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مقدمه
هاي که در آن طرف3است2وفصل اختالفاتاي جایگزین حلهیکی از شیوه1میانجیگري،

منظور تسهیل عنوان میانجی و بهطرف و متبحري را بهاختالف با توافق یکدیگر، شخص ثالث بی
هاي کنند تا آن شخص با استفاده از تکنیکوفصل اختالف خود انتخاب میدر روند حل

شان ها اختالفبه آنان کمک کند تا خود آنمناسب، مذاکرات آنان را تسهیل و اداره کرده و 
.(Plant, 2003, p 7).وفصل کرده و با یکدیگر به توافق برسندرا حل

ترین وفصل اختالفات است که مهمهاي جایگزین حلمیانجیگري یکی از پرکاربردترین شیوه
یگري در واقع، محرمانگی قلب تپنده میانج. است4اش، باالبودن ضریب محرمانگیویژگی

هاي اختالف آمیز است که طرفچرا که میانجیگري زمانی موفقیت(Morek, 2013, p 421)است،
ها، نیازها و توقعاتشان را با یکدیگر در میان گذاشته و به کمک راحتی خواستهبتوانند آزادانه و به

مه از آن هاي اختالف واهچنانچه طرف. وفصل اختالفشان پیدا کنندحلی براي حلمیانجی، راه
ها در کنند بر علیه آنداشته باشند که ممکن است از آنچه در فرایند میانجیگري اظهار می

وفصل اختالف مانند داوري و محاکم دادگستري استفاده شود، احتمال دارد حل5هاي تقابلیشیوه
.نندوفصل اختالف خودداري کاز افشاي اطالعات الزم در جهت تسهیل فرایند میانجیگري و حل

(Morek, 2013, pp 421&422).
المللی است، چرا که اوالً، با بیشترین وفصل اختالفات تجاري بینویژه مناسب حلمیانجیگري، به

کند و دیگر آنکه وفصل میسرعت و کمترین هزینه و در فضایی محرمانه، اختالف را حل
هاي ملی، عدم آگاهی به دادگاهالمللی بنا به دالیلی چون عدم اعتماد به هاي اختالف بینطرف

نبودن رأي دادگاه و دشواري اجراي رأي دادگاه در کشور خارجی بینیقوانین خارجی، قابل پیش
,W.Kowalchyk)وفصل به میانجیگري ارجاع دادهالمللی خود را براي حلتمایل دارند اختالفات بین

2012, p 5)اي درگیر قضیه و خطر رویارویی با هاي کشورهتک دادگاهجاي مراجعه به تکو به
وفصل جهانی آراي متفاوت و متهافت، تنها در یک مرجع رسیدگی واحد و طی یک مرحله به حل

.(Lack, 2010, p 19).دست یابند
1. Mediation
2 . ADR (Alternative Dispute Resolution)

ارج از محاکم وفصل اختالف، به هر فرایند و سازوکار غیرقضایی و خصوصی که اختالف را خهاي جایگزین حلشیوه.3
.شودوفصل کند گفته میدادگستري حل

4 . Confidentiality
وفصل اختالف در مقابل هم و رقیب هم هستند و نه در هاي اختالف براي حلوفصل اختالف، طرفهاي تقابلی حلشیوهدر .5

.اي غیرتقابلی، مذاکره و میانجیگري استههاي تقابلی، محاکم دادگستري و داوري و نمونه شیوهنمونه شیوه. کنار هم یا شریک هم
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المللی و با مطالعه تطبیقی بنابراین در این مقاله، تضمینات محرمانگی میانجیگري در بعد بین
و دستورالعمل اروپایی 2آنسیترال2002المللی تجاري بین1)ازشس(قانون نمونه میانجیگري 

و مقررات میانجیگري 20083هاي خاصی از میانجیگري در امور مدنی و تجاري جنبه
. شودپردازند، بررسی میالمللی به میانجیگري میکه در سطح بینICC5وWIPO4هايسازمان

ال در قانون نمونه و اتحادیه اروپا در دستورالعمل منظور ترویج و ارتقاي میانجیگري، آنسیتربه
. اندموادي را به محرمانگی میانجیگري اختصاص داده6هاي خاصی از میانجیگري،اروپایی جنبه

7هایی نظیر همچنین سازمان
WIPO وICC8 در تهیه و تدوین قوانین و مقررات میانجیگري ،

المللی هستند با تجاري با سطح فعالیت بینتر براي مشتریان خود که اغلبتر و جذابمناسب
وفصل اختالفات تجاري است در کوشند محرمانگی را که الزمه حلیکدیگر رقابت داشته و می

وفصل اختالف به قوانین و مقررات خود تقویت کرده تا بتوانند مراجعین بیشتري را براي حل
. (Sharp, 2014, p 1).هاي خود هدایت کنندسازمان
آنسیترال 2002المللی این مقاله از این پس از قانون نمونه میانجیگري تجاري بیندر

هاي خاصی از اختصار، با عنوان قانون نمونه آنسیترال و از دستورالعمل اروپایی جنبهبه
. شودبه دستورالعمل اروپایی نام برده می2008میانجیگري در امور مدنی و تجاري 

یانجیگرينقش محرمانگی در م. 1
هاي تقابلی استفاده وفصل اختالف خود از شیوههاي یک اختالف براي حلزمانی که طرف

.انداین قانون، سازش و میانجیگري، یک مفهوم واحد در نظر گرفته شده و تفاوتی میان آن دو قائل نشده1مطابق بند سوم ماده .1
2. UNCITRAL Model Law on International Commercial Conciliation (2002)
3. The European Directive on Certain Aspects of Mediation in Civil and Commercial
Matters (2008)
4. WIPO (World Intellectual Property Organization)
5. ICC (International Chamber of Commerce)

Cross-borderکارگیري اصطالح و به2008الزم به ذکر است اتحادیه اروپا با تصویب دستورالعمل اروپایی . 6
المللی گشود الملل خصوصی و آیین دادرسی مدنی بینطور غیرمستقیم باب جدیدي را در حقوق بیندر آن، به) فرامرزي(

شد زیرا تا آن زمان در مواردي که یک عنصر خارجی در موضوعی دخالت داشت، تنها اصطالح حقوقی که به کار برده می
International)براي تفاوت این دو . رودالمللی به کار میتر از بینفرامرزي در مفهومی مضیقاصطالح. بود) المللیبین

:ك.اصطالح، ن
Diedrich,Frank, International / Cross Border Mediation within the EU, Border Mediation
within the EU
–Place of Mediation, Qualifications of the Mediator and the Applicable Law, in:
Diedrich (Ed.),
The Status Quo of Mediation in Europe and Overseas, 2014, pp. 53-79.

.به اجرا درآمده است2014مقررات جدید میانجیگري وایپو از اول جون .7
.به اجرا در آمده است2014مقررات میانجیگري اتاق بازرگانی بین المللی از اول ژانویه .8
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دهند به دنبال کسب مزایایی وفصل به میانجیگري ارجاع مینکرده و اختالف خود را براي حل
رند آنان نیاز ندا. شود، بیشتر استها میهستند که از آنچه در محاکم دادگستري و داوري عاید آن

مندي از حقوق مشترك، مورد که با تمام حقوق در موضوع مورد اختالف برنده شوند بلکه بهره
وفصل واقعی اختالف در آنان به دنبال حل. دهندها بوده و حتی آن را ترجیح میقبول و خوشایند آن

ه، بازسازي آمیز هستند و تمایل دارند پس از رفع اختالف، روابط خود را ادامه دادفضایی مسالمت
(Partridge, 2009, pp 13-19). کرده و حتی روابط جدیدي ایجاد کنند

پذیر است که ساختن چنین توقعاتی در فرایند میانجیگري، تنها در صورتی امکانبرآورده
غایت محرمانه با یکدیگر به بحث و گفتگو هاي اختالف و میانجی آزادانه و در فضایی بهطرف

هاي اگر طرف. را افشا کرده و بتوانند پیشینه و دالیل بروز اختالف را بررسی کنندپرداخته، اطالعاتی 
هاي تقابلی دهند در شیوهگویند و اطالعاتی که میاختالف، نگران باشند که امکان دارد از هر آنچه می

د کاهش هاي اختالف بتوانند با یکدیگر به توافق برسنبر علیه آنان استفاده شود، احتمال آنکه طرف
.(UNCITRAL, 2004, pp 27,38&39).رو می شودیافته و میانجیگري با شکست روبه

هاي شود چرا که طرفمیانجی نیز مؤثر واقع می1طرفیدیگر آنکه محرمانگی میانجیگري در بی
طرف نیستند و به وفصل کنند که بیشان را حلتنهایی اختالفتوانند بهاختالف به این دلیل نمی

گیرند وفصل کمک میطرفی براي حلن دلیل به میانجیگري روي آورده و از شخص ثالث بیهمی
گونه منفعت شخصی، مادي و روانی نداشته و از لحاظ عاطفی و روحی نیز در که در قضیه هیچ

.(Yeend & E. Rincon, 1996, p 2). طرف باشدقضیه درگیر نبوده و بی
وده و میانجی، تعهد نداشته باشد که اطالعاتی را که در اگر فرایند میانجیگري محرمانه نب

طول میانجیگري به دست آورده، حفظ کند و حتی بتواند با استفاده از آن اطالعات بر علیه 
هاي اختالف در فرایندهایی نظیر دادگاه یا داوري شهادت داده یا مدارکی ارائه طرف یا طرف

. (Alexander, 2009, p 246).شوداش زایل میطرفیدهد، بی
ها موقعیت طرف یا عالوه، گاه موضوعات مورد اختالف، حاوي مطالبی است که با افشاي آنبه
افتد، مانند اختالفات مربوط به اسرار تجاري که افشاي آن اطالعات هاي اختالف به خطر میطرف

براي مثال، . تالفهاي اختالف کند تا خود موضوع مورد اختواند ضرر بیشتري را متحمل طرفمی
کند کارمندي که در استخدام یک شرکت است در فرایند میانجیگري حاضر شده و شرکت می

ولی پس از مدتی، در جریان میانجیگري یا بعد از آن از استخدام آن شرکت خارج شده و به 
چنانچه محرمانگی میانجیگري تضمین نشده و این شخص، ملزم. آیداستخدام شرکت رقیب در می

1. Impartiality
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تواند هر آنچه را در میانجیگري گذشته، براي شرکت رقیب بازگو به حفظ محرمانگی نباشد می
کرده و سبب شود که شرکت اولی از تولیدکنندة منحصربودن خارج شده و دچار ضرر مالی 

.(H. Blackmand & M. Mcneill, 1998, p 1728).هنگفتی شود
منظور حفظ محرمانگی هاي حقوقی بهت که رژیمبنابراین و با توجه به این دالیل، الزم اس
.میانجیگري، تضمینات الزم را در نظر گیرند

شمول محرمانگی میانجیگريرهیدا. 2
هایی از فرایند میانجیگري محرمانه بوده، چه دایره شمول محرمانگی به این معنا که چه جنبه

مصون از افشا است، یا ناشی کسانی مسئول حفظ محرمانگی میانجیگري هستند و چه اطالعاتی
از قوانین و مقررات حاکم بر فرایند میانجیگري است یا ناشی از قرارداد یا تلفیقی از قوانین و 

(Plant, 2003, p 28).مقررات و قرارداد است

هاي اختالف بر این باور باشند که قانون حاکم بر میانجیگري، آن میزان که طرفدرصورتی
توانند این خأل را با قرارداد پر دهد، میمورد نظر آنان است پوشش نمیاز محرمانگی را که

براي . تواند برخالف قوانین آمره باشداما باید در نظر داشت که محرمانگی قراردادي نمی. کنند
دهد که از هاي قضایی، محرمانگی قراردادي به میانجی این حق را نمیمثال، در بیشتر سیستم

.کیفري و اداي شهادت و ارائه دلیل و مدرك در این دادگاه امتناع ورزدحضور در دادگاه 
(Morek, 2013, p 429) .

يگریانجیمیمحرمانگيهاجنبه. 3
باید آن را به سراسر فرایند میانجیگري محرمانه است ولی براي بررسی محرمانگی این فرایند 

هاي اختالف و ظ اطالعات طرفجنبه خارجی آن، حف. دو جنبه داخلی و خارجی تقسیم کرد
کنندگان در فرایند میانجیگري در برابر گذرد توسط شرکتهر آنچه در فرایند میانجیگري می

هاي جنبه داخلی آن، روابط میان میانجی و طرف. اشخاص ثالث و خارج از فرایند است
اختالف بوده و طی آن میانجی موظف به حفظ اطالعات محرمانه اختصاصی هریک از

.(Morek, 2013, p 429).هاي دیگر استهاي اختالف در مقابل طرف یا طرفطرف
در توضیح جنبه داخلی محرمانگی میانجیگري باید مجدداً متذکر شد که میانجی در روند 

هاي اختالف را اداره کرده و کننده داشته، مذاکرات بین طرفوفصل اختالف، نقش تسهیلحل
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هاي ور در میانجیگري، گاه الزم است میانجی با هریک از طرفبه همین منظ. کندآسان می
.ها مالقات کندطور جداگانه با آنبرگزار کرده و به1هاي خصوصیاختالف، نشست

توانند اطالعات میاختالف هايطرفاست که در آن، یفرصتی،خصوصهاينشست
میانجی در میان گذارند؛ یا اگر بیان کنند با 2هاي مشتركحساسی را که تمایل ندارند در نشست

وفصل اختالف دارند ولی مایل نیستند آن را رسماً در جلسات مشترك عنوان هایی براي حلگزینه
هاي در واقع در نشست. هاي خصوصی به آگاهی میانجی برسانندتوانند آن را در نشستکنند می

.آیدو صمیمیت به وجود میهاي اختالف، نوعی اعتماد، اطمینان خصوصی بین میانجی و طرف
(Patterson & Grant, 2001, p 62).

هاي خصوصی اما در خصوص آنکه آیا میانجی مجاز است مفاد اطالعاتی را که در نشست
طبق رویکرد اول، . به دست آورده براي طرف دیگر بازگو کند یا خیر، دو رویکرد وجود دارد

هاي خصوصی به دست آورده براي طرف نشستمیانجی آزاد و مجاز است اطالعاتی را که در 
.(UNCITRAL, 2004, p 39).اي به افشاي آن نداردمقابل افشا کند ولی تعهد و وظیفه

المللی بر اساس این رویکرد قانون نمونه آنسیترال در خصوص میانجیگري تجاري بین8ماده 
ها در ا که از یکی از طرفتواند مفاد و اطالعاتی رتدوین شده و طبق این ماده، میانجی می

خصوص موضوع مورد اختالف به دست آورده براي طرف دیگر افشا کند مگر آنکه آن 
ماندن در اختیار میانجی قرار داده باشد که در این صورت، طرف، اطالعات را به شرط محرمانه

,UNCITRAL).هاي دیگر اختالف، افشا کندمیانجی نباید آن اطالعات را براي طرف یا طرف

2004, pp 39&40) .
هاي خصوصی در اختیار بودن اطالعاتی است که در نشستطبق رویکرد دوم، اصل بر محرمانه

گیرد و میانجی مجاز نیست آن اطالعات را براي طرف دیگر افشا کند مگر با اجازه میانجی قرار می
. (Morek, 2013, p 425).صریح طرفی که این اطالعات را در اختیار میانجی قرار داده است

رویکرد دوم را در تدوین قوانین و مقررات مربوط به میانجیگري خود ICCو WIPOهاي سازمان
هاي خصوصی میانجی و گفتگوها و مباحثی که طی نشستICCطبق مقررات . اندمدنظر قرار داده

تواند آن اطالعات شود محرمانه خواهد بود و میانجی نمیهاي اختالف، رد و بدل مییکی از طرف
هرحال، به. هاي دیگر اختالف قرار دهدرا بدون اجازه صریح آن طرف، در اختیار طرف یا طرف

تواند از میانجی طرفی که در نشست خصوصی اطالعات جدیدي را در اختیار میانجی قرار داده، می

1. Private Caucuses
2. Join Sessions
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انجی تشخیص دهد هاي دیگر بازگو کند یا اگر میبخواهد که آن اطالعات را براي طرف یا طرف
تواند اجازه افشاي وفصل اختالف، مؤثر واقع شود، میکه ممکن است افشاي آن اطالعات، در حل

همچنین (ICC Commission on Arbitration and ADR, 2013, p 6).اطالعات را از آن طرف بگیرد
طرف طی نشست نیز میانجی نباید اطالعاتی را که یک WIPOمقررات میانجیگري 11طبق ماده 

هاي دیگر خصوصی در اختیار وي قرار داده، بدون اجازه صریح آن طرف، براي طرف یا طرف
. اختالف، افشا کند

هریک از این دو رویکرد، نقاط ضعف و قوت خود را دارند و میانجی وظیفه دارد صراحتاً 
یکردها را در یک از این روهاي اختالف بگوید و آنان را روشن سازد که وي کدامبه طرف

.(Morek, 2013, p 425).دهدنشست خصوصی مدنظر خود قرار می
بودن اطالعات و گفتگوهاي جنبه خارجی محرمانگی میانجیگري به معناي محرمانه

گذرد نسبت به اشخاص شده در طول این فرایند و هر آنچه در فرایند میانجیگري میردوبدل
نجیگري نسبت به اشخاص ثالث و خارج از این فرایند، بنابراین سراسر فرایند میا. ثالث است

کنندگان در فرایند میانجیگري از افشاي هرگونه اطالعات به خارج محرمانه بوده و شرکت
ویژه افشاي آن اطالعات در محاکم دادگستري و داوري، ممنوع هستند مگر آنکه افشاي آن به

.(Morek, 2013, p 425).اطالعات، استثنائاً تجویز شده باشد
WIPO عد خارجی آن را در موادمقررات میانجیگري 17و 15محرمانگی میانجیگري در ب

کنندگان در فرایند میانجیگري یک از شرکتآن، هیچ15خود منعکس کرده و طبق ماده 
تواند اطالعات حاصل از میانجیگري را براي اشخاص خارج از این فرایند افشا کرده یا نمی

آن، 17همچنین طبق ماده . هاي اختالفده قرار دهد مگر با موافقت میانجی و طرفمورد استفا
گذرد هاي اختالف نباید بیانات و اظهاراتی را که در فرایند میانجیگري میمیانجی و طرف

.عنوان مدرك یا به هر صورت دیگر به دادگاه و داوري ارائه دهدبه
جیگري آن، افشاي اطالعات مربوط به میانجیگري مقررات میان9ماده 2بند ICCدر مقررات 

عنوان مدرك در محاکم دادگستري، داوري و فرایندهاي مشابه ممنوع است و در خصوص به
عدم امکان افشاي آن اطالعات در برابر اشخاص ثالث، غیر از داوري و دادگاه و فرایندهاي مشابه 

.اي در نظر گرفته نشده استساکت بوده و مقرره
هاي اختالف، میانجی و هر شخص ثالثی که در قانون نمونه آنسیترال، طرف10ماده طبق 

میانجیگري شرکت داشته نباید در داوري، دادگستري یا فرایندهاي مشابه درباره اطالعاتی که 
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عنوان دلیل و مدرك ارائه طی میانجیگري به دست آورده، شهادت داده یا آن اطالعات را به
چه از لحاظ بعد خارجی محرمانگی در قانون نمونه مدنظر قرار گرفته، عدم بنابراین آن. دهد

افشاي آن اطالعات در داوري، دادگستري و فرایندهاي مشابه است و در خصوص عدم امکان 
افشاي آن اطالعات در برابر اشخاص ثالث، غیر از داوري و دادگاه و فرایندهاي مشابه ساکت 

.نشده استاي در نظر گرفتهبوده و مقرره
دستورالعمل اروپایی در خصوص هر دو جنبه داخلی و خارجی محرمانگی میانجیگري 

آن، آنچه را که لحاظ کرده، صرفاً عدم امکان احضار میانجی و 7ساکت است و در ماده 
اند براي اداي شهادت در خصوص کسانی که در اجراي فرایند میانجیگري درگیر بوده

هاي تجاري و مدنی و داوري است و در خصوص عدم گري در دادگاهاطالعات ناشی از میانجی
اي در غیر از دادگاه و داوري، مقررهامکان افشاي اطالعات به خارج از فرایند میانجیگري و به

.(Morek, 2013, p 426).نظر نگرفته و ساکت است

مسئولین حفظ محرمانگی میانجیگري. 4
کنندگان در این فرایند، ی و غیرعلنی است، ولی شرکتچه میانجیگري، فرایندي خصوصگرا

صورت گروهی و هاي اختالف، معموالً بههاي اختالف و میانجی نبوده و طرفمنحصر به طرف
هاي اختالف، طور معمول، متشکل از طرفکنند که این گروه بهتیمی در این فرایند شرکت می

همچنین ممکن است پرسنل . ا و کارشناسان استهها، مشاوران حقوقی، وکالي طرفنمایندگان آن
,Morek).نیز در این فرایند حاضر شوند... ها، دستیاران، مترجمان و اداري و دفتري مانند منشی

2013, p 426).
درباره مسئولین حفظ محرمانگی میانجیگري باید این نکته را خاطرنشان کرد که حفظ 

کند بلکه ایجاد حق نیز رفاً ایجاد تعهد و تکلیف نمیمحرمانگی میانجیگري براي این افراد، ص
کند؛ یعنی این افراد با استناد به محرمانگی میانجیگري حق دارند از حضور در دادگاه داوري یا می

فرایندهاي مشابه، جهت اداي شهادت و ارائه دلیل و مدرك خودداري ورزیده و در صورت 
,Association for international arbitration(ed)).د بوداستنکاف، هیچ مسئولیتی متوجه آنان نخواه

2012, p 188).
کنند ، تمام کسانی که در فرایند میانجیگري شرکت میWIPOمقررات میانجیگري 15طبق ماده 

ها، مشاورین، کارشناسان و سایر اشخاصی که در هاي اختالف و نمایندگان آنویژه میانجی، طرفبه
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کند حضور دارند باید به ها برگزار میهاي اختالف و نمایندگان آنی با طرفجلساتی که میانج
توانند براي کسانی که خارج از فرایند میانجیگري محرمانگی میانجیگري احترام گذاشته و نمی

هستند، اطالعات مربوط به موضوع مورد اختالف یا اطالعاتی را که در طول فرایند میانجیگري به 
. هاي اختالففاش کرده یا از آن  استفاده کنند مگر با موافقت میانجی و طرفانددست آورده

اي مبنی بر حفظ محرمانگی کنندگان در فرایند میانجیگري باید تعهدنامههمچنین هریک از شرکت
هر کسی را که به نحوي WIPOمقررات میانجیگري . (Plant, 2003, p 28).امضا کنند) حفظ اسرار(

یانجیگري دخیل بوده است مسئول حفظ محرمانگی میانجیگري قلمداد کرده و طیف در فرایند م
.گیردوسیعی از افراد را دربرمی

دستورالعمل اروپایی، کشورهاي عضو اتحادیه اروپا باید تضمین کنند که نه 7طبق ماده 
اي اداي اند بریک از کسانی که در اجراي فرایند میانجیگري درگیر بودهمیانجی و نه هیچ

اند به دادگاه مدنی و شهادت در ارتباط با اطالعاتی که از فرایند میانجیگري به دست آورده
. تجاري یا داوري احضار نشوند
آید که دستورالعمل، صرفاً در جهت ممنوعیت احضار میانجی و از مفاد این ماده چنین برمی

کننده ، کارشناسان و گروه مذاکرههاکنندگان در فرایند میانجیگري ازجمله وکالي طرفشرکت
Association for).شودهاي اختالف نمیگام برداشته و این محدودیت شامل خود طرف

international arbitration(ed), 2012, p 188) هرچند که دستورالعمل، به کشورهاي عضو اجازه داده
ضعف دستورالعمل را نادیده و نقطهتوان این خألتري را وضع کنند اما نمیگیرانهکه قوانین سخت

گرفت چرا که خطر نقض محرمانگی میانجیگري و استفاده از اطالعات حاصل از آن در فرایندهاي 
هاي اختالف تقابلی، الحق بیش از آنچه از سوي میانجی مورد تهدید باشد از جانب خود طرف

توانند از آن اطالعات در دفاعیات و راحتی و بدون نیاز به میانجی میشود زیرا آنان بهتهدید می
.(Morek, 2013, p 427).دهند استفاده کنندهاي الحق ارائه میمدارکی که در دعاوي و داوري

تر هستند قانون نمونه آنسیترال، مسئولین حفظ محرمانگی میانجیگري گسترده10اما در ماده 
راي فرایند میانجیگري شرکت هاي اختالف، میانجی و هر شخص ثالثی را که در اجو طرف

هاي اختالف، گیرد و حتی در این ماده از لحاظ ترتیب نوشتاري، طرفداشته است نیز دربرمی
. (Morek, 2013, p 427).اندقبل از سایر مسئولین حفظ محرمانگی قرار گرفته

ه و از مسئولین حفظ محرمانگی میانجیگري صحبتی به میان نیاوردICCمقررات میانجیگري 
.در این زمینه ساکت است
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اطالعات مصون از افشا. 5
وفصل اختالفات منظور حلترین دلیل مصونیت مذاکراتی که در طول میانجیگري و بهمهم

ست؛ به این معنا وفصل اختالفات اهاي تقابلی حلها در شیوهشود، عدم استفاده از آنانجام می
هاي اختالف در که نتوان از اظهارات و بیانات مذکور در این فرایند، بر علیه طرف یا طرف

.(Plant, 2003, p 30).هایی از این دست، استفاده کردمحاکم دادگستري و داوري و شیوه
ي هادارد که میانجی و طرفمقرر میWIPOمقررات میانجیگري 17در همین راستا ماده 

وفصل ها در جهت حلتوانند از هرگونه اظهارنظر یا پیشنهاد طرفاختالف به هیچ عنوان نمی
اختالف، از هرگونه اقرار و اعترافی که در طول میانجیگري صورت گرفته، از هرگونه نظر یا 

اي که یک طرف تمایل داشته یا تمایل پیشنهادي که میانجی ابراز کرده و افشاي علت واقعی
منظور حل اختالف بپذیرد در محاکم دادگستري که پیشنهاد میانجی یا طرف دیگر را بهنداشته

.یا داوري استفاده کنند مگر آنکه برخالف آن توافق کرده باشند
ICC مقررات میانجیگري خود، فهرست مشابهی را در جهت ممنوعیت 9ماده 2نیز در بند

اکم دادگستري و داوري ارائه داده است، با این عنوان دلیل و مدرك در محکارگیري آنان بهبه
نتیجه میانجیگري نیز صراحتاً محرمانه قلمداد شده ولی در مقررات ICCتفاوت که در مقررات 

. شودبودن نتیجه میانجیگري دیده نمیمقررة صریحی در خصوص محرمانهWIPOمیانجیگري 
بردن اسناد و مدارك را و ازبین، در جهت تحکیم محرمانگی میانجیگري، عودتWIPOمقررات 

دارد که پس از پایان میانجیگري، مقرر می16ماده . پس از پایان میانجیگري در نظر گرفته است
تمام کسانی که در آن میانجیگري شرکت کردند باید هرگونه خالصه اظهارات، سند یا سایر 

ز آن کپی تهیه کنند به صاحبان ها ارائه کرده است،  بدون آنکه ااطالعاتی را که هریک از طرف
هاي اختالف همچنین هر شخصی هرگونه یادداشتی را که در ضمن مالقات طرف. آن بازگرداند

مقررات میانجیگري 9ولی در ماده . با میانجی برداشته است باید در پایان میانجیگري نابود کند
ICC خصوص بازگرداندن و این مدارك و اسناد، صرفاً محرمانه قلمداد شده و مطلبی در

.(Thoma, 2007, pp 155&156).نابودکردن آن وجود ندارد
گونه ثبت به هیچ نحو نباید هیچ: مقرر شدهWIPOمقررات میانجیگري 14همچنین در ماده 

البته باید توجه داشت که آنچه . هاي اختالف و میانجی صورت پذیردو ضبطی از جلسات طرف
مطالب ) در اصطالح همان واو به واو(ت ضبط و ثبت واژه به واژه است، ممنوعی14منظور ماده 

. بردارندگذرد، یادداشتتوانند از آنچه در فرایند میانجیگري میکنندگان میاست ولی شرکت
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هاي اختالف در جلسات میانجیگري شرکت ویژه در مواردي که نمایندگانی از جانب طرفبه
هاي ختلف میانجیگري، نمایندگان متفاوتی از جانب طرفکنند و احتمال دارد در جلسات ممی

تواند براي استفاده سایر نمایندگان مربوطه و اختالف شرکت کنند، نماینده هر طرف می
وفصل اختالفات، یادداشت هاي مربوط به حلمنظور مدیریت امور، فقط در ارتباط با بحثبه

توانند از توافقاتی که در طول میانجیگري هاي اختالف میالبته روشن است که طرف. تهیه کند
.(Plant, 2003, p 28). صورت رئوس مطالب و طرح کلی یادداشت بردارندآورند بهبه دست می

قانون نمونه آنسیترال، تمامی اطالعات مربوط به فرایند میانجیگري باید محرمانه نگه 9طبق ماده 
استثناي مواردي که قانون ن توافق کنند، بههاي اختالف، برخالف آداشته شود مگر آنکه طرف

وفصل اختالف افشاي آن را تجویز کرده یا آنکه هدف از افشاي آن اطالعات، اجراي توافقنامه حل
تمامی «در این ماده، تمامی اطالعات مرتبط با میانجیگري، محرمانه تلقی شده و واژگان . باشد

تنها اطالعاتی را که در بنابراین، محرمانگی نه. استبه مفهوم موسع آن در نظر گرفته شده» اطالعات
گیرد، بلکه وقایعی که در ارتباط با میانجیگري و در طول فرایند میانجیگري افشا شده است دربرمی

راستاي انعقاد قرارداد میانجیگري و قبل از شروع فرایند رخ داده، مانند بحث و گفتگوهایی که 
هاي اختالف به ارجاع اختالف به میانجیگري بوده، شرایط و ضوابط دهنده میزان اشتیاق طرفنشان

قرارداد میانجیگري، انتخاب میانجی، دعوت به میانجیگري و رد یا پذیرش این دعوت را نیز شامل 
.(UNCITRAL, 2004, p 41).شودمی

و ختالفاهايطرفکه چنانچه شدهذکر ياز مواردیفهرستیترال،قانون نمونه آنس10ماده در
میانجیگريفراینداطالعات را از ینا،حضور داردمیانجیگريفراینديکه در اجرایهر شخص ثالث

مشابه فرایندهايیايداوریاسند در دادگاه ومدركعنوانبهآنازتواندنمیبه دست آورد، 
,UNCITRAL).نشوداختالفاتوفصلحلمنجر به میانجیگرياگر یحت،استفاده کند 2004, pp

قانون نمونه آنسیترال 10دستورالعمل اروپایی نیز فهرست مشابه آنچه در ماده 7در ماده .(44&43
.(Morek, 2013, p 428).آمده، درج شده است

دهند و کسانی که در درهرحال باید کسانی که اختالفات خود را به میانجیگري ارجاع می
نکته را مدنظر قرار دهند؛ اول، حفاظت از اطالعات کنند دو زمینه میانجیگري قانون وضع می

وفصل شده و دوم، توجه به اینکه طرف مقابل ممکن است صرفاً به این دلیل براي حلردوبدل
. کند1اختالف وارد فرایند میانجیگري شود که بخواهد اطالعات، اسناد و مدارك را مسدود

د تالش کرده که این مشکل را حل کند،خو10ماده 5البته قانون نمونه آنسیترال در بند 
1. Block
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(Morek, 2013, pp 428&429) به این صورت که مقرر داشته اسناد و مدارکی که از قبل وجود
وفصل اختالف از طریق میانجیگري ارائه نشده و مستقل و جداي از فرایند داشته و با هدف حل

هاي اختالف را از د، طرفمیانجیگري قابل استناد است، حتی اگر در میانجیگري مطرح شو
براي مثال در . کندارائه این اسناد و مدارك در دادگاه و داوري و فرایند هاي مشابه محروم نمی

موردي که موضوع مورد اختالف، قرارداد حمل دریایی کاال باشد، بارنامه آن که مؤید نام 
شود، حتی اگر ه میعنوان سند و مدرك در داوري و دادگاه پذیرفتشرکت کشتیرانی است به

هاي هاي پیشنهادي طرفاما اظهارات، بیانات و طرح. قبالً در فرایند میانجیگري ارائه شده باشد
.(UNCITRAL, 2004, p 47). اختالف در میانجیگري، در داوري و دادگاه مسموع نیست

ICCري در شده در میانجیگمنظور جلوگیري از مسدودکردن بالوجه اطالعات ردوبدلنیز به
هاي مقررات میانجیگري خود مقرر داشته، اسناد و مدارکی که طرف9بند دوم ماده ) الف(قسمت 

را به دست آورند از مصونیت برخوردار نبوده و قابل ارائه به دادگاه و اختالف بتوانند مستقالً آن
رالعمل اروپایی ولی دستو(ICC Commission on Arbitration and ADR, 2013, p 14).داوري است

,Morek, 2013).در این خصوص راهکاري ارائه نداده و ساکت استWIPOو مقررات میانجیگري 

p 429).

محرمانگیاستثنائات. 6
منظور حفظ اصل محرمانگی میانجیگري مانند هر اصل دیگري استثنائاتی نیز دارد ولی به

.کردتمامیت میانجیگري باید این استثنائات را تفسیر مضیق
قانون نمونه آنسیترال در موارد ذیل، افشاي اطالعات حاصل از میانجیگري را مجاز 9ماده 

:شمرده است
هاي اختالفبا توافق طرف- 1
با تجویز قانون، مانند مواردي که مسئولین حفظ محرمانگی میانجیگري آگاه شوند که - 2

موجب قانون، موظف ها بهدر این صورت، آن. شخصی تهدید به مرگ یا صدمه جسمی شده است
یا زمانی که نظم و منافع عمومی تهدید شود، مثل . به افشاي آن اطالعات بوده و تعهد به افشا دارند

.محیطی و بهداشتی یا هنگامی که خطرات امنیتی وجود داردزیستخطرات 
(UNCITRAL, 2004, p 42)وفصل اختالفمنظور اجراي توافقنامه حلافشاي اطالعات به- 3

در دستورالعمل اروپایی نیز استثنائات محرمانگی میانجیگري، مشابه قانون نمونه آنسیترال است و 
همان بند از این دستورالعمل، استثنائات محرمانگی ) ب(و ) الف(هاي بند یک و قسمت7در ماده 
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ن هاي اختالف، توافق به افشاي آغیر از مواردي که طرفمیانجیگري برشمرده شده است و به
اطالعات دارند، استثنائات محرمانگی، مواردي را که افشاي آن اطالعات براي حفظ نظم عمومی 

ویژه هنگامی که افشاي آن اطالعات براي حفظ کشورهاي عضو اتحادیه اروپا ضروري است، به
منافع اولیه و اصلی کودکان ضروري است و نیز زمانی را که افشاي آن اطالعات براي حفظ تمامیت 

عالوه به. گیردمی و روحی یک انسان و جلوگیري از ورود آسیب به آن الزم باشد، دربرمیجس
که افشاي آن اطالعات براي اجراي توافقنامۀ میانجیگري ضروري باشد، افشاي آن مجاز درصورتی

(Association for international arbitration(ed), 2012, p 188).است

آن، افشاي اطالعات ناشی از 9بند یک ماده ) ب(، در قسمت ICCدر مقررات میانجیگري 
که افشاي آن اطالعات براي اجراي توافقنامۀ میانجیگري در صورت تجویز قانون یا درصورتی

همچنین بنا بر مفهوم . (Thoma, 2007, p 156).میانجیگري الزم باشد، مجاز تلقی شده است
توان از اطالعات ناشی از هاي اختالف، میطرفهمان ماده، در صورت توافق 2مخالف بند 

.عنوان مدرك در محاکم دادگستري، داوري  یا فرایندهاي مشابه استفاده کردمیانجیگري به
هاي اختالف به افشاي اطالعات حاصل ، غیر از توافق طرفWIPOدر مقررات میانجیگري 

گرفته نشده، اما باید این نکته را اي براي تجویز افشاي اطالعات در نظر از میانجیگري، مقرره
کنندگان در میانجیگري را براي همیشه و تا ابد در راستاي توان شرکتخاطرنشان کرد که نمی

اگر اطالعات ناشی از میانجیگري بدون . حفظ محرمانگی میانجیگري، محدود و محصور کرد
کنندگان را مانند ن شرکتتواوجه نمیهیچکنندگان در این فرایند علنی شود، بهتقصیر شرکت

البته این بدان معنا نیست که اگر بخشی از آن اطالعات . گذشته، مقید به حفظ این اسرار کرد
علنی شد، تمام اطالعات مربوطه در خطر افشا قرار گیرد، بلکه فقط نسبت به اطالعات افشاشده، 

ن تقیدات باقی خواهد رود و نسبت به سایر اطالعات، کماکان آتعهد به حفظ آن از بین می
.(Plant, 2003, p 28).ماند

1اجراي نقض محرمانگیضمانت. 7

ضمانت اجراي نقض محرمانگی، بستگی به رویکرد سیستم قضایی مربوط به آن داشته و 
تواند ضمانت اجراهاي مدنی و کیفري داشته باشد، مثل طور معمول، نقض محرمانگی میبه

. (Alexander,2009, p 279).خسارتحبس، پرداخت جریمه و پرداخت
درباره ضمانت ICCو WIPOقانون نمونه آنسیترال، دستورالعمل اروپایی، مقررات میانجیگري 

1. Sanctions for violation of confidentiality
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.انداجراي نقض محرمانگی میانجیگري ساکت بوده و صرفاً محرمانگی میانجیگري را تضمین کرده
ظ محرمانگی میانجیگري در در دستورالعمل اروپایی، حداقل استانداردهاي الزم براي حف

دستورالعمل، دست کشورهاي عضو اتحادیه اروپا را در وضع 7ماده 2نظر گرفته شده و بند 
براي مثال، طبق . تر در جهت حفظ محرمانگی میانجیگري باز گذاشته استگیرانهقوانین سخت

ه مسئولیت تواند منجر بقوانین کشورهاي بلژیک و کرواسی، نقض محرمانگی میانجیگري می
عالوه در صورت سکوت قوانین و مقررات به. (De Palo et al., 2014, pp 73&76 ).کیفري شود

تواند با استناد به قرارداد دیده از نقض محرمانگی میانجیگري میمیانجیگري، طرف زیان
.(Morek, 2013, p 431).میانجیگري یا از باب مسئولیت مدنی مطالبه خسارت کند

نتیجه 
هاي طرف. هاي اصلی آن استمحرمانگی، قلب تپنده میانجیگري بوده و یکی از ویژگی

وفصل واقعی آورند به دنبال حلوفصل اختالف خود به میانجیگري روي میاختالفی که براي حل
غایت، محرمانه در آمیز و بهبه همین منظور، الزم است که در فضایی مسالمت. آن اختالف هستند
یابی و دالیل بروز آن مورد اختالف به بحث و گفتگو پرداخته، اختالف را ریشهخصوص موضوع

بنابراین میانجیگري، زمانی . حل مناسبی براي آن بیابندرا بررسی کنند تا بتوانند با کمک میانجی، راه
هاي اختالف، بدون واهمه از افشاي اطالعات ناشی از میانجیگري به آمیز است که طرفموفقیت

هاي تقابلی یا آگاهی رقباي ارج، از فرایند و استفاده از آن اطالعات بر علیه خودشان در شیوهخ
دانند فروگذار وفصل اختالف الزم میتجاري از آن اطالعات، از افشاي هر آنچه در جهت حل

.نکنند
ر دهند باید دو نکته را مدنظهاي اختالفی که اختالفشان را به میانجیگري ارجاع میطرف
.اول دایره شمول محرمانگی و دوم، استثنائات محرمانگی: قرار دهند

دایره شمول محرمانگی یا ناشی از قوانین و مقررات است یا ناشی از قانون یا تلفیقی از 
هاي چنانچه قوانین و مقررات، آن میزان از محرمانگی را که مورد نظر طرف. هاهردوي آن

توانند این خأل را با قرارداد پر کنند اما باید توجه داشته یاختالف است تضمین نکند، آنان م
. تواند مخالف با قوانین آمره باشدباشند که در هر حال، محرمانگی قراردادي نمی

طور معمول، افشاي اصل محرمانگی نیز مانند هر اصل دیگري استثنائات خود را دارد اما به
هاي اختالف، با تجویز قانون و نیز طرفاطالعات حاصل از میانجیگري در صورت توافق
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وفصل اختالف الزم باشد، مجاز تلقی که افشاي آن اطالعات براي اجراي توافقنامۀ حلدرصورتی
.درهرحال، استثنائات اصل محرمانگی را باید تفسیر مضیق کرد. شودمی

رمانگی اي تدوین شود که در آن محگونهشایسته است قوانین و مقررات میانجیگري به
حال، مجال سوءاستفاده از امتیاز محرمانگی میانجیگري به بهترین نحو ممکن تضمین شده و درعین

طلب داده نشود، چرا که برخی تنها به این دلیل، اختالف را به میانجیگري ارجاع به افراد فرصت
گیري از امتیاز رهدهند تا اسناد، مدارك و اطالعات خاصی را در این فرایند ارائه داده و با بهمی

محرمانگی میانجیگري، آن اسناد، مدارك و اطالعات را مسدود کرده و با این ترفند براي طرف 
بنابراین . هاي تقابلی ایجاد مانع کنندها در شیوهکارگیري آنهاي دیگر اختالف در بهیا طرف

این قوانین و مقررات، بینی راهکارهایی براي مقابله با این ترفندها در هنگام تدوینلزوم پیش
.ضروري است

ضمانت اجراي نقض محرمانگی میانجیگري، بستگی به رویکرد سیستم قضایی مربوط به آن 
که قوانین و درصورتی. تواند هم مشمول ضمانت اجراهاي کیفري باشد و هم مدنیداشته و می

دیده از مقررات میانجیگري در خصوص ضمانت اجراي نقض محرمانگی ساکت باشد، زیان
تواند با استناد به قرارداد میانجیگري یا از باب مسئولیت مدنی مطالبه نقض محرمانگی می

. خسارت کند
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