ر گاه متضاد با یکدیگر قرو میگیرند .د روقـع ،تعـا

میـان وصـول شـفافیت ر

محرمانگی زمانی به رجود میآید که مسئله منافع عمومی نقشی وساسی ر وصلی د دعوی موضـوع
دور ی وجرو میکنـد .د چنـین شـرویطی ،منـافع فـردی بخـش تصوصـی کـه تووسـتا برگـزو ی
محرمانه ر تصوصی ماندن فرویند سیدگی دور ی وست د تعا

با منافع عمومی جامعه می باشد

که شفافیت هرچه بیشتر د موضوع مو د وتتالف ر سیدگی دور ی و میتووهد .بر وین وسـاس،
بهمنظو تبیین بهتـر ر رشـنتـر موضـوع بایـد میـان در نـوع دور ی بـینولمللـی یعنـی دور یهـای
سرمایهگاو ی ر دور یهای تجا ی بینولملل تمایز قائل باشیم.
د دور یهای سرمایهگاو ی یا دور یهای درلتـ سرمایهگاو  ،یکی وز طرفین دعوی درلـت
یا نهادهای درلتی وست؛ د حالیکه د دور یهای تجا ی بینولملل معمـوال هـر در طـرف دعـوی
وفرود یا وشخا

بخش تصوصی ر غیردرلتی هستند .د روقع ،تمایز میان وین در نوع دور ی وز ویـن

نظر وهمیت دو د که رقتی درلت یا نهادهای درلتی بهمثابه یکی وز طـرفین دور ی قـرو مـیگیرنـد،
بحث مربوب به منافع عمومی جامعه به مسئله وساسی قرو دود تبدیل میشود کـه نیازمنـد ر تووهـان
شفافیت د فرویند حلرفصل وتتالفات وز طریق دور ی وست.
د حقیقت ،مهمترین ر وصلیترین ذینفـع د قرو دودهـای درلتـی ر فروینـد سـیدگی دور ی،
عموم جامعه هستند که رجود وین ومر سبب میشود وین موضوع دلیلی مشررع ر قابـلتوجیـه بـروی
محــدردیت وصــول محرمــانگی ر حــریم تصوصــی ر وعمــال وصــل شــفافیت د دور یهــای
سرمایهگاو ی باشد .به عبا ت دیگر ،د مو دی که بحث منافع عمومی د دور یهای بـینولمللـی
مطرح میشود به دالیلی که د بند  1-2گفتـه شـد؛ محرمـانگی بایـد بـه نفـع وصـل شـفافیت کنـا
گاوشته شود.
بحث حف منافع عمومی ر حمایت وز آن ،منحصر به دور یهای سرمایهگاو ی نیست ر شـاید
د دور یهای تجا ی بینولمللی نیز مطرح شود .ویـن موضـوع زمـانی خ مـیدهـد کـه درلـت یـا
نهادهای درلتی بهمثابه یکی وز طرفین دعوی د فرویند دور ی تجا ی بینولمللی قرو بگیرند .مسئله
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چالش برونگیز د وینگونه موو د ،تعیین وین وست که د دور یهای تجا ی با مشـا کت درلـت یـا
نهادهای درلتی کدومیک وز وصول محرمانگی یا شفافیت باید حاکم بر فروینـد سـیدگی باشـند .بـا
می سد د با ه دور یهای تجا ی بینولمللی کـه بـا مشـا کت درلـت یـا نهادهـای درلتـی برگـزو
میشوند ،ترجیح وصل شفافیت بـر محرمـانگی قابـلوعمـال وسـت؛ زیـرو هـدف وز وعمـال قووعـد ر
مقر وت مربوب به شفافیت حمایت ر حفاظت وز منافع عموم جامعه وست ر وین موضوعی وست کـه
میتووند با مشا کت درلت د ونووع دور یها مطرح شود .د نتیجه وین حق عمومی تک تک وفـرود
جامعه وست که د با ه چنین موو دی که بر منافع آنها تأثیر میگاو د ،آگـاهی ر حتـی مشـا کت
دوشته باشند؛ بدرن توجه به وینکه دور ی بهصـو ت تجـا ی یـا بـهصـو ت دور ی سـرمایهگـاو ی
صو ت گرفته باشد.
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توجه به دالیلی که د حمایت وز وصل شفافیت د دور یهای سرمایهگاو ی بیان شد ،چنین به نظر
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