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 ـ مقدمه7

ه ز شتهم نراي حضور آمتده ستزي و تج

و اداي شهتد  نزد مراجع داوري يكي از 

مهمتري  اركتن دفتع موفق در داوري 

رود. نت اي  المللي نه شمتر ميتجتري ن  

ن ن م چن   رك  وصف جتي تأسف دارد كه مي

نت اهم تي، شتيم نه لحتظ رونم نتلقوه 

مهري و دشوار و كم جتذنه آن، مورد ني

                                                           

.  :مشخصت  مأخذ اي  مقتله عبترتست از 

David P. Roney, Effective Witness Preparation for International  Commercial Arbitration: A 

Practical Guide for Counsel, Journal of International Arbitration, Vol. 20, No. 5, October 2003, 

pp. 249-435.   

.  نويسنمة مقتلهDavid P. Roney  عضو كتنون وكالي دادگسدتري

ايتلت انتتريو، كتنتدا و ن ز وك ل دادگستري انگلد   و 

 نتشم.ويلز مي

.   المللي.پژوهشگر دفتر خممت  حقوقي ن 
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قرار گرفته و اي  چن   غفلت وكالي ممافع 

رو و نت توجه غريب افتتده است. از هم  

ستزي شتهم اغلب آمتده نه تمتم اي  داليل

كننمه در سرنوشت كل مي و تع    نقشي

دعوي داشته و نرد و نتخت پرونمه را در 

 ديوانهتي داوري رقم زده است.

سددتزي و در ايدد  مقتلدده رونددم آمتده

جهددت  تجه ددز مولددوه شددتهم در شدد  گددتم

استفتده وكالي ممافع تشريح و فهرست شدمه 

است. طبعًت اي  تنهدت راه و الگدو ندراي 

رس من نه همف ن ست ولي رونمي است كه هم 

علمي و روشمنم است و هم اي  كه كدترايي 

و درستي آن در عمل و تجرنده نده اابدت  

رس مه است. ولدي پد   از ورود نده ايد  

 نحدد ، الزم اسددت ندده دو مودددوع مقددممتتي

اي پرداخته شود: )الف( اخالق و آداه حرفه

سددتزي شددتهم و )ه( چددترچوه منتسددب آمتده

 ستزي شتهم.آمتده

 

 ـ موضوعات مقدماتي2

سـازي اي آمادهالف ـ اخالق و آداب حرفـه

 شاهد

در نرخي از كشورهتي تتنع نظتم حقوق 

اي، وكال را از نوشته، مقررا  رفتتر حرفه



  سازي شاهد براي حضور در ... آماده  781 

ي ايشتن ندراي ستزمالقت  نت شهود و آمتده

اداي شهتد  در دادگتههتي داخلدي ممندوع 

در مقتنل، اكثريت وكالي فعتل  3كرده است.

نت «( الكتم )»نزد محتكم تتنع حقوق عرفي 

و وددع ت  2چن   ممنوع تي رونرو ن سدتنم

وكددالي انگل سددي جددزد معددمود اسددتثنت ت  

 وارده نر اي  اصل است.

ايدددد  مودددددوع در داوري تجددددتري 

چگوندده اسددت  در رسدد مگ هتي المللددي ن  

اي پذيرفته شمه المللي نه طور گستردهن  

توانم شهود خود را است كه وك ل ممافع مي

نراي اداي شهتد  آمتده كنم. در حتلي كه 

                                                           

اي كتنون آي   رفتتر حرفه 31رك. نراي مثتل نه متده  .7

فة وكتلت و نظتر  نر مقررا  اجراي حر 3وكالي ژنو؛ متده 

هتي وكال و آموزش كترآموزان وكتلت كدتنون وكدالي مسؤول ت

اتري . در ارتبتط نت كتنون وكالي پدتري  ايد  ممنوع دت 

پتلسون، مالكهتي رفتتر وك دل مولود رويه قضتيي است: جتن

. در نرخدي از 232-232(، صدص 3112المللي )در داوري ن  

ع دت تمدتب ندت گواهدتن كشورهتي پ رو حقوق نوشته، ممنو

 نتشم.اي استثنت ت  محمود ميتتنع پتره

از آيدد   رفتددتر  2-31رك. نددراي مثددتل ندده قتعددمه  .2

آيد    5-133اي، كتنون وكالي كتنتداي شمتلي؛ قتعمه حرفه

 33-32اي، كددتنون وكددالي كتل فرن ددت؛ اصددل رفتددتر حرفدده

 اي، كتنون وكداليراهنمتي وكالي هنگ كنگ نراي رفتتر حرفه

هنگ كنگ. شتيتن يتدآوري است كه ن   كشورهتي تتنع نظتم 

حقوق عرفي در ارتبتط ندت جدواز يدت عدمم جدواز انجدتم 

سددتزي شددتهم در محددموده رسدد مگ هتي هتيي از آمتدهجنبدده

محتكم داخلي، نراي مثتل انجتم تحق ق و سدؤال از شدتهم 

خودي و يت شتهم طرف مقتنل نده طدور غريبددي تفتوتهدتيي 

 وجود دارد.
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هددر وك لددي خددود نتيددم تع دد   كنددم كدده 

اينگونه اقمامتت  نتقض مقدررا  و آيد   

 1اي متبوع وي هسدت يدت خ در،رفتتر حرفه

ديوانهتي داوري استسدًت نده روش  است كه 

ستزي متعترف شتهم ايراد و اشدكتلي آمتده

واقع امر اي  اسدت كده  2انم.وارد نكرده

تكل ف طرف   دعدوي ندراي ابددت و ارا ده 

اظهترا  مكتوه كل ه شهودي كه قصم دعدو  

از ايشتن را ندده جلسده اسدتمتع دارندم، 

تكل في است كه امدروزه در داوري تجدتري 

وح وسد عي پذيرفتده شدمه المللي در سن  

ستزي شتهم را است و اجراي آن نوعي آمتده

قبدددل از نرگدددزاري جلسددده دادرسدددي 

                                                           

گران نرجسته حقوقي نجتست كه از ديمگته يكي از تحل ل .3

نظتمهتي حقوقي داخلي محدموديتهتي خدود در ارتبدتط ندت 

اي وكال را مورد تعميل و نتزنگري قدرار داده رفتتر حرفه

هتي پذيرفتدده شددمه امددروزي در عرصدده داوري و رويدده

المللي را پذيرا شونم: پتلسون، همتن منبع، پدتورقي ن  

ستزي شدتهم در . اي  امر نه ويژه درخصوص آمتده231، ص 3

المللي، نت توجه نه ن تز شميم نه تأم   حوزه داوري ن  

شرايط متوازن نراي طرف   و وكدالي مدمافع آنهدت كده در 

پددذير انم، توج همكتتددب حقددوقي گونددتگوني ترن ددت شددمه

 نتشم.مي

ذ المللي وكال درخصوص اخدمقررا  كتنون ن   2(1متده ) .4

آي    23-2المللي و ن ز متده شهتد  در داوري تجتري ن  

المللي لنمن صدريحًت نده اصدحته دادرسي ديوان داوري ن  

انم تت نت شهود پرونمه و وكالي قتنوني ايشتن اجتزه داده

 …و شهود نتلقوه ديمار و مصتحبه كننم
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نت توجه نه ايد   5ستزد.نتپذير مياجتنته

سدتزي و تجه دز شدهود شك آمتدهواقع ت ني

توسددط وكددالي مددمافع تددتنع آيدد   رفتددتر 

اي اقددمامي سددزاوارتر و ندده صددواه حرفدده

 تر است.نزديك

اي كدده جمددتع گسددتردهنظر از اقوددع

سدتزي درخصوص درستي و سالمت اخالقدي آمتده

شتهم و ستزگتري آن نت اصول داوري تجتري 

هتي اي شتخصدهالمللي وجود دارد، پترهن  

اخالقي پذيرفته شمه عموم ن ز وكالي ممافع 

تر درگ ر در اي  رونم را در انجتم موفدق

 كنم:تر آن همايت ميو ستلم

دارد پرونمه را نه د وك ل ممافع حق 

تفص ل نت هر يك از گواهتن خدود موتلعده 

كنم و ددم  رد و مرتفدع سدتخت  هرگونده 

اظهترا  ددم و نقد ض نقدتط دددعف گدواهي 

 انرازي شهود را مشخص نمتيم.

نرعك  وك ل نبتيم نه طور مسدتق م و 

يت غ رمستق م نه شتهم پ شنهتد كندم كده 

                                                           

در نت جه اي  واقع دت خدترجي، نرخدي از نويسدنمگتن  .5

قوقي تفتوتهتي ن   ديمگتههتي حقوق نوشته نرجسته آاتر ح

اهم ت دانسته ستزي شتهم را كمو حقوق عرفي درخصوص آمتده

و نه جتي آن نر اهم ت تأك م صريح ديوان داوري نه ايد  

مودددوع در طل عدده رسدد مگي و حصددول اطم نددتن از اجددراي 

مقررا  واحم نسبت نه كل ه اطراف پرونمه و وكدالي آنهدت 

 …مانپتفشتري كرده
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ختصي را در جلسه استمتع نتزگو « داستتن»

اي نم. اي  كتر نه تنهت خالف اخالق حرفدهك

است نلكه يق نًت اار معكوب هدم نده ندتر 

وار هر آنچده خواهم آورد. شتهمي كه طوطي

دهدم، اندم ندتزپ  ميرا كه نه او آموخته

اعتمتد و نتورشنونمگتن خود را نده دسدت 

ن تورده و نده احتمدتل قريدب نده يقد   

ش اهتي لرزان داستتن سرهم ننمي شدمهپتيه

هتي وك دل طدرف زير نخسدت   فشدتر پرسد 

مقتنددل و يددت اعضددتي ديددوان داوري فددرو 

  2خواهم ريخت.

ننددتنراي  در كددترنرد رونددم شدد  

ستزي و تجه ز شتهم كده در اي آمتدهمرحله

اي  نوشتتر شرح داده خواهم شم، توجه نه 

اي  نكته دروري است كه همف از اي  رونم 

رح ختصي ستزي نراي ستخت و پرداخت شزم نه

آموز دسدت»از واقع ت  پروندمه از طريدق 

شتهم ن ست. نلكه نق  وك ل مدمافع « كردن

يتري رستنمن نه شدتهم ندراي رسد من نده 

يق   و ودوح ذهني الزم جهت انددراز مدؤار 

                                                           

سدتزي  در ستلهتي اخ در شدتهميم كده درخصدوص آمدتده .6

اي نه هتي اخالقي و حرفههت و نگرانياظهترا  شتهم دغدمغه

رك. ندراي مثدتل  …تري اندراز گرديدمه اسدتنحو گسدترده

، اادر «ن دت در داوري وظ فه وك ل نراي مشتركت نت حسد »

 .225-221وي. وي. ويمر، صص
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حقتيق و واقع ت  نر پتية اطالعدت  و يدت 

ختطرا  شخص خدود در حدتل و فضدت و ندزد 

ت و مرجعي است كه نراي اكثر شهود نتآشدن

 آور است.هراب

 

 سازي شاهدب ـ چارچوب مناسب آماده

مم  زمتن و تالشي كه وك ل و شتهم 

ستزي شتهم صرف كننم، نه نتيم نراي آمتده

 دو عتمل اصلي نستگي دارد:

اهم ت شتهم ختص نراي دعواي موكدل،  د

 و

د اهم ت كلي داوري نراي موكل كه 

معموالً نت توجه نه مبلغ مورد اختالف و يت 

اصول و مصتلح در معرض خور سنج مه 

 شود.مي

رونم تشريح شمه در نوشتتر حتدر ندت 

ستزي شتهمي نرجسته در همف تجه ز و آمتده

يك داوري مهم تنظ م گرديمه اسدت و لدذا 

هتيي كه شتهم، شتهمي محدوري و در پرونمه

كننمه ن ست و يدت موكدل در دعدواي تع   

اي ندمارد كده نده خودر موروح نفع عمدمه

هت و افتتده نتشم، عمل نده تمدتم توصد ه

اجراي دق ق كل ه مراحل اي  رونم مقدرون 

رو، نه صدرفه و اقتصدتدي ن سدت. از ايد 
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وك ل ممافع نتيدم چدترچوه منتسدب و الزم 

ستزي هدر شدتهم را ندرآورد و نراي آمتده

 تع    كنم.

 

 سازي مطلوب شاهدـ شش گام براي آماده3

جه دز و اي زير نراي ترونم ش  مرحله

ستزي شتهم نر اي  پ   فرض اسدتوار آمتده

است كه شتهم پ   از اي  شرح مكتدوني از 

اظهترا  خود را موتنق نت رويه جدتري در 

المللددي تسددل م مرجددع داوري تجددتري ن  

داوري كرده و اكنون هنگتم آن رس مه تدت 

خود را نراي حضور در جلسه اسددتمتع ندزد 

 ديوان داوري آمتده كنم.

 

گام اول: از شاهد بخواهيد تا الف ـ 

 پرونده را خود مستقالً مطالعه كند

سددتزي شددتهم نتيددم ندد   رونددم آمتده

ايجتد اعتمتد نه نف  در شتهم نراي اداي 

كننمه، از يك سو، اي اقنتعشهتد  نه ش وه

و آمتده كردن شتهم ندراي تدته آوردن در 

نرانر هجوم سؤاالتي كه از جتنب دادگته و 

تنل نه منظور كشف صحت و سقم وكالي طرف مق

شددود، از سددوي ديگددر، گددواهي او طددرح مي

تعتدل نرقرار ستزد. نراي رس من نه ايد  
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تعتدل، دروري است كه فرصدتي در اخت دتر 

شتهم گذاشته شود تت گدواهي خددود را ندت 

مالحظة كل ه ادله و مستنما  ارا ده شدمه 

نه ديوان داوري و قبدل از ايد  كده نده 

گويي و يت نقدتط تنتقض ختطر وجود هرگونه

دعف ديگر مورد حمله قرار گ رد، نتزن ني 

 و دقت كنم.

بل از نخسدت   ديدمار  از اي  رو، ق

اي از تماركتتي، وك ل ممافع نتيم چك دمه

ممارك و اسدنتد زيدر را ندراي ندتزن ني 

 مستقل در اخت تر شتهم قرار دهم:

 كل ه لوايح مرنوط نه گواهي شتهم،

نه گواهي شتهم  كل ه پ وستهتي مرنوط

نه ترت ب تقدمم و تدأخر تدتريخي )شدتمل 

هرگونه سنمي كه شتهم تنظ م و يت دريتفت 

 كرده و يت نتيم مالحظه كرده نتشم(،

 مت  كتبي شهتد  خودگواه،

كل ه اظهدترا  ديگدر شدتهم كدده ندت 

 شهتد  او در اي  پرونمه ارتبتطي دارد،

كل ه گزارشهتي كترشنتسي كه نراسدتب 

ريدزي ز واقع ت  پروندمه پيشهتد  گواه ا

 شمه است،

واري حدددتكي از يتدداشدددت فهرسدددت

تنتقضهتي ن   اظهترا  شتهم نت اظهدترا  
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هتي كترشنتسي شهود ديگر و اسنتد و گزارش

 انم.كه در پرونمه نه ابت رس مه

وك ل ممافع نتيم اهم ت موتلعه دق ق 

و موشددكتفتنه ايدد  اسددنتد را ندده شددتهم 

اهم نكت  و نقدتط تأك م كنم و از او نخو

نگدذارد و ندت  مهم اي  اسدنتد را عالمدت

توجه نه آنهت فهرستي از نظرا  و سدؤاال  

 قتنل طرح را نراي وك ل فراهم نمتيم.

 

ب ـ گام دوم: استراتژي هر يك از طرفين 

 را بازنگري كنيد

در آغتز نخسدت   ديدمار تدماركتتي، 

نس تر مف م خواهم نود كده وك دل مدمافع 

يدك از طدرف   پروندمه را  استراتژي هدر

همراه نت شتهم نتزنگري كندم. ايد  كدتر 

اوالً نه شتهم نشتن خواهم داد كه در تد م 

دفتعي موكل شمت نق  مهمي نه عهمه داشته 

كندم تدت ددرور  و اتن ًت نده او كمدك مي

تمركز و موشكتفي نسبت نه نرخي واقع دت  

ستزي نهتر و يت اسنتد را نه هنگتم آمتده

نه اي  ترت ب شتهم پي خواهم  درك نمتيم.

نددرد كدده شددهتد  وي در مجموعددة داليددل و 

مستنما  تقميمي چده جتيگدتهي دارد و در 

هتيي نت جه نراي پتسخ انميش مه نه پرسد 
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كه در ديوان داوري از وي نه عمل خواهدم 

 آمم، آمتدگي نهتري پ ما خواهم كرد.

اي دو نه اي  منظور وك ل نتيم خالصه

نمه موروحه را در اخت تر اي از پروصفحه

شتهم قرار دهم. صفحه اول نه پرونمه 

موكل و صفحه دوم نه موادع و استمالال  

پردازد و در هر يك از طرف مقتنل او مي

 آنهت روي دو پرس  اصلي تمركز خواهم شم:

مسددتنما  و مبددتني مودددوعي و حكمددي 

موادع طرف در اابت  خواسدته موروحده در 

 داوري چ ست 

و دعف پروندمه طدرف كدمام  نقتط قو 

 است 

پدد  از ايدد  نررسددي اسددتراتژيك نددت 

گددردد كدده وك ددل كل دده شددتهم، توصدد ه مي

هتي موجود از اي  سنم را نه منظدور نسخه

پ شگ ري از خوددر افشدتي آنهدت نده طدرف 

مقتنل و يت ديوان داوري نزد خود ددبط و 

 نگهماري كنم.

 

ج ـ گام سوم: ادله و مستندات را به 

 كنيد دقت مطالعه

گ رتر اسدت گتم نعمي كه از همه وقدت

موتلعدده و نررسددي دق ددق كل دده مسددتنما  
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ذيرنط در كنتر شدتهم اسدت. انجدتم ايد  

تواندم مرحله نسته نه پ چ مگي پرونمه مي

نه يك ديمار و يت حتدي نده چندم ديدمار 

ن تز داشته نتشم. نهتر اي  است كه ادله 

و مستنما  انرازي نه ترت ب تقمم و تأخر 

ريخي آنهت نررسدي شدونم و نده ترت دب تت

كل ه پ وسدتهتي مرندوط، تمدتم اظهدترا  

ذيرنط شهود ديگر و گزارشهتي كترشنتستني 

كه نر گواهي شددهود از واقع دت  پروندمه 

استوار است، مالحظه شونم. همچند   ممكد  

است كه اي  نررسي نر يك مبندتي موددوعي 

 تقس م و انجتم شود.

وك دل  نه منظور انجتم ايد  نررسدي،

ممافع نتيم نده پ شدنهتدهتي زيدر توجده 

 كنم:

هتي گونتگون د شتهم را در معرض پرس 

و نتمحددمودي درخصددوص ارتبددتط او نددت 

واقع ددت  و مسددت ل منتهددي ندده اخددتالف و 

 اطالعت  شخصي وي از آنهت قرار دهم.

د از شتهم نخواهم تت هرگونه تندتقض 

احتمتلي ن   مت  گدواهي خدود و ادلده و 

يگر موجود در پرونمه را تود ح مستنما  د

 دهم.

در صور  لزوم، اسنتد مهم پرونمه را 
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خط نه خط موتلعه كنم تت اطم ندتن حتصدل 

شود كه شتهم در تنظد م شدهتدتنتمه خدود 

منمرجت  ايد  اسدنتد و مبدتني اسدتماللي 

دعواي طرف مقتندل را مدورد توجده قدرار 

 داده است.

 

د ـ گام چهارم: براي سؤال و تحقيق از 

 اهد خود در دادگاه آماده شويدش

ـ موضوعات مورد اختالف را براي سؤال از 7

 شاهد خود مرور كنيد

پ  از پتيتن نررسي واقع ت  پرونمه 

نه ترت ب تقمم و تأخر تتريخي آنهت، 

وك ل پرونمه نتيم مودوعت  اصلي قتنل 

طرح در سؤال و تحق ق از شتهم خود را نت 

تگفته وي نه نح  گذارد. در ع   حتل ن

نمتنم كه نه دل ل كترنرد و رواج گستردة 

هتي كتبي، چترچوه سؤال و شهتدتنتمه

تحق ق از شتهم خودي در داوريهتي تجتري 

 المللي نس تر محمود گرديمه است.ن  

 

ـ سؤال و تحقيق از شاهد خود را تمرين 2

 كنيد

نه منظور حصول اطم نتن از هرچه 

ق و نهتر و مؤارتر انجتم شمن رونم تحق 
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شود كه سؤال از شتهم خودي، توص ه مي

وك ل اي  رونم را نت شتهم تمري  نمتيم. 

نراي اي  منظور، وك ل نتيم پ شنهتدهتي 

 زير را مورد توجه قرار دهم:

د نه كل ه مستنما  و انزارهتي كمكي 

ديماري كه اح تنًت در ديوان داوري مورد 

 استفتده واقع خواهنم شم مراجعه كن م.

تمريني تحق ق و سؤال از د جلسه 

شتهم خودي را نمون وقفه از انتما تت 

 انتهت ادامه و پتيتن ده م.

د در پتيتن هر نخ  از اي  تمري  

درخصوص محتوا و نحوة اداي شهتد  شتهم 

 نظر كن م.اعالم

د از انجتم اي  تمري  ن   از سه 

نتر و يت گذاشت  فهرستي از سؤاال  در 

 م، زيرا اگر اخت تر شتهم خودداري كن

چن   كرديم نع م است كه شتهم نه سؤاال  

هتي طب عي و شمت در جلسه استمتع نه ش وه

 اعتمتد نرانگ ز پتسخ دهم.

 

ـ گام پنجم: براي سؤال وكيل طرف  ه

مقابل و ديوان از شاهد خودي آمادگي پيدا 

 كنيد

د مودوع اختالفهت را نراي تحق ق 3
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خودي  وك ل طرف مقتنل و ديوان نت شتهم

مرور نمتي م. گتم نعمي نس تر حستب است: 

وك ل ممافع نتيم تمتم مودوعتتي را كه 

ممك  است از جتنب وك ل طرف مقتنل و يت 

ديوان داوري نراي احراز صحت شهتد  طرح 

گردد، نت شتهم خودي مرور و نررسي 

نمتيم. در جريتن اي  نررسي، توص ه 

دد شود كه از سؤاال  تلق ني استفتده گرمي

و نراي اي  كه شتهم كم و ن   تفتو  ن   

مرحله سؤال از شتهم خودي و سؤال از 

شتهم طرف مقتنل را درك كنم و در حتل و 

فضتي جلسه استمتع قرار گ رد، از روش 

 تر نهره گرفته شود.تر و است ضتحيتهتجمي

د راهنمتهتي پتسخگويي نه سؤاال  2

وك ل طرف مقتنل و ديوان را نت شتهم 

ي در م تن گذاريم. آنگته نتيم خود

رهنمودهتي كلي زير را نراي پتسخگويي نه 

هتي وك ل طرف مقتنل و ديوان داوري پرس 

 نه شتهم گوشزد كن م:

 گو نتش،د هم شه حق قت

 د نه سؤال خوه گوش فرا ده،

شنوي، د اگر سؤال را خوه نمي

 درخواست ك  تت تكرار شود،

شنوي، د اگر سؤال را متوجه نمي
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 تود ح نخواه،

 هتي مركب پتسخ ممه،د نه پرس 

د پ   از پتسخگويي مك  و انميشه 

 ك ،

د اگر اشتبتهتتي در واقع ت  موروح 

 يتني آنهت را تصح ح ك ،در پرس  مي

 د فقط نه سؤال موروح جواه نمه،

د اطالعت  را رأسًت و داوطلبتنه در 

 اخت تر قرار ممه،

« هنل»د هرگته اقتضت دارد، نه پتسخ 

 نسنمه ك ،« نه»يت 

د هرگته الزم است، پتسخ خود را نه 

 نحو اختصتر تود ح نمه،

د از حمب و گمتن نپره ز و اگر جواه 

 دانم، داني راحت نگو نميسؤالي را نمي

 د نح  و جمل نك ،

 د سخنراني نك ،

د از پتسخهتي مولق و جزمي نپره ز، 

 نگو،« هم شه»و يت « هرگز»ه چگته 

ه نتيم اقرار كني، د آنچه را ك

 اقرار ك ،

د جرأ  داشته نتش تت نسبت نه چ زي 

 كه قبول نماري پتفشتري كني،

د نت اعضتي ديوان داوري از طريق 
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 نگته رانوه نرقرار ك ، و نتالخره

هتيت د اجتزه نمه تت از النالي پتسخ

 شخص ت تو جلوه كنم.

پ  از مرور و تأك م نر رهنمودهتي 

دن يك نوار ويميويي نتال، اغلب تمتشت كر

توانم در آمتده كردن شتهم نراي تخصصي مي

پتسخگويي نه سؤاال  وك ل طرف مقتنل مف م 

نتشم. هرچنم اكثر اي  نوارهت نه اداي 

هتي موروح در محتكم شهتد  در پرونمه

الوصف گردد، معامريكتي شمتلي مرنوط مي

تمتشتي اي  ف لمهت شتهم را نت نرخي از 

متهر در هنگتم تحق ق و  شگردهتي وكالي

سؤال از شتهم طرف مقتنل آشنت خواهم 

 كرد.

د شتهم را نراي پتسخگويي نه سؤاال  1

وك ل طرف مقتنل و ديوان داوري آزمتي  

كن م. نهتري  روش ممك  نراي تقويت 

آمتدگي شتهم خودي نراي تحمل فشترهتي 

جلسه دادگته و پتسخگويي مولوه نه 

و داوران، اي  هتي وك ل طرف دعوي پرس 

است كه شتهم نه طور تمريني در معرض چنم 

دور سؤال و استنوتق نس تر جمي و هجومي 

« آه ديمه»قرار گ رد و نه اي  ترت ب 

شود. نت پتيتن هر دور، شتهم راحتي و 
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سهولت ن شتري از اي  رونم احستب كرده و 

هر چقمر اي  تمري  نه پتيتن خود نزديك 

م و نتورپذيري شود نر خودنتوري شتهمي

 شود.شهتد  او افزوده مي

نراي اجراي اي  نرنتمه تمريني، 

 وك ل نتيم نه پ شنهتدهتي زير توجه كنم:

د در صور  امكتن از وك ل ديگري كه 

نت شتهم ه چگونه آشنتيي نمارد نخواه م 

تت نه جتي شمت در نق  وك ل طرف مقتنل و 

ديوان داوري ظتهر شود. اي  جتنجتيي 

تر خواهم ت را نس تر واقعيتمري  شم

 ستخت.

د نه وك ل جتنش   امكتن نمه م تت 

هر مرحله از اي  تمري  را نمون وقفه نه 

پتيتن نرد. البته الزم ن ست كه در هر 

مرحله يك دور تحق ق و سؤال كتمل از 

 شتهم صور  گ رد.

د از اي  جلسه تمريني ف لم ويميويي 

تر ته ه و در پتيتن هر دور آن را در كن

شتهم تمتشت كن م و در ح   ديمن ف لم در 

مورد محتوا و شكل اداي شهتد  او نظر 

 نمه م. 

د تمري  شتهم نراي پتسخگويي نه 

هتي ديوان و وك ل طرف مقتنل را پرس 
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چنمي  جلسه تكرار كن م تت اي  كه شتهم 

نتوانم آنچه را كه از تمتشتي ف لم 

 ويميويي آموخته است، در عمل اجرا كنم.

 

 و ـ آمادگي نهايي

ستزي نهتيي شتهم در نه منظور آمتده

شب و يت صبح قبل از حضور در جلسه 

استمتع نراي اداي شهت ، وك ل نتيم نه 

 مالحظت  زير توجه كنم:

د اطم نتن حتصل كنم كه شتهم 

شهتدتنتمه خود و دو صفحه خالصة 

 استراتژيك پرونمه را موتلعه كرده نتشم.

 ل و مودوعت  د در صور  لزوم، مست

حستسي را كه در نخ  سؤال از شتهم خودي 

و يت احتمتاًل در خالل سؤاال  وك ل طرف 

مقتنل و يت ديوان داوري طرح خواهم شم، 

 نت شتهم مرور كنم.

د درخصوص احتمتل هرگونه تحول جميم 

توانم نر در جريتن جلسة استمتع كه مي

گواهي شتهم اار گذارد، مثالً ارا ه اسنتد 

ارك جميم و يت شتهم معتردي كه و مم

شهتد  خود را تغ  ر دهم و يت نراي 

اول   نتر شهتد  شتهم خودي را نه چتل  

 كشم، نه شتهم ارا ه طريق نمتيم.
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الوصف تغذيه و تجه ز شتهم نه د مع

ستزي فشردة او اطالعت  جميم و يت آمتده

درست قبل از حضور شتهم در جلسه رس مگي 

تيم از حم اعتمال نراي اداي شهتد  نب

فراتر رفته و شتهم را تحت فشتر مضتعف 

قرار دهم؛ اي  كتر جز سردرگم كردن شتهم 

و تضع ف روح ه و اعتمتد نه نف  او ااري 

 نخواهم داشت.

  

 ـ نتيجه4

شود كه وكتلت در اكثرًا شن مه مي

دعتوي ن شتر از آن كه يك علم نتشم يك 

هنر است. صمق اي  تعب ر شتيم در ه چ 

ستزي اي از وكتلت نه انمازة آمتدهجنبه

شتهم نراي حضور و اداي شهتد  در محضر 

دادگته نمتيتن نبتشم. از اي  رو، وك ل 

ستزي شتهم در ع   نتيم در رونم آمتده

كوشي و انعوتف، پتيبنمي خود را نه سخت

اي حتكم نر اي  خط قرمزهتي اخالق حرفه

از  الع   قرار دهم. قوع نظرامر مهم نصب

ن ني، نوستنهت و متغ رهتي غ رقتنل پ  

اي، فهرست ام م است كه رونم ش  مرحله

شمه در اي  نوشتتر چترچوه مف مي را 

ستزي و تجه ز شتهم جهت نراي آمتده
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هت و فراز و رويترويي نت سردرگمي

هتي گريزنتپذير در هر جلسه استمتع نش ب

المللي در اخت تر در داوريهتي تجتري ن  

 ي ممافع قرار دهم. وكال


