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 مقدمه
سكه ياد مي و محرمانه بودن حقوق داوري به مثابه دو روي يك با. شوداز خصوصي

و قديمي است، محرمانه اين، وجود كه خصيصه اوليه حقوق داوري بر خالف خصوصي بودن

كه در چند دهه اخير در حقوق  و با اختالف نظربودن بحثي است ادامه يافته داوري مطرح

به جريان. است به حقوق طرفين در ممانعت از ورود خارجي موضوع خصوصي بودن مربوط

و اطالعات يا واقعياتي است كه  به عدم افشاء اسناد رسيدگي است ولي محرمانه بودن مربوط

و يا در جريان آن تحصيل مي . شودبراي انجام داوري تهيه

و محرمانه بودن داوري را ذاتي نميهبعضي و نظر دارند كه در حقوقا خصوصي دانند

و يا اينكه طرفين  و قواعد داوري بايد شفافيت الزم در اين موارد وجود داشته باشد موضوعه

و محرمانه بودن آن صريحاً .)Gaillard.1997,p160(ده باشندكر توافق بر خصوصي

خ و ميبه اين ترتيب مبناي محرمانه 1شودصوصي بودن داوري قانون يا قرارداد داوري

(Yves Fortier1999 p134) . بنابراين از ماهيت قراردادي يا قضائي داوري تعهد ضمني خصوصي

به. شودو محرمانه بودن استنتاج نمي و محرمانه نگهداشتن داوري درست است كه خصوصي

. شدن در قرارداد داوري نيستنفع طرفين است، ولي اين خصوصيات شرط اساسي متعهد 

و محرمانه طرفين مانند ساير شروط قراردادي بايد به طور صريح توافق بر خصوصي

به. نگهداشتن داوري نمايند محرمانه بودن داوري در قرارداد اصلي يا قرارداد ارجاع اختالف

كه بعد از حدوث اختالف توافق بر حل اختالف توسط داور مي درشوداور در مواردي و يا د

در. شودجريان رسيدگي در دادگاه داوري مورد قبول واقع مي كه اين امكان نيز وجود دارد

از.2قيد شده باشد شود،مقررات نهاد داوري كه طبق آن داوري انجام مي در هر فرض موضوع

مي قانون اساسي جمهوري اسالمي165عبارت پاياني اصل   يا در دعاوي...(دارد كه مقرر

كه محاكمه علني نباشدخ مي) صوصي طرفين دعوي تقاضا كنند .شوداستنباط

به تشخيص خود دعوي داوري را كه در حقوق انگليس به قاضي حق داده شده است

دادگاه با حفظ حقوق خود در خصوص صدور نوع قرار طبق. خصوصي يا علني استماع نمايد

ر1996 قانون داوري69ماده  مي تجديد نظر خواهي از به هر نوع. دهداي را علني انجام ولي

به طور خصوصي رسيدگي مي و. نمايدادعاي ديگر حتي التزام به محرمانه بودن آئين رسيدگي

 
1 - L.Yves Fortier : نويسددر اين خصوص مي
The private nature of arbitral proccedings is well established and the concept of privacy 
would have no meaning  if participants were required to arbitrate privately by day while being 
free to pontificate publicly by night.The duty of confidentiality is not absolute, argue its 
proponents, but the qualifications or exceptions that attach to it are just that : Exceptions to a 
general rule .  

.) London Court of International arbitration(المللي لندنري بين قواعد ديوان داو30در ماده.2
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تشريفات، موجب انصراف دادگاه از رسيدگي علني نيست مگر اينكه يكي از طرفين ضرورت

. را ثابت كند محرمانه بودن آن

قانون آئين دادرسي مدني جديد مشاوره داوران محرمانه1469در حقوق فرانسه در ماده

هاي عمومي در حقوق ايران در قانون آئين دارسي دادگاه.)Bredin.1991,p71(اعالن شده است 

و انقالب در امور مدني محرمانه بودن تمام يا بخشي از آئين داوري قيد نگرديده است ولي در 

ر477ماده كه داوران در و راي تابع مقررات آئين دادرسي نيستند اعالن شده است لذا. سيدگي

 قانون اساسي جمهوري 165توانند در داوري رسيدگي را در راستاي قسمت آخر اصل مي

. اسالمي غير علني بر گزارنمايند

و اگراگر خصوصي بودن پذيرفته شود اثر آن بر محرمانه بودن مورد توجه قرار مي  گيرد

ميشرط محرمانه بودن در قر كه آياارداد اصلي درج شده باشد اين سوال مطرح اين شرط شود

اگر پاسخ مثبت باشد تعهد محرمانه نگهداشتن در مراحل كند؟به قرارداد داوري تسري پيدا مي

كه داوري را به جريان مي و مؤسسه؟گذارديماندازد، اثر بعدي بر قراردادهائي و آيا داوران

ر .ا در خصوص حفظ اسرار محترم شمارندداوري بايد اراده طرفين

و ارتباط و محرمانه بودن داوري و اختالف نظر در خصوصي به اين صورت طرح سوال

مي اين كه در مبحث اول خصوصي بودن داوري در مبحث دوم اثر دو با يكديگر موجب شود

و و در مبحث چهارم خصوصي بودن بر محرمانه بودن در مبحث سوم محرمانه بودن

و در مبحث آخر ضمانت اجراي نقض تعهد محرمانها و محرمانه بودن ستثناءات خصوصي

.شودبودن بررسي 

 خصوصي بودن داوري-مبحث اول
به معني عدم امكان ورود شخص خارجي به جريان رسيدگي داوري است .خصوصي بودن

د كه غير از طرفين شخص يگري در حل تفكر خصوصي بودن داوري بر اين مبنا استوار است

دهكر توافق بر حضور او اختالف توسط داور حضور نداشته باشد مگر اينكه طرفين صريحاً

. باشند

و يا اينكه حضور او كه ضرورت حضور ندارد منظور از شخص خارجي كسي است

و وكالء آنها خارجي،به اين ترتيب. مقتضي مديريت خاص رسيدگي نيست  شهود طرفين

درتلقي نمي و كه مصلحت دادگاه داوري اقتضاء نمايد حضور شخصي غير از شوند  مواردي

و شاهد مانند كارشناس با اجازه دادگاه داوري اشكال ندارد .وكيل

مي در تعداد به عنوان.شود كه رسيدگي داوري خصوصي استزيادي از قواعد داوري قيد

است كه تمام جلسات استماع قواعد ديوان داوري لندن تصريح به اين شده13-4مثال در ماده 
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ده باشند يا دادگاه داوريكربه گونه ديگري توافق خصوصي خواهد بود مگر اينكه طرفين كتباً

و قواعد داوري اتاق بازرگاني4-25قواعد داوري آنسيترال در ماده.1مديريت ديگري برگزيند

اه داوري نيز اصل بر در دادگ. ده استكر همين ترتيب را مقرر21)3(المللي در مادهبين

به گونه ديگري مقرر شده  خصوصي بودن جريان داوري است مگر اينكه طبق مقررات يا قانون

با اين وجود در قوانين داخلي كشورها به ندرت اين دو خصيصه مورد توجه قرار گرفته.باشد

 . (paulsson 1995p 308)است

طراز خصوصي بودن داوري اين نتيجه حاصل مي فين اختالف بتوانند مانع حضور شود كه

اشخاص ثالث در جريان داوري شوند حتي اگر منافع تجاري اين اشخاص تحت الشعاع قرار 

تواند بدون توافق طرفين حل اختالف ديگري حتي در رابطه با دادگاه داوري نمي.گرفته باشد

كه به موضوع اختالف در داو. اختالف موضوع رسيدگي را وارد جريان داوري نمايد ري نامه

به آن موضوع  و داوران بايد و داور يا داوران رسيده است معين شده است امضاء طرفين

و خارج از موضوع رسيدگي ننمايند .رسيدگي
كه اين نتيجه منطقي خصوصي بودن داوري جذابيت الزم را اين، وجود با بايد پذيرفت

ج.ندارد به اختالفات و روشن زيرا در خيلي از موارد رسيدگي و طاري امتيازات مهم انبي

مي. دارد و هزينه يك داوري از چند داوري كمتر و سرگرداني ناشي از صرف وقت شود

و مخصوصاًبالتكليفي كاهش مي چه از صدور احكام معارض كه معموالًيابد  در قواعد داوري

بدر حقوق داخلي چه در سطح بين شود، يني نميالمللي براي حل تعارض آنها راه حلي پيش

. شودمي اجتناب

و شود داوري نبايد گرفتار پيچيدگي آئين رسيدگي قضائي،از طرف ديگر مانند جلب ثالث

به داوري روي آورده كه براي اجتناب از آن  دادگاه داوري،اند، در هر رويورود ثالث

رنمي و صدور دستور سيدگي توأمان را بدون تواند دعوي ديگري را وارد جريان داوري كند

. توافق طرفين صادر نمايد

بر محرمانه بودن– مبحث دوم  اثر خصوصي بودن
كه مطرح مي كه آيا از اگر اصل خصوصي بودن داوري پذيرفته شود سوالي شود اين است

اگر اين نتيجه حاصل شود؟اين تعهد اصلي تعهد ضمني محرمانه بودن داوري نيز استنتاج مي

و به جريان انداختن داوري نقش شود سوا ل بعدي اين است كه آيا بر قراردادهائي كه در ايجاد

به معني خاص به داوري يا توافقنامه داوري(دارند، مانند قرارداد داوري كه بين) شرط رجوع

 
1- All meetings and hearings shall be in private unless the parties agree otherwise in writing 
or the Arbitral Aribunal directed otherwise.  
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و طرفين طرفين منعقد مي كه بين داوران شود، يا قراردادهاي تحكيم داوري مانند داوري نامه

ميمنعقد مي و طرفين منعقد شود، اثر شود يا قرارداد سازماندهي داوري كه بين مؤسسه داوري

. گذاردمي

به خود از ماهيت خصوصي داوري ناشي آنچه مسلم است تعهد محرمانه نگهداشتن خود

ولي حداقل اجازه توجيه ممانعت از حضور اشخاص ثالث در محل برگزاري داوري.شودنمي

ميجلسات.دهدرا مي به آن براي عموم آزاد رسيدگي در محل خصوصي برگزار كه ورود شود

به جلسات رسيدگي شد، الزاماً. نيست كه بتوان مانع ورود اشخاص ثالث  ولي از اين واقعيت

و اظهارات اين معني مستفاد نمي و اطالعات شود كه طرفين تعهد محرمانه نگهداشتن اسناد

و حتي راي صادره  .را دارندجلسه رسيدگي

به اختالف هيچ چيز ماهيت محرمانه ندارد رموز شغلي طبيعت محرمانه ندارد. در رسيدگي

به حفظ اسرار. شودو ناگهاني بدون علت ايجاد نمي و با تعهد قانوني اسرار منشاء قانوني دارد

ا1اين نوع تعهد در قانون مجازات فرانسه. شوداشخاص سپرده مي يران مانند جمهوري اسالمي

و(: قانون مجازات اسالمي648طبق ماده. وجود دارد و دارو فروشان و ماماها و جراحان اطباء

ميتمامي به مناسبت شغل يا حرفه خود محرم اسرار كه شوند هر گاه در غير از موارد كساني

به يك ميليون و يا و يك روز تا يك سال حبس سه ماه به وقانوني اسرار مردم را افشاء كنند

اين تعهد با ضمانت اجراي ). شوندپانصد هزار تا شش ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي

به علت وضعيت، شغل يا ماموريت دارنده اطالعات كيفري فقط بر كساني تكليف مي شود كه

. هستند

در خارج از وجود تعهدات قانوني، تعهد محرمانه نگهداشتن منشا ديگري غير از منشا

ن كه طرفين توافق نمايند كه اطالعات وحتي.تواند داشته باشدميقراردادي، هيچ مانعي ندارد

به عنوان دليل به دادگاه داوري ارائه مي كه وجود دادگاه.شود، محرمانه بماندمداركي كه هائي

ميهكرداصل محرمانه بودن داوري را انكار  نمايند كه تعهد اند، استدالل خود را بر اين استوار

 شودوني محرمانه نگهداشتن، بطور ضمني از قرارداد داوري يا از وابستگي به آن ناشي نميقان

و تحليل،بنابراين).1996ديوان عالي استراليا( به تجزيه  پاسخ به سواالت فوق الذكر بستگي

و مؤسسه داوري اطالعاتآيا طرفين خواسته.كنداراده طرفين پيدا مي به داوران  اند

؟محرمانه و كدام اطالعات  اي بسپارند؟ يا خير

هاي انگليسي وجود اصل كلي محرمانه بودن داوري را منبعث از دادگاهاين، با وجود

11( نظردادگاه تجديد در اين كشور.شناسندمي خصوصي بودن داوري Arbitration 

خـواه بـه ات محرمانه را توسط اشخاصي كه خواه به علـت وضـعيت، افشاء اطالع(قانون مجازات فرانسه 226-13ماده.1

مي.)علت شغل، خواه به علت عمل يا ماموريت موقت، مكلف به محرمانه نگهداشتن هستند .داندجرم
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International(كه: اظهار داشته است  بر طرفين داوري تحميلتعهد محرمانه ماندن داوري

ميمي در،به همين ترتيب. شودشود از ماهيت خصوصي داوري ناشي  قاضي اظهار داشته است

و يا در كه براي داوري فراهم داوري تعهد ضمني طرفين در خصوص عدم افشاء مداركي

 مورد صورتدر.شود، وجود داردداوري از آنها استفاده يا در جريان داوري افشاء يا توليد مي

و يادداشتحساب ميها به عنوان دليل ارائه ميهائي كه شوند، همين حكم شوند يا در راي ذكر

.مگر اينكه طرفين بر افشاء آن تراضي نمايند صادق است،

 ها محرمانه بودن داوري را متاثر از خصوصي بودن آن در فرانسه نيز بعضي از دادگاه

 دارد كه داوري ماهيتاًدادگاه تجديد نظر پاريس اظهار مي)(Aojjeh1986ايهپرونددر.دانندمي

به بهترين وجه تامين به نظم خصوصي مورد توافق طرفين را  راز داري مقررات مربوط

و در فرانسه محرمانه بودن داوري اصوالًاين با وجود.نمايدمي  منشا قانوني يا قراردادي دارد

. شودبودن آن استنتاج نمياز خصوصي

 محرمانه بودن داوري-مبحث سوم
و توجه كميسيون در سال هاي اخير مساله محرمانه بودن داوري موضوع بحث دانشگاهي

و سازمان مشورتي حقوقي آسيائي) 2002گزارش آوريل سال(المللي داوري اتاق بازرگاني بين

. بوده است1 افريقائي�

 دهاي داوري مقرراتي در مورد محرمانه ماندن يك يا تعدادي از بعضي از قواعد نها

و اغلب كشورهاي نظام حقوقي. هاي خاص داوري دارندجنبه و انگليس در حقوق فرانسه

به رسميت شناخته شده است ال محرمانه بودن داوري بطور جزئي يا كلي فرانسهدر. كامن

م به به اصل محرمانه بودن داوري فقط مربوط شاوره داوران براي اتخاذ تصميم است، كه

 تعدادي از حقوقدانان برجسته داوري را محرمانه.كندمحرمانه بودن داوري تسري پيدا نمي

.)Fouchard, Gaillard,Goldman.1996,No 1132( دانندمي

بو در حقوق كشورهاي ديگر مانند اياالت متحده امريكا، و استراليا محرمانه دن سوئد

و بحث است  Esso(ايدر استراليا در پرونده.)Delvove.1996.p375(داوري مورد ترديد

v.Plowman 1995(كارشناس منتخب دادگاه منكر وجود قاعده عمومي حاكي از محرمانه بودن

.2داوري شده است 

1- Asian-African Legal Consultative Organization  
2-Although privacy may be perceived  as an advantage of arbitration over national courts 
,there is no general binding rule that arbitration proceedings are private and confidential 
precluding the parties divulging details to third parties. The extent to which arbitration 
proceedings, the content ,the nature of the dispute and all aspects of the arbitration remain 
confidential is ,in many view. A matter of agreement by the parties.  
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 به عنوان مثال.كنندخيلي از محاكم در كشورهاي ديگر وجود چنين اصلي را انكار مي

كه تكليف قانوني ناشي از قرارداد داوري يا وابستگي ديوان عالي كشور سوئد نظر داده است

به آن براي محرمانه نگهداشتن داوري وجود ندارد در. ذاتي يا ديوان عالي كشور استراليا

مي پرونده فوق الذكر كه در حقوق داوري تعهد خاص محرمانه ماندن مدارك طرفين اعالم كند

به دا يك.)High Court.1996(اند، وجود ندارددگاه داوري ارائه نمودهكه در رأيي كه توسط

صادر شده، اظهار شده است كه هيچكدام از مقررات ديوان 1988دادگاه امريكائي در سال 

كند تعهد محرمانه نگهداشتن داوري را تحميل نمي المللي بر طرفين،داوري اتاق بازرگاني بين

. تعهدي وجود ندارد چنينو نتيجتاً

كه قبالًي دادگاه تجد،اي ديگردر پرونده  با تكيه بر ماهيت)Ojjeh.1986(د نظر پاريس

ميكرداوري از خصوصي بودن استنتاج محرمانه بودن كه ادعاي(نمايد ده بود، اعالم طرفي

محغرامت ناشي از نقض محرمانه بودن داوري مي و داليل رمانه نمايد، بايد در مورد وجود

اگر چنين توضيحي.)Nafimco.2004(المللي فرانسه توضيح دهد بودن آن در حقوق داوري بين

به نظر دادگاه اصل مسلم محرمانه بودن داوري، وجود خواسته مي شود به اين دليل است كه

. ندارد

سيون قانون نمونه داوري كمي.شوداي ديده نميالمللي نيز چنين قاعده بينيداورقواعد در

آنو قواعد داوري اتاق بازرگاني بين) آنسيترال(حقوق تجارت ملل متحد  المللي نيز متذكر

.اندنشده

و سپس دامنه بنابراين با وجود اختالف نظر بايد مبناي محرمانه بودن داوري را جستجو

.)Loquin.2006.327(را مشخص نمود شمول آن

 مبناي محرمان بودن داوري-الف
از جهت ماهيت قضائي غير علني. شته شد داوري ماهيت قضائي قراردادي داردچنانكه نو

داوري نيز از اين. بودن مشاور قاعده كلي است كه در انواع مختلف محاكمات وجود دارد

و مشاوره جهت اتخاذ تصميم در داوري غيرعلني است از. قاعده مستثني نيست در داوري قبل

و يكي از داوران نظر ساير ختم رسيدگي اصل تساوي طرفين كه  حق دفاع مانع از اين است

يا.داوران را در مورد موضوع داوري افشاء نمايد ضمانت اجراي چنين عملي جرح داور

يكي. بطالن راي داوري است كه بعد از ختم رسيدگي، احترام به استقالل داور مانع اين است

در اين وضعيت. ارائه شده بر مال نمايدحل از داوران موضع ساير داوران را در مورد راه

كه نظرش مسئوليت داور افشاء كننده اسرار، ضمانت اجراي افشاء نظر داور، در مقابل داوري

 غيرعلني بودن مشاوره براي اتخاذ تصميم در محاكمات اقتضاي،بنابراين.باشدافشاء شده، مي
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پ و غير علني شدن آن تسري و به خود محاكمه  اين نوع.كنديدا نميذات آن است

و مخصوصاًمحدوديت  توسط اشخاص ديگر مانند طرفين ها مانع افشاء داوري در موارد ديگر

.)Loquin .2006.329(اختالف نيست

مي،بنابراين كه درحقوق موضوعه پذيرفته به علت بعضي از تكاليف محرمانه شود مربوط

وض. ماهيت قضائي داوري است به داوراندر اين  عيت محرمانه نگهداشتن داوري مربوط

و معموالًمي ميشود  دهد در قوانين آئين دادرسي قضائي كه داور را تحت پوشش قرار

. شودپيش بيني مي

كند كه عقايد اصل محرمانه بودن مشاوره در داوري، اعضاء دادگاه داوري را موظف مي

برايكه راي صادر نشده،ي دادگاه داوري را، حداقل تا وقتيشخصي داوران، مانند نظر جمع

و. طرفين افشاء ننمايند و حق دفاع آنها تعهد محرمانه نگهداشتن داوران از اصل تساوي طرفين

.شوداستقالل داور ناشي مي

كه موافق داوري محرمانه هستند از عبارت مضيق ماده 1468بعضي از حقوقدانان فرانسوي

و موضوع داوري را تعيينقانون آئي كه طبق آن داور تاريخ مشاوره ن دادرسي مدني جديد

و اعالمكركند، تفسير موسع مي به محض اينكه دادگاه داوري وارد عمل شد،هكردده كه اند

 قانون آئين 1460و مشاوره خاص مورد توجه ماده . p639 (Derains 1998( شودمشاوره آغاز مي

كه دادگاه داوري عمليات داوري دادرسي مدني جديد را مرحله نهائي ارتباط داوران از دوراني

به نظر آنها در طي مدت داوري اصل محرمانه بودن. انددهكردهد، اعالن را تحت نظر قرار مي

و حق دفاع ضروري است زيرا اگر يكي از داوران با ارتباط.مشاوره براي حفظ تساوي طرفين

ط يكي از و منظم تحوالت داوري وموضع هر يك از داوران آشكار نمايد با رفين بطور آشكار

به عنوان اصل عمومي ناشي از نظم عمومي آئين داوري شناخته  كه  تساوي بين طرفين را

ميمي مي.كندشود، نقض و مدارك خود را در جهت در اين وضعيت طرف مطلع تواند رفتار

و  . هدايت نمايدمنافع خود تنظيم

از. محرمانه بودن داوري ضرورت حمايت از استقالل داوراست،از طرف ديگر حمايت

به هر يك از داوران اين امكان را مي و سري ماندن مشاوره دهد كه عقيده خود را آزادانه

بدون ترس از اينكه يكي از طرفين بتواند عليه او ادعاي جبران خسارت ناشي از نقض آئين 

.بيان نمايندي نمايد،رسيدگ

كنند كه در حقوق داوري تعداد زيادي نقض اصل، در حمايت از اين نظر استدالل مي

به اين ترتيب راي داده)Rouen 1988(دادگاه تجديد نظر. بدون ضمانت اجرا پذيرفته شده است

ولي نقض اصل محرمانه بودن است،) راي با اكثريت صادر شده(تصريح به اينكه(است كه

اظهار نظر) Bordeaux.1993( دادگاه تجديد نظرديگري،به همين ترتيب). ضمانت اجرائي ندارد
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از1469اثر ماده(كرده است  قانون آئين دارسي مدني جديد ممنوعيت افشاء نظر هر يك

به اينكه قسمت دوم ماده كه1473داوران است، ولي با توجه  همان قانون به راي داوري

آناقليت از امضاء آن امتناع نموده باشد، همان اثر را مي را امضاء دهد كه انگار همه داوران

كه علناًنموده به بعضي از داوران اجازه داده است و به اين ترتيب  مخالفت خود را با رايي اند

به اين طريق محرمانه بودن مشاوره را نقض نمايكه با اكثريت آراء و ند، به نظر اتخاذ شده ابراز

 قانون آئين دارسي مدني جديد بتواند به عنوان قاعده نظم 1469رسد كه مقررات ماده نمي

به اتفاق بوده است، قاعده و داوران با ذكر اينكه اتخاذ تصميم عمومي مورد توجه قرار گيرد

 ). نظم عمومي را نقض نموده باشند

اك(همين بحث در موردي كه تصريح شود . نيز صادق است) ثريت صادر شدهراي با

كه دادگاه بدوي با دادن حق امتناع از امضاء دادگاه تجديد نظر پاريس اظهار نظر كرده است

به شرايط ماده  . قانون آئين دادرسي مدني جديد پاسخ مثبت داده است1473راي به اقليت

با.از داور استاي براي حمايت واقعيت اين است كه اصل محرمانه بودن مشاوره قاعده

امتناع از امضاء يك راي يا با قبول اينكه راي با اكثريت يا اتفاق آراء صادر شود، داور يا داوران

به آنها عطا مي كه محرمانه بودن مشاوره به دنبال آن برايشان از حمايتي كه و از آرامشي نمايد

ميحاصل مي .برندشود، بهره

ور براي طرفين در مقابل تصميمي كه در هيئت داوري اثر اين انصراف از افشاء موضع دا

مي شود،گرفته مي مي. شودظاهر تواند عقيده خود را با قبول ناسزاگوئي يكي از طرفين داور

نتيجه اين رفتار. تواند ضمانت اجرائي به دنبال داشته باشدولي اين افشاء نمي. كند افشاء

ا ميبطالن راي يا مسئوليت داور، كه فقط از تواند كند، نميمكاني كه حقوق به او داده استفاده

درمي اي كه از او حمايتبه عبارت ديگر انصراف يا عدم انصراف داور از قاعده. باشد و كند

به طرفين وارد نمي اختيار او قرار .آورددارد، هيچ خسارتي

ازاين با وجود كه در آن يكي از داوران، عقيده يكي به وضعيتي  همكاران عضو هيئت بايد

حداقل، اين افشاء تقصيري است كه مسئوليت داور. نظر ديگري داد نمايد،داوري را افشاء مي

.متخلف در مقابل همكار متضرر از عدم راز داري او را بدنبال دارد

 دامنه شمول تعهد اصلي-ب
به.شوندميدر مواردي كه محرمانه بودن وجود دارد فقط در قرارداد اصلي متذكر آن

المللي فقط بر بين عنوان مثال در مقررات داخلي قواعد داوري ديوان داوري اتاق بازرگاني

كه وظيفه مديريت داوري دارند، وظيفه محرمانه) نه بر طرفين يا داورها( اعضاء ديوان داوري

و در ماده  دا20نگهداشتن داوري تحميل شده است وري همين قواعد مقرر شده است دادگاه
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و اطالعات داوري اتخاذ نمايد . حق دارد تدبير الزم براي حمايت از محرمانه ماندن موضوع

ميعده  دهد، مخصوصاًاي اعتقاد دارند كه اين تعهد بر قراردادهائي كه داوري را سازمان

و داوران منعقد مي و قراردادي سازماندهي داوري كه بين طرفين قراردادي كه بين طرفين شود

ميو نه ميادهاي داوري منعقد و هر گاه مجموعه عناصر داوري توسط طرفين افكندشود، پرتو

به عدم افشاء داوري هستند .محرمانه اعالم شود، داوران مانند نهاد داوري مكلف

كه معموالً  بر واقعيات استوار قراردادهاي داوري از نوع قراردادهاي خدمات است

به اينمي و ميشوند و نهاد داوري تحميل . نمايند اعتبار تعهد محرمانه نگهداشتن را بر داوران

به جنبه هاي سري آئين وجود چنين تعهدي به نياز ارادي مشروع طرفين كه انتظار احترام

به اين دليل درگير داوري شده و مي اند،داوري دارند از. دهدپاسخ مثبت به عبارت ديگر

اند، ساير قراردادهايهكردطور صريح بر محرمانه بودن داوري توافق اي كه طرفين به لحظه

به جريان انداختن  طرفين است، بايد محرمانه) اراده داوري(خدماتي كه منظور از انعقاد آنها

. حفظ شوند

كه648و ماده1 قانون جزاي فرانسه226-13در معني مراد ماده  قانون مجازات اسالمي

به كار برده است داوران مستودع رموز)..ي كه به مناسبت شغل خود كسانتمامي(عبارت

مي به اين دليل،.هستند كه توسط طرفين به آنها سپرده شده است رسد در حقوق داخلي به نظر

و حقوق ايران براي داوران تعهد قانوني محرمانه نگهداشتن داوري با ضمانت اجراي  فرانسه

.كيفري وجود دارد

را گر،به عبارت دي از قراردادي كردن حفظ رموز توسط طرفين، تعهد قانوني داوران

ميلحظه به آنها سپرده كه رموز مياي  صرف وجود اراده محرمانه مطمئناً.كندشود، ايجاد

بلكه براي. نگهداشتن رموز آئين داوري، كافي براي ايجاد شرايط وجود اين تعهد قانوني نيست

مجكراينكه افشاء  يا ازات كيفري داشته باشد،دن رموز الزم است كه مستودع موقعيت شغلي

و 648 دامنه شمول ماده،به اين ترتيب. ماموريت موقت نيز داشته باشد  قانون مجازات اسالمي

و تشكيالت نه تنها وكالء طرفين اختالف داوري، بلكه خود داور مشابه آن در ديگر كشورها

.گيرداداري نهاد داوري رادر بر مي

به سوي محرمانه اعالن تازه و عدمكرترين ادبيات حقوقي زمان ما دن كل سيستم داوري

در. كندافشاء آن مگر با توافق طرفين اختالف حركت مي  قواعد داوري4مادهبه اين ترتيب

و سازمان مركز منطقه اي داوري تهران كه براساس توافق دولت جمهوري اسالمي ايران

تدوين شده است، دامنه شمول محرمانه بودن)www.trac.ir( افريقائي-ئيمشورتي حقوقي آسيا

 
1- ((La revelation d’une information soit par l’etat , soit par profession ,soit en raison d’une 
fonction ou d’une mission temporaire.)) 
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به همه دست اندركاران انجام داوري تسري داده شده است : طبق اين ماده. داوري را

مي( و. گيرد، محرمانه استداوري كه بر مبناي اين قواعد انجام طرفين، از جمله وكالء

و منشيكارشن داوران، كارشناسان منصوب آنها، واسان منصوب ديوان همچنين مركز، ها

به اختالف يا جريان داوري را متعهداند كه هيچ گونه اسناد، واقعيات يا ساير اطالعات مربوط

آنها بايد از انتشار راي ديوان يا فراهم نمودن موجبات انتشار.براي اشخاص ثالث فاش نسازند

.)ين نسبت به انتشار آن توافق كنندآن توسط سايرين اجتناب نمايند مگر آنكه طرف

به درج شرط بعضي از نويسندگان با درس گرفتن از عدم قاطعيت حقوق موضوعه، توصيه

مي محرمانه ماندن داوري در قرارداد داوري، .نمايندقواعد نهادهاي داوري يا داوري نامه

ب،بعضي ديگر آن تعهد محرمانه بودن داوري مندرج در قرارداد داوري را ه همه وجوه

به نظر اين گروه قراردادي كه هنوز همه رموز خود را آشكار ننموده، تعهد.دهندسرايت مي

كه تمام داوري را تحت الشعاع ضمني محرمانه نگهداشتن را برعهده طرفين ايجاد مي نمايد

1فرانسه قانون مدني 1135قانون مدني ايران مانند ماده220ه زيرا در ماد. دهدخود قرار مي

را عقود: مقرر است درنه فقط متعاملين كه  آن تصريح شده است ملزمبه اجراي چيزي

به نمايدمي ياتمامبلكه متعاملين كه بموجب عرف وعادت از نتايجي هم  عقدبه موجب قانون

مي شودحاصل مي به عنوان تعهد ضمني محرمانه بودن داوري،به اين ترتيب.)باشندملزم

و تحليل منطقي اراده. شوددنباله ضروري قرارداد داوري محرمانه ايجاد مي اين تعهد از تجزيه

به اختالف است. شودطرفين ناشي مي ،اگر درست باشد كه داوري روش رسيدگي محرمانه

كه طرفين محرمانه نگهداشتن را دليل قطعي تعهدات خود در داوري يقيناً  درست است

و متقابالًمي ميدانند و نگهداري آن به احترام . شوند متعهد

در،در واقع به داوري عدالتي غير از عدالتي كه در دادگاه طرفين هاي دادگستري رجوع

ميشود، مخصوصاًاعمال مي و افشاء را جستجو )41ص1386،خزاعي(كنند نفي هر گونه انتشار

به داوري تضمين مح با انتظار. رمانه ماندن رموز شغلي خود را در نظر دارندطرفين در رجوع

ميچنين امتيازي از داوري، اين روش حل اختالف بر همه سيستم و هاي حقوقي فائق آيد

مي تبديل به عرف تجارت بينمطمئناً . شودالمللي

1- ((Les conventions obligent non seulement a ce qui est exprim, mais encore a toutes les 
suites que l’equite, l’usage ou la loi donne a l’obligation d’apres sa nature .)) 
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 استثناء محرمانه بودن داوري-مبحث چهارم
ها ضرورت-الف

و استثناء مي تعهد محرمانه داشتن داوري تعهدي مطلق نيست شود آتي بر اين تعهد تحميل

و دستور قضائي  و در موارد ديگر ناشي از قانون كه در بعضي از موارد ريشه در توافق طرفين

مي غير از موارد نظم عمومي،. است كه طرفين توانستند توافق بر محرمانه بودن به همان ترتيبي

و يا بر افشاء داوري در مراحل بعدي داوري كه توافق بر علني بودن  نمايند، اين امكان را دارند

به مؤسسه بيمه داشته باشند. نمايند به ارائه راي داور كه. طرفين ممكن است نياز در مواردي

اي جزء مراجعه به محاكم عمومي كه چاره محكوم له ناگزير از اجراي اجباري راي داور است،

ميموج  الزامات ناشي از قوانين امري در خصوص،به اين ترتيب. شود، نداردب افشاء راي

افشاء اسرار، تعهد محرمانه داشتن قراردادهاي داوري يعني قرارداد با داور يا قرارداد

مياز سازماندهي داوري را  ،همين حكم در مورد نظم عمومي ناشي از آئين داوري. بردبين

به راي در مقابل اشخاص ثالث، تجديد نظرمخصوصاً نيز خواهي از راي داور يا حق استناد

.صادق است

و قاضي) Ali Shipping corp.1999( در پرونده  محرمانه بودن داوري مورد مناقشه بوده است
كه.ده استكرچهار استثناء بر تعهد محرمانه بودن داوري را ياد آوري اول موردي است

به افشاء  اصل آزادي انعقاد قراردادها به طرفين قرارداد داوري اين.داده باشندطرفين رضايت

كه بر افشاء داوري يا افشاءحق را مي مي دهد كه به دادگاه داوري ارائه و مداركي دهند يا اسناد

به صورت صورتجلسه توليد مي به مرجعي ديگر،در دادگاه داوري توافق شود يا ارائه راي داور

كه دادگاه دستوردر موا. نمايند و افشاء مدرك يا دليلي را صادر ردي  يا قرار ابراز

يكي از طرفين يا هر دو مخالف در اين. نمايد، دستور دادگاه الزم العطاعه استمي گونه موارد

و ارائه دليل ضرورت  به دادگاه افشاء داوري هستند ولي طرف ديگر يا شخص ثالث با مراجعه

ر ميافشاء راي و دادگاه در صورت احراز ضرورت مجوز افشاء راي را صادرا بيان  دارد

وغالباً. نمايدمي و مدارك داوري براي ارزيابي خسارات و يا در اختيار هزينه ارائه اسناد ها

مي گذاشتن آنها ضرورت دارد، زيرا جبران.شوددر اين وضعيت دستور ارائه مدارك صادر

كه يكي از اصول اساسي مسئوليت مدني استكامل خسار . شود ارائه راي ممكن نمي بدونات

كه منطقاً يكي از طرفين داوري در به همين ترتيب در هر مورد  ضرورت حفظ منافع مشروع

 ولي صرف ادعاي شخص ثالث در دادگاهي.شوددعوائي ايجاب نمايد، اجازه افشاء صادر مي

به. كند را توجيه نميضرورت ارائه مدارك دعوي خصوصي به هنگام صدور دستور افشاء

و هدف طرح دعوي كه ضرورت خاطر حفظ منافع مشروع يكي از طرفين، دادگاه به طبيعت

و هزينه و مشكالت افشاء .هاي آن توجه داردارائه اسناد را موجب شده است
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و مدارك در بعضي از موارد اقتضاي اعمال عدالت در دادگستري ضرورت افشاء اسن اد

يا،به عنوان مثال. كندموجود در پرونده داوري را توجيه مي و  ممكن است در رسيدگي قضائي

كه در پرونده داوري و كارشناس نظري خالف آنچه داوري ارجاع امر به كارشناس شده باشد

در اين. ده است، در گزارش جديد تقديم دادگاه داوري يا قضائي نمايدكر اظهار سابقاً

و مدارك پرونده داوري جهت،عيتوض و نظم عمومي اقتضاي افشا اسناد  منافع خصوصي

مي. تطابق نظريات معارض را جهت ارزيابي خسارات دارد كه طرفين پرونده مكرر اتفاق افتد

و طرفين دادگاه داوري بودهداوري يا قضائي همان اشخاصي باشند كه قبالً در پرونده دوم اند

ا رغم هر گاه اصل محرمانه بودن داوري پذيرفته شده باشد علي. ستناد نمايندبه پرونده مقدم

و و مدارك پرونده داوري با توجه به شرايط و احوال آن صدور دستور ارائه اسناد اوضاع

.شودصادر مي

ميدر شركت براي مقامات مسئول. كندهاي تجارتي مساله افشاء اسرار اهميت خاص پيدا

و حسابداري شركتتماميبازار مالي بايد  كه در بورس اطالعات حقوقي، اقتصادي هائي

به اختالفاتي كه شركت طرف آنها است، تهيه شودپذيرفته شده . اند، از جمله اطالعات مربوط

به داوري ارجاع داده شده نيز از اين قاعده كلي مستثني نمي و در اخبار اختالفاتي كه شود

كه گزارش ساليانه شركت ميدر بورس پذيرفته شدههائي ها توانند بر حساباند، اختالفاتي كه

هاي سهامي عام بايد هر اقدام مهم با عموميت بيشتر، شركت. تاثير گذارند، بايد ذكر شود

و تعهدات دارنده اين ابزار شناخته شده اي كه تاثير مهم بر جريان ابزار مالي آنها يا بر حقوق

به اطالع يا. عموم برساندمالي داشته باشد، و به دادگاه داوري به اين اعتبار اطالعات مربوط

و كه يك شركت در آئين داوري حتي موفقيت محكوميت شركت توسط دادگاه داوري هائي

بهبه.)Fabrice Fages. 2000.p.5( رساندبتحصيل نموده است، بايد به اطالع عموم  طور كلي

به اط ومحض اينكه قانون طرفين را مكلف و شفافيت نمايد، تعهد محرمانه الع رساني افشاء

تواند آمريت اين تعهدات قانوني نظم عمومي را كنار اراده طرفين نمي. شودبودن ناپديد مي

.گذارد

 استثناء اموال عمومي-ب
بامنافع عمومي ايجاب مي كه دولت لذا در بعضي از موارد. شفافيت بيشتر عمل نمايد كند

مياننظر داده نه تنها در مواردي كه خود دولت اقدامي براي منافع عمومي كه نمايد، شفافيتد

الزم است بلكه هر گاه سازمان وابسطه به دولت به عنوان نماينده دولت عمل نمايد همين 

منطق استثناء منافع عمومي در محرمانه بودن داوري در راي دادگاه. ضرورت وجود دارد

كه براي منافع.تشريح شده است) Esso v.Plowman 1995( استراليا در اين راي دادگاه آنچه را
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و رموز دولتي در عمومي از داوري حاصل مي و با مقايسه رموز شخصي شود مد نظر قرارداده

و در هر مورد ضوابط متفاوتي بكار گرفته محرمانه نگهداشتن راي تفاوت هاي زيادي مشاهده

. است

وها در روابط بينر درحل اختالفات بين دولتمساله ضرورت شفافيت بيشت  الملل مطرح
 در دوحه قطر سازمان تجارت جهاني اين موضوع2001در سال. مورد بحث قرار گرفته است

و در بيانه خود گنجانيد  جامعه اروپا طرفدار در راستاي بيانيه دوحه،2002در سال. را مطرح

همان سال اياالت متحده امريكادر. شده استالملليشفافيت بيشتر در حل اختالفات بين

پيشنهاد اياالت متحده امريكا شامل علني شدن رسيدگي.دكرپيشنهاد شفافيت بيشتر را مطرح 

و و گزارشات به مدارك . خالصه گردش كار نيز بودو امكان اشراف

مينامهدر اغلب توافق كه بين دول منعقد دهاي تجارتي به شفافيت ر حل شود تمايل

و سنگاپور بر افشاء. شوداختالفات با داوري ديده مي در توافق نامه بين اياالت متحده امريكا

و به حل اختالفات در.علني بودن آن تصريح شده است اطالعات مربوط به طرفين متعهد

و تصميمات دادگاه شده و دستورات و قرارها و لوايح محتوي.انداختيار عموم قراردادن اسناد

 2003هاي بعدي اياالت متحده با كشورهاي ديگر مانند شيلي در اين توافقنامه در توافقنامه

و ساير دول به در توافقنامه. گنجانيده شده است هاي تجارتي بين جمهوري اسالمي ايران

.)66ص، 1386،خزاعي(همين ترتيب عمل شده است 

و شركتد. مشابه وجود دارديدر رويه قضائي داوري نيز وضعيت ر قراردادي بين امريكا

)Methanex Corp Methanex Corp (براي حل اختالف ناشي از توافقنامه تجارت آزاد امريكاي

موضوع اختالف كاربرد متانول در مواد. توافق بر داوري طبق قواعد آنسيترال شده بود1شمالي

آ.نفتي بود شركت طرف.ن ممنوع كرده بودايالت كاليفرنيا شركت طرف قرار داد را از استفاده

و در درخواست خود تقاضايكرقرارداد درخواست داوري   (Amici)حضور دوستانه(د

curiae(و داشتن ناظر بر استماع و عرضحال شفاهي .دكردر رسيدگي

25-4 حضور شخص ثالث در داوري دادگاه داوري اظهار داشت كه مادهخصوصدر

و صريحاًقواعد داوري آنسيترال تعيين  اعالن داشته است كه استماع غيرعلني انجام تكليف

به طريق ديگري توافق مي و بنابراين دادگاه حق نداردكرشود مگر اينكه طرفين ده باشند

افشاء مدارك را نيز با وجود توافق طرفين بر عدم افشاء. اشخاص ثالث را در استماع بپذيرد

.جايز نشمرد

مي اينكه آيا اشخاخصوصدر توانند حضور دوستانه در جلسات رسيدگي داشتهص ثالث

كه15-1باشند ماده  به نحوي به دادگاه داوري اجازه داده است كه داوري را قواعد آنسيترال

 
1- North American Free Trade Agreement . NAFTA 
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از.داند مديريت نمايدمناسب مي تواند برابري با طرفين اختالف را اين اختيار نمي ولي استفاده

و فرصت برابر و داليل خود ندهدبه مخاطره اندازد به نظر دادگاه. كامل به آنها در ارائه مدارك

به دادگاه داده است ولي اين ماده نمي قواعد انعطاف15-1 ماده تواند براي پذيرش پذيري

مي. طرف سوم مورد استفاده قرار گيرد كند كه قواعد داوري آنسيترال دادگاه داوري ياد آوري

در. استبه اين موضوع نپرداختهصريحاً و راي صادره  دادگاه با استناد به رويه داوري

جوانب احتياط را مد نظر قرارداده)5-1 راي شماره( اياالت متحده امريكا-هاي ايراندادگاه

.كندو در نهايت حضور دوستانه در دادگاه را رد مي

و شركت سرمايه مي در گذار خارجي منافع عمودر اختالف بين دولت جمهوري بليوي

به مخاطره افتاده بود كه منجر به شدت آب و خصوص تامين 17كشته شدنبه شورش مردم

از.نفر شد  نفر از دادگاه داوري درخواست300پس از ارجاع اختالف طبق قرارداد بيش

مي. شركت در رسيدگي داشتند به عنوان طرف دعوي پذيرفته درخواست كنندگان خواستند

د و يا حق شركت . داشته باشند)Amicus curiae(ر دعوي به عنوان حضور دوستانهشوند

به طور علني انجام شود و صورتجلسات و گزارشات دادگاه.داوري علني باشد.دفاعيات

حق. داوري تحقيقات محلي در بليوي انجام دهد تا واقعيات مربوط به اختالف روشن شود

به دعوي داشت به هر نوع دليل مربوط و خسارت كامل آنها پرداخت شوددادن جواب .ه باشند

را درخواست1گذاريالمللي حل اختالفات ناشي از سرمايهمركز بين  اوت29در آنها

دادگاه. دادگاه داوري درخواست آنها را رد كرد2003 ژانويه29 ثبت كرد ولي در 2002

كه طبيعت قراردادي رضائي داوري كنترل مسائل مور د درخواست را به داوري اظهار داشت

به دادگاهطرفين مي نه و كه در عدم وجود مخصوصاً. دهد به خوبي روشن است  براي دادگاه

به طريق اولي عموم را در دعوي ندارد و .2رضايت طرفين دادگاه حق پذيرش ثالث

و استناد به راي-ج و انتشار  محرمانه بودن
تواند تابع قواعد دارد كه راي داور نمي وجود بسيار داليل عملي،بعد از صدور راي داور

و محقق شده. محرمانه صرف باشد و تعهدات طرفين در راي داور معيين از جمله حقوق

 
1- International Centure for Settelement of Investment Disputes (ICSID).  

:چكيده راي دادگاه به اين شرح است.2
The consensual nature of the arbitration  places the control of the issues you raise with the 
parties, not the tribunal . In particular .it is manifestly clear to the Tribunal that it does not 
,absent the agreement of the parties ,have the power to join a non-party to the proceedings; to 
provide access to hearings to non-parties  and ,a fortiori, to the public generally ; or to make 
the documents of the proceedings public . . .  
We hold this view without in anyway prejudging the question of the extent of the Tribunal’s 
authority to callwitnesses or receive information from non-parties on its own initiative  
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يكي از طرفين در مقابل اگر منطقاً، بنابراين.است  ضرورت افشاء راي براي حمايت از حقوق

 در مواردي كه از دادگاه به همين ترتيب. شخص ثالث وجود داشته باشد، راي بايد افشاء شود

ميتقاضاي اجراي راي داور مي در اغلب موارد وقتي راي. كندشود، افشاء راي ضرورت پيدا

كه اصوالً ميداور در دادگاه دولتي شود، جزئيات داوري رسيدگي علني دارد به مناقشه گرفته

. شودبراي عموم آشكار مي

مياصوالً يعني راي داور تحت پوشش. راي داور را بدهندتوانند اجازه انتشار فقط طرفين

و نهاد داوري قرار دارد و داوران  توسط قواعد اين راه حل صريحاً.تعهد محرمانه بودن طرفين

كه در بند مي32 ماده5داوري آنسيترال تواند منتشر شود مگر با راي داور نمي(كند اعالم

. قبول شده است) رضايت دو طرف

آ شركتي قرار موقت. شده استنيز مطرح هاي سوئد راي داوري در دادگاهمساله انتشار

و در مجله با.دكراي منتشر عليه طرف دعوي خود در دادگاه داوري تحصيل طرف دعوي

و حكم نقض اصل محرمانه  استناد به محرمانه بودن، در دادگاه نخستين استكهلم طرح دعوي

دادگاه.د داوري تلقي شده بود را تحصيل نمودبودن كه در آن دادگاه نقض اساسي قراردا

تجديد نظر با قبول تقصير شركت، اظهار داشته است كه تقصير تزلزل در قرارداد داوري را 

مطرح شده فقط آئين داوري را كه منفعت عام دارد كند، زيرا قرار موقت منتشرتوجيه نمي

 موضوع تكليف قانوني محرمانه ديوان عالي كشور سوئد در اين،به اين ترتيب. ده استكر

به طور ضمني از قرارداد داوري ناشي يا به آن مربوط شود، احراز نمي كه .كندبودن

شود انتظار محرمانه داشتن كامل افزون بر اين به داليل مختلف از اشخاص ثالث نمي

ي در درجه اول با اتفاق نظر پذيرفته شده است كه شاهد حق دارد برا. داوري را داشت

شود بنابراين از شاهد برخالف كارشناس نمي. اشخاص ثالث مشاهدات خود را بازگو نمايند

كارشناس كه طبق وظيفه مكلف به اظهار نظر شده است. انتظار محرمانه نگهداشتن را داشت

.بايد اطالعات دادگاه داوري را محرمانه نگهدارد

يكي از طرفين داوري استانتشار راي تنها طريق جبران كام در بعضي از موارد .ل خسارت

در چنين فرضي. تواند با تعهد محرمانه بودن، معارض باشداصل جبران كامل خسارت مي

به عنوان ضرورت جبران خسارت، دستور افشاء راي صادر نمايددادگاه داوري مي . تواند،

تعهد نبايد به اين.تعهد محرمانه بودن در مقابل نظم عمومي آئين داوري بايد خنثي شود

و برابري هر يك از طرفين لطمه به راي. اي وارد آوردحق دفاع هر يك از طرفين حق اعتراض

و نيز مي كه به آن قدرت توانندداور در دادگاه دولتي صالح را دارند از صدور قرار اجراي راي

هر. شكايت نمايند دهد،اجرائي مي مح اين حق با تعهدي كه بر رمانه يك از طرفين در
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مي.شود، منافات داردنگهداشتن داوري تحميل مي ،شودنه تنها آئين داوري با اين عمل آشكار

و حتي در مواردي بعضي از وقايع جلسه داوري نيز بر مال مي .)Paris 1990(شودبلكه راي داور

 حق دفاع هر يك از طرفين نقض. نظم عمومي با آئين رسيدگي ارتباط دارد،از طرف ديگر

مي. كندمحرمانه بودن راي داور را تجويز مي به عنوان دليل در دفاع يا مبناي راي داوري تواند

درست است كه امر مختومه راي داور. اقامه دعوي در دادگستري عليه شخص ثالث قرار گيرد

راي قضائي وضعيت حقوقي داند، ولي راي داور مانندرا فقط بين طرفين داوري منشا اثر مي

ميجديد آن قابل استناد در مقابل اشخاص ثالث كه  دهند، بوجود را مورد توجه قرار بايست

مي. آوردمي كه بدهكار به عنوان مثال، ضامن در مقابل طلبكار تواند استناد به راي داوري نمايد

به پرداخت دين نموده است كهاين حق نمي.اصلي را محكوم  از تواند با تعهد محرمانه بودني

.شود معارض تلقي شودقرارداد داوري ناشي مي

و مربوط به نقض محرمانه بودن در حق دفاع است آيا. سوالي كه در مجامع داوري مطرح

كه تحت پوشش تعهد محرمانه قرار دارد، در دادگاه حق دفاع، اجازه افشاء راي داور يا سندي

بهدر.دهددولتي يا دادگاه داوري ديگري را مي ميپاسخ دهيم كه مطالعه رويه اين سوال توجه

به عنوان رويه در داوريداوري نشان مي هاي ديگر مورد استناد قرار دهد آراي داوري مكررا

كه در داوريدر داوري. گيرندمي به سوابق داوري كه داوران هاي هاي نهادي مرسوم است

به آن صادر شده، استناد گذشته، تحت سرپرستي نهاد داوري، در موارد مشابه يا نزديك

به اختالفات در شبكهدر داوري. نمايندمي هاي توزيع كاال، وكالي توزيع كننده كاال هاي مربوط

به عنوان رويه استناد مي كه عليه اعضاء ديگر شبكه صادر شده . نمايندمكررا به آرايي

 ضمانت اجراي نقض تعهد محرمانه بودن-مبحث پنجم
 مسئوليت كيفري-الف

كه قانون و رموز را ممنوع در موردي ده براي افشاء آن تعيين مجازاتكرگذار افشاء اسرار

 هر گاه در غير.... قانون مجازات اسالمي نيز مقرر شده است648در ماده. كيفري نموده است

و يك روز تا يك سال حب سه ماه به و يا به يك از موارد قانوني اسرار مردم را افشاء كنند س

و مي ميليون  نوشته چنانكه قبالً). شوندپانصد هزار تا شش ميليون ريال جزاي نقدي محكوم

و اع به داوري نيز مربوط شودمشد افشاء اسرار .ال مجازات

به داور يا مجموعه سيستم داوري در به مناسبت حل اختالف كه و اسرار دولتي افشاء

ا139موارد مندرج در اصل  مي ساسي، قانون .شود مجازات مخصوص به خود را داردسپرده

كه به مناسبت داوري در اختيار داور يا سيستم داوري قرار و مداركي اگر در اثر افشاء اسناد
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و امنيت عمومي وارد آيد، گيرد،مي از خسارتي به مجموعه نظام مجازات خسارت وارده غير

و .زات اسالمي خواهد بودتابع قواعد قانون مجا مجازات افشاء اسرار

 مسئوليت مدني-ب
آنضمانت اجراء منبع قراردادي تعهد محرمانه، مي هاي نقض اين ضمانت. نمايدرا معيين

به اين تعهد احترام نگذارد، مسئوليت.گيرداجرا تحت رژيم مسئوليت مدني قرار مي كه طرفي

و بايد خسارت وارده بر قراردادي خود را نقض مي كه از افشاء محرمانه نمايد طرف ديگر را

ولي تصور جبران خسارت قراردادي در داوري.شود، جبران نمايدبودن داوري ناشي مي

و معموالً .شودن تعيين خسارت نميآ در قرارداد داوري براي افشاء مشكل است

اصل مسئوليت مدني. فرض مسئوليت مدني خارج از قرارداد بيشتر قابل پذيرش است

از قرارداد اقتضاء دارد كه هر گاه توسط درست اندركاران داوري اعم از اشخاص حقيقي خارج 

به اطراف يا اشخاص ثالث وارد شود  به نحوي در داوري دخالت دارند خسارتي كه يا حقوقي

به جبران خسارت خارج از قرارداد مسئول باشند .نسبت

كه در اينجا مطرح مي اه داوري صالحيت رسيدگي به شود اين است كه آيا دادگسوالي

و ميزان خسارت ناشي از نقض تعهد محرمانه بودن داوري توسط  و تعيين مجازات اختالف

 يك طرف عليه طرف ديگر را دارد؟

مي و صالحيت داور در داوري نامه مشخص داور.شودمسئوليت مدني موضوع اختالف

مح. تواند خارج از موضوع اختالف راي صادر كندنمي و خسارات نقض رمانه ماندن داوري

به مرحلهناشي از آن معموالً به اجراي مربوط نه مربوط و اي بعد از انجام داوري است

و بنابراين در صالحيت داور وارد نمي ولي اين.شودقراردادي كه موضوع قرارداد داوري است

به مح كه طرفين ملزم كه در داوري نامه قيد شده باشد رمانه نگهداشتن رموز امكان وجود دارد

و در صورت افشاء مسئوليت مدني خواهند داشت كه  داوري براي مدت معين خواهند بود

.احراز آن بر عهده داوران است

واصوالً تعيين خسارت نقض تعهد محرمانه بودن داوري از جانب داوران يا نهاد داوري

.آن در صالحيت دادگاه داوري نيست

 نتيجه
ش وچنانكه تشريح از اين نظر مشكل عمليد در خصوصي بودن داوري ترديدي نيست

بر. آيدپيش نمي ولي مفهوم مطلق محرمانه نگهداشتن داوري وجود ندارد، بلكه اين موضوع

ميحسب وضعيت ميهائي كه تحت شمول آن قرار كه تعهداياز لحظه.شودگيرد، متفاوت
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پ ميمحرمانه نگهداشتن با اراده طرفين انعطاف نسبيت تعهد محرمانه نگهداشتن نبايد شود،ذير

مي. تعجب آور باشد و در هر موقعيت توانند، به عنوان مثال با پيوستن به طرفين در هر لحظه

را نهاد داوري كه در مقررات خود پيش بيني محرمانه بودن داوري را ننموده است، داوري

.افشاء نمايند

ميمحرمانه بودن مشاوره داوران براي و شود اتخاذ تصميم از جنبه قضائي داوري استنتاج

در شرايط كنوني در ماهيت محرمانه داوري ترديد وجود. خاص نداردي وضعيت،از اين جهت

و در. در هر وضعيت نياز به نص قانوني يا تصريح در قرارداد است دارد گرايش عمومي

و محرمانه نگهداشتن داوري . است قابل مشهودحقوق داوري بر توسعه خصوصي
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