 9آوريل 2020

دستورالعمل آی.سی.سی در مورد اقدامات احتمالی با هدف کاهش
اثرات همه گيری کويد19-
.I

هدف
.1

اين دستورالعمل برای طرفين داوری ،وکﻼ و هيئت داوری در مورد اقدامات احتمالی که به منظور
کاهش اثرات منفی همه گيری کويد 19-بر روی داوری های آی.سی.سی می تواند در نظر گرفته
شود ،ارائه ميگردد )"دستورالعمل"( .کويد 19-يﮏ فاجعه سﻼمتی است که به طور گسترده ای
اقتصاد جهانی را مختل ساخته است .اين همه گيری هم باعث اختﻼل در بسياری از داوری های
مطروحه آی.سی.سی خواهد شد و هم باعث ايجاد اختﻼفات و دعاوی جديدی خواهد شد که پيشبرد
خود اين دعاوی به دليل نگرانی های سﻼمتی و محدوديت های بهداشت عمومی اعمال شده به منظور
محدود يا کند کردن شيوع ويروس ،ممکن است دشوارتر باشند .با اين حال ،طرفين داوری ،وکﻼ و
داوران می توانند با استفاده هوشمندانه از ابزارهای مديريت پرونده يا از طريﻖ قواعد داوری
آی.سی.سی )"قواعد"( که موجود می باشند يا حتی با اقدامات تکميلی که ديوان بين المللی داوری
آی.سی.سی برای آسان سازی آيين دادرسی داخلی خود استفاده می نمايد اينگونه اختﻼل و مشکل را
محدود و حتی از گسترش آن جلوگيری نمايند.

.2

ديوان اهميت نقش طرفين ،وکﻼ وهيئت های داوری را در تضمين اينکه حل وفصل دعاوی به نحوی
منصفانه ،سريﻊ و مقرون به صرفه ادامه خواهند داشت را قبول دارد .اين دستورالعمل(1) :
ابزارهای مربوط به آيين دادرسی را که در دسترس طرفين ،وکﻼ وداوران جهت کاهش تﺄخيرات
ناشی از همه گيری می باشند را به منظور کارآيی بيشتر ياد آوری می نمايد (2) ،توصيه هايی در
خصوص برگزاری کنفرانس ها و جلسات استماع با توجه به وضعيت همه گيری کويد 19-ارائه می
نمايد ،از جمله برگزاری اين کنفرانس ها و جلسات استماع از طريﻖ کنفرانس تلفنی ،ويدئويی يا ساير
وسايل ارتباطی )" جلسه استماع مجازی"( .اين اقدامات می توانند تا جايی که مرتبط باشند در زمينه
ساير روش های حل و فصل مسالمت آميز اختﻼفات آی.سی.سی )) (ICC ADRروش های جايگزين
آی.سی.سی( نيز قابل استفاده باشند.
کاهش تأخيرهای ناشی از کويد19-

.II
.3

ديوان برای انجام وظايف خود به فعاليت های خود ادامه خواهد داد ،داوری های در حال رسيدگی را
ادامه داده و برای پرونده های جديد می پذيـرد .عﻼوه بر ايـن ،ديـوان عليرغــم چالش هايـی که همه
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گيری کويد 19-ايجاد ميکند ،کامﻼ به حل وفصل عادﻻنه وکارآمد اختﻼفات متعهد است .همه گيری
کويد 19-اصول اساسی را که ديوان آی.سی.سی بر اساس آنها عمل می نمايد را تغيير نمی دهد ،از
جمله آن ،طبﻖ ماده ) 22(1قواعد ،هيئت داوری و طرفين مکلف اند "برای برگزاری داوری به
روشی سريﻊ و مقرون به صرفه ،هر گونه کوشش ﻻزم را معمول دارند" .به موجب ماده )25(1
قواعد ،وظيفه ديگر هيئت های داوری اين است که که در کوتاه ترين زمان ممکن واقعيات مربوط به
دعوا را به طريﻖ مناسب تعيين واحراز کنند.
.4

مطابﻖ با قواعد داوری آی.سی .سی و اين اصول ،طرفين داوری ،وکﻼ و هيئت داوری دارای
وظايف مشترکی برای در نظر گرفتن ترتيبات مربوط به آيين دادرسی که می تواند موجب کاهش
تﺄثير تﺄخيرهای ايجاد شده در روند داوری ،از جمله تﺄخيرهای ناشی از همه گيری کويد 19-شوند را
دارند .در انجام اين کار ،آنها بايد در نظر داشته باشند که بعضی از جنبه های روند داوری نبايد
توسط همه گيری به طور اساسی به تﺄخير بيفتد .به عنوان مثال ،در پرونده های جديد ،هيئت های
داوری بايد برای اجتناب از هر گونه تﺄخير در کوتاهترين زمان ممکن و در صورت امکان در اولين
مکاتبات با طرفين ،در خصوص ترتيبات و زمان برگزاری جلسه مقدماتی مديريت پرونده با طرفين
مشورت نمايند.

.5

همچنين ،همه گيری کويد 19-نبايد شور داوران يا تهيه پيش نويس آرای داوری را به تﺄخير بيندازد،
زيرا اين اقدامات می توانند از طريﻖ دورکاری انجام شوند .بنابراين ،داوران بايد جلسات شور خود
را همانطور که ﻻزم است ترتيب دهند و اقدامات ﻻزم را جهت پيشبرد در تهيه پيش نويس آرای
داوری از طريﻖ کليه وسايل ارتباطاتی مناسب بعمل آورند .مهلت ارائه پيش نويس آرای داوری به
ديوان ،و همچنين سياست ديوان جهت کاهش حﻖ الزحمه داوران در موارد تﺄخيرات غيرموجه،
همچنان به قوت خود باقی است ،اگرچه ديوان سياست مزبور را در مواردی که شامل تﺄخيرهايی
باشد که مستقيما قابل انتساب به شرايط خاص ناشی از کويد 19-است را با دقت اعمال خواهد کرد،
مانند بيماری يﮏ داور .و به همين شکل ديوان در ارزيابی درخواست های پيش پرداخت حﻖ الزحمه
ها ،سختی ها و دشواری های مربوط به کويد 19-را در نظر خواهد گرفت.

الف .افزايش کارايی روند داوری
.6

پيامدهای نامطلوب همه گيری کويد 19-بيش از بيش طرفين داوری ،وکﻼ و هيئت داوری را ملزم
می سازد که به اجرای فنون مديريت پرونده که به منظور منصفانه تر و کارآمدتر بودن داوری
طراحی شده اند توجه خاصی داشته باشند.

.7

بسياری از اين فنون جديد نيستند .ديوان توصيه هايی در ضميمه  4قواعد داوری آی.سی.سی و در

دستورالعمل به طرفين و هيئت داوری درباره نحوه اداره و هدايت داوری طبﻖ قواعد داوری
آی.سی.سی )"دستورالعمل"( منتشر نموده است .توصيه های ديگری در گزارش های کميسيون
داوری آی.سی.سی و گزارش های روشهای جايگزين حل و فصل اختﻼفات آی.سی.سی )(ADR

تحت عنوان "کنترل زمان و هزينه ها در داوری" و "مديريت موثر داوری – يﮏ دستورالعمل برای
مديران حقوقی شرکتها و ساير نمايندگان طرف داوری موجود می باشد".
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.8

به منظور تضمين مديريت مؤثر پرونده ،ماده ) 24(3قواعد داوری آی.سی.سی مقرر می دارد که
هيئت داوری می تواند ترتيباتی را که درباره آيين دادرسی مقتضی می داند اتخاذ نمايد يا برنامه
زمانبندی رسيدگی را از طريﻖ تشکيل مجدد جلسه مديريت پرونده يا به طرق ديگر تغيير دهد .چنين
اقداماتی که پس از مشورت با طرفين اتخاذ گرديده است ،موارد زير را شامل می شود:

























تعيين سريﻊ برخی از ادعاها يا دفاعيات همانطور که در پاراگرافهای  74تا  79دستورالعمل
پيش بينی شده است؛
حل و فصل اختﻼفات به صورت مرحله ای با صدور يﮏ يا چند رأی جزئی در مواردی که
اين اقدام احتماﻻ منجر به حل و فصل کارآمدتر دعوا شود؛
مشخص کردن اين که آيا کل دعوا يا مسائلی به طور مجزا می توانند صرفا بر اساس اسناد و
بدون نياز به جلسه استماع شفاهی حل و فصل گردند؛
مشخص کردن مسائلی که می تواند با توافﻖ طرفين يا در صورت امکان با کمﮏ کارشناسان
حل و فصل گردد؛
برگزاری جلسات ميان دوره ای در خصوص نحوه رسيدگی به منظور ارزيابی مهم ترين
مسائل با طرفين و بررسی امکان تمرکز بر روی کارآمدترين روش ها برای حل و فصل آن
مسائل؛
بررسی اينکه آيا مسائل کليدی ،از جمله اعمال تحديد قراردادی مسئوليت يا وارد کردن يﮏ
شخص ثالث غير امضاکننده در رسيدگی )داوری( ،می تواند بدون مرحله ارائه اسناد ،يا با
ارائه بسيار محدود اسناد و مدارکی که به نظر می آيند فقط به نتيجه دعوا مرتبط و برای آن
اساسی است تصميم گيری شوند.
مشخص کردن مسائلی که ممکن است بدون شاهد و/يا کارشناس يا براساس سؤاﻻت کتبی از
طرف مقابل يا هيئت داوری و پاسخهای کتبی از طرف شاهد يا کارشناس حل و فصل شود.
بررسی اينکه آيا بازديد از سايت )کارگاه( يا بازرسی های کارشناسان را می توان با ارائه فيلم
)ويدئو( يا گزارش های مشترک کارشناسان جايگزين کرد؛
بررسی اينکه آيا به کارگيری يﮏ کارشناس منصوب هيئت داوری )کارشناسان با مهارت های
مختلف جهت انتصاب توسط مرکز بين المللی آی.سی.سی برای  ADRبطور رايگان در
داوريهای آی.سی.سی در دسترس هستند؛ ماده  3ضميمه  2قواعد کارشناسی آی.سی.سی جهت
پيشنهاد کارشناس و اشخاص بی طرف( به جای کارشناسان تعيين شده توسط طرفين مناسب تر
می باشد؛
در صورت امکان و مقتضی ،استفاده از کنفرانس تلفنی يا کنفرانس ويدئويی برای گردهمايی
ها و جلسات استماع؛
از طرفين درخواست شود که يﮏ ترتيب زمانی توافﻖ شده از وقايﻊ و ليست مشترک مسائل
مورد اختﻼف يا ساير اسناد مشابه را که به تعيين و محدود کردن دامنه مسائل مورد اختﻼف
کمﮏ ميکنند را مشترکا ارائه نمايند؛
بررسی امکان و چگونگی محدود کردن تعداد و حجم لوايح کتبی؛ و
بررسی اينکه آيا طرفين به اعمال قواعد رسيدگی فوری توافﻖ می نمايند.
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.9

فهرست غير انحصاری گزينه های رسيدگی شکلی فوق نشان می دهد که طرفين ،وکﻼ و داوران
ابزارهای بسياری در اختيار دارند تا تﺄخيرهای احتمالی را تعديل نمايند ،حتی مواردی که ناشی از
همه گيری کويد 19-است .هيئت های داوری بايد به صورت فعال با طرفين در ارتباط باشند تا
بررسی نمايند که چه اقدامی ،در صورت وجود ،ممکن است در اوضاع واحوال خاص هر پرونده ای
اعمال گردد تا اختﻼﻻت رويه ای ناشی از کويد 19-را کاهش دهند.

ب.

خدمات مربوط به اسناد )مدارک( و ابﻼغ ها

 .10دبيرخانه ديوان آی.سی.سی )"دبيرخانه"( نيز اقدامات ﻻزم را جهت آسان سازی فرآيند های خود
برای ارتقاء کارآيی و جلوگيری از تﺄخيرات مرتبط با کويد 19-انجام داده است.
 .11اطﻼعيه مورخ  17مارس  2020دبيرخانه صراحتا ايجاب می کند که درخواست های داوری جديد
)از جمله پيوست های مربوطه( و ساير اسناد به صورت الکترونيکی به دبيرخانه ارسال شود .پس از
آن دبيرخانه بﻼفاصله با طرفهای خواهان مکاتبه می نمايد تا تعيين کند که آيا ابﻼغ درخواست داوری
از طريﻖ پست الکترونيکی امکان پذير است )ماده ) 3(2قواعد(.
 .12همانطور که در دستورالعمل توضيح داده شده است )پاراگراف  ،(161هيئت داوری و طرفين تشويﻖ
می شوند که قرارنامه داوری را به صورت رونوشت و در فرم الکترونيکی امضاء نمايند.
 .13به منظور کاهش مشکﻼت حاضر جهت ارسال نسخه کاغذی لوايح ،هيئت داوری بايد حد اﻻمکان
طرفين داوری را به استفاده از روش های ارتباطاتی الکترونيکی برای ارسال لوايح و پيوست ها
تشويﻖ نمايد .دستورالعمل )پاراگراف  (8صراحتا ايجاب می کند که مکاتبات از طرف دبيرخانه يا به
دبيرخانه به صورت الکترونيکی باشند.
 .14ابﻼغ به موقﻊ آرای داوری به طرفين مستلزم برقراری ارتباط مؤثر بين داوران و دبيرخانه است.
جهت کاهش تﺄخير ،هيئت های داوری بايد به محض اينکه امضای اصل رأی را آغاز کردند،
سريعا◌ً به دبيرخانه اطﻼع دهند .پس از آن مشاور دبيرخانه که مسئول پرونده می باشد بايد به هيئت
داوری اطﻼع دهد که اصل رأی به کدام دفتر دبيرخانه بايد ارسال شود.
 .15مشروط به رعايت الزامات قانون آمره که ممکن است قابل اعمال باشد ،طرفين می توانند توافﻖ کنند
که ) (1رأی توسط داوران در رونوشت امضاء شود ،و/يا ) (2کليه اين رونوشت ها در يﮏ نسخه
الکترونيکی واحد جمﻊ آوری شده و توسط دبيرخانه از طريﻖ پست الکترونيکی يا هر وسيله ديگری
که سابقه يا مستند ارسال آن را فراهم کند ،طبﻖ ماده ) 35پاراگراف دستورالعمل( به طرفين ابﻼغ
شود .طرفين تشويﻖ می شوند ،در هر زمان ممکن ،در خصوص ابﻼغ الکترونيکی با يگديگر توافﻖ
نمايند .دبيرخانه اصوﻻ نسبت به ابﻼغ الکترونيکی رأی داوری اقدام نمی نمايد ،مگر آنكه صريحا
توسط طرفين توافﻖ شده باشد.
.III

دستورالعمل در خصوص برگزاری جلسات استماع مجازی

 .16مﻼحظات بهداشتی و ايمنی و همچنين محدوديت های سفر ممکن است تﺄثير بسزايی در گردهمايی ها
و جلسات استماع داشته باشند و حتی ممکن است جلسات حضوری در يﮏ مکان واحد را غيرممکن
سازند.
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 .17هنگام روبرو شدن با چنين شرايطی ،طرفين ،وکﻼ و هيئت داوری بايد در نظر بگيرند که آيا جلسه
استماع يا گردهمايی بايد به تعويﻖ بيفتد ،آيا اين جلسات به صورت حضوری با رعايت اقدامات
احتياطی ويژه قابل تشکيل است يا اينکه آيا بايد نسبت به برگزاری يﮏ جلسه استماع مجازی اقدام
نمود.
الف .روش های اداره گردهمايی ها يا جلسات استماع
 .18در تصميم گيری در مورد ترتيبات مربوط به آيين دادرسی مناسب جهت پيشبرد داوری به روشی
سريﻊ و مقرون به صرفه ،يﮏ هيئت داوری بايد کليه شرايط را در نظر بگيرد ،از جمله آنهايی که
از پيامدهای همه گيری کويد 19-هستند ،ماهيت و مدت زمان گردهمايی يا جلسه استماع ،پيچيدگی
پرونده و تعداد شرکت کنندگان ،اينکه آيا دﻻيل خاصی برای ادامه داوری بدون تﺄخير وجود دارد ،آيا
تغيير زمان جلسه استماع منجر به تﺄخير بی دليل يا بيش از حد ميشود ،و حسب مورد ممکن است آيا
نياز به طرفين برای آماده سازی صحيح جلسه استماع باشد.
 .19در صورتی که طرفين توافﻖ نمايند يا هيئت داوری تصميم بگيرد که تشکيل جلسه در يﮏ مکان
ضروری و در عين حال در شرايط کنونی غيرممکن است ،هيئت داوری و طرفين بايد تمام تﻼش
خود را برای برنامه ريزی مجدد جلسه استماع يا گردهمايی به شکلی که تﺄخير را به حداقل برساند،
بنمايند .طرفين وداوران بايد در چنين مواردی گزينه های موجود را در نظر بگيرند تا حداقل در
بخشی از پرونده عليرغم تعويﻖ بوجود آمده پيشرفت ايجاد نمايند ،از جمله با استفاده از ابزارهای
مربوط آيين دادرسی که در دستورالعمل حاضر مورد بحث قرار گرفته اند.
 .20در صورتی که طرفين توافﻖ نمايند ،و يا هيئت داوری تصميم بگيرد ،که برگزاری در يﮏ مکان
ضروری است و انجام اين کار عليرغم شرايط فعلی امکان پذير است ،هيئت داوری و طرفين بايد
جهت اعمال قوانين خاص و دستورالعمل های مشورتی در خصوص محل جلسه استماع و اقدامات
بهداشتی مناسب برای اطمينان از امنيت و سﻼمت کليه شرکت کنندگان ،به ويژه با ايجاد فاصله کافی
بين شرکت کنندگان ،تهيه ماسﮏ و ژل ضد عفونی کننده و هرگونه اقدامات مناسب ديگر مشورت
نمايند.
 .21در صورتی که طرفين توافﻖ نمايند يا هيئت داوری تصميم بگيرد که جلسه استماع به صورت
مجازی برگزار شود ،بايد طرفين و هيئت داوری درباره ويژگيهای خاص اقدام به اين روش ،از
جمله مواردی که در زير و در پيوستها ارائه شده است ،صراحتا بحث و برنامه ريزی نمايند.
دبيرخانه آمادگی دارد تا در اين زمينه به طرفين مساعدت نمايد.
 .22اگر هيئت داوری بدون توافﻖ طرفين يا عليرغم مخالفت طرفين تصميم به برگزاری جلسه استماع
مجازی بگيرد ،بايد اوضاع و احوال مربوطه از جمله موارد ذکر شده در بند  18فوق را با دقت در
نظر بگيرد ،ارزيابی نمايد که آيا رأی همانطور که در ماده  42قواعد پيش بينی شده است قانونا قابل
اجرا خواهد بود ،و دﻻيل آن تصميم خود را مشخص نمايد .در اتخاذ چنين تصميمی ،داوران می
توانند اختيار رسيدگی وسيﻊ خود طبﻖ ماده ) 22(2قواعد را در نظر بگيرند ،که طبﻖ آن پس از
مشورت با طرفيـن ،داوران می توانند" ترتيباتی را کـه دربـاره آيين دادرسی مقتضی تشخيـص دهنـد
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اتخاذ کنند ،مشروط به آنکه اين ترتيبات با هيچ يﮏ از توافﻖ های طرفين مغاير نباشند ".عﻼوه بر
اين ،اصﻼحات در قواعد و دستور العمل کاربردی به تدريﺞ امکان برگزاری جلسات استماع مجازی
را به رسميت شناخته اند ،از جمله در ماده ) 24(4قواعد در خصوص جلسه مديريت پرونده ،ماده
) 3(5ضميمه  6قواعد در خصوص رسيدگی فوری ،و بند  77دستورالعمل در خصوص مسائل
مربوط به عبارت حکم داوری.
 .23در حالی که ماده ) 25(2قواعد مقرر می دارد پس از بررسی لوايح طرفين و نيز کليه مدارک و اسناد
استنادی ،هيئت داوری با درخواست هر يﮏ از طرفين يا در صورت عدم درخواست ايشان بنا به
تشخيص خود ،جلسه استماع تشکيل و اظهارات شفاهی طرفين را در حضور يکديگر استماع می
نمايد ،اين عبارت را می توان بدين گونه تفسير نمود که طبﻖ آن طرفين فرصتی برای مبادله مستقيم،
زنده و متعارض داشته باشند و مانﻊ از تشکيل يﮏ جلسه استماع "حضوری" برای طرفين از طرق
مجازی ،اگر اوضاع و احوال اينگونه حکم می کند ،نشود.
 .24ماده ) 25(1به طور گسترده ای مقرر می دارد که هيئت داوری بايد در کوتاه ترين زمان ممکن،
وقايﻊ مربوط به دعوا را به طريﻖ مناسب تعيين و احراز کند .در همين راستا ،ماده ) 25(2به گونه
ای ساختار يافته است تا تعيين نمايد که آيا هيئت داوری می تواند اختﻼفات را فقط بر اساس لوايح
کتبی طرفين و نيز کليه مدارک استنادی حل و فصل كند يا اينكه بايد جلسه استماع نيز وجود داشته
باشد .نسخه فرانسه زبان ماده ) 25(2قواعد که منعکس کننده اين معناست ،مقرر می دارد":پس از
بررسی لوايح کتبی طرفين و نيز کليه مدارک استنادی ،هيئت داوری با درخواست هر يﮏ از طرفين
يا در صورت عدم درخواست ايشان بنا به تشخيص خود ،جلسه استماع تشکيل و اظهارات شفاهی
طرفين را در حضور يکديگر استماع می نمايد ".از اين رو دستورالعمل دبيرخانه در خصوص
داوری های آی.سی.سی خاطر نشان می کند که "اينکه هيئت داوری ماده ) 25(2را بعنوان الزام به
تشکيل جلسه استماع حضوری تفسير کند يا استفاده از ويدئو يا کنفرانس تلفنی کفايت می کند ،بستگی
به شرايط پرونده دارد".
 .25در حالی که هيئت های داوری اغلب محتاطانه عمل کرده اند و تصميم گرفته اند که در صورت
درخواست يکی از طرفين حداقل يﮏ جلسه استماع حضوری تشکيل دهند ،همه گيری کويد19-
ممکن است به اين معنا باشد که امکان برگزاری جلسات استماع حضوری در يﮏ زمان معقول
ممکن نيست و صبر کردن تا زمانی که تشکيل آن امکان پذير باشد می تواند منجر به تﺄخير
غيرموجه و حتی زيان آور شود .بر اين اساس ،هيئت داوری در شرايط مناسب ،می تواند
رويکردهای مختلفی را اتخاذ کند تا آنجا که اختيار خود را به منظور تعيين واحراز رويه های
متناسب به شرايط خاص هر داوری اعمال نمايد و وظيفه مهم خود برای هدايت داوری به شکلی
سريﻊ و مقرون به صرفه را به انجام رساند.
ب.

پروتکل سايبری

 .26هر جلسه استماع مجازی مستلزم مشورت بين هيئت داوری و طرفين با هدف اجرای اقدامات کافی –
که غالبا ٌ پروتکل سايبری ناميده می شود  -به منظور مطابقت با هرگونه مقررات مربوط به داده
های خصوصی است .اين اقدامات همچنين به حريم خصوصی جلسه استماع و حفظ محرمانگی
ارتباطات الکترونيکی در جريان داوری و هر پلت فرم سند الکترونيکی می پردازد.
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 .27ضميمه  2اين دستورالعمل شامل يﮏ سری از بندهای پيشنهادی برای درج در پروتکل های سايبری
مربوط به تصميميات يا دستورهای شکلی داوران که با برگزاری جلسات استماع مجازی سر و کار
دارد ،می باشد.
مسائل مربوط به آيين دادرسی

ج.

 .28به منظور اطمينان از رعايت تساوی طرفين و اطمينان از اينکه همه طرفين فرصت متعارف برای
طرح استدﻻل ها و دفاعيات خود در طی يك جلسه استماع مجازی را يافته اند ،هيئت داوری بايد
موارد ذيل را در نظر بگيرد:












مناطﻖ مختلف زمانی در تعيين تاريﺦ جلسه استماع ،زمان شروع و پايان ،استراحت و طول هر
روز جلسه استماع؛
تدارکات و سازماندهی موقعيت مکانی شرکت کنندگان شامل تعداد شرکت کنندگان ،اما بدون
محدوديت در تعداد کل شرکت کنندگان ،تعداد مکانهای از راه دور ،تعداد شرکت کنندگانی که
در همان محل فيزيکی قرار خواهند گرفت ،چه تعدادی از داوران می توانند در همان محل
فيزيکی با يکديگر و يا ساير شرکت کنندگان قرار گيرند ،دسترسی و کنترل محل ها ی
استراحت؛
استفاده از صورتجلسه )گزارش( جلسه استماع همزمان يا شکل ديگری از ضبط و رونوشت؛
استفاده از مترجمان ،اعم از همزمان يا متوالی؛
روش های بررسی حضور و شناسايی همه شرکت کنندگان ،از جمله هر مدير فنی؛
تشريفات مربوط به گرفتن ادله از شاهدين وقايﻊ وکارشناسان جهت اطمينان از اينکه صحت هر
شهادت شفاهی حفظ شده است؛
استفاده از ادله عينی ،از جمله از طريﻖ نمايش روی صفحه های نمايش اشتراکی؛ و
استفاده از يﮏ پوشه مدارک الکترونيکی که بر روی يﮏ پلت فرم به اشتراک گذاری مدارک
که دسترسی همه شرکت کنندگان را تضمين می کند.

 .29يﮏ چﮏ ليست برای پروتکل جلسات استماع مجازی به عنوان ضميمه  1به اين دستورالعمل پيوست
شده است.
 .30مرکز برگزاری جلسات استماع آی.سی.سی ) (ICC Hearing Centre in Parisدر پاريس قادر به
ارائه پشتيبانی استانداردهای فنی و کمﮏ به هيئت های داوری است که به دنبال درک بهتر گزينه
هايی برای جلسه استماع مجازی و پوشه الکترونيکی می باشند و چگونگی عملکرد اين امکانات به
روشی هستند که به بهترين نحو تماميت روند داوری و محرمانه بودن را حفظ می نمايد و محافظت
مناسب از داده ها را تضمين می نمايد .عﻼوه بر اين ،آی.سی.سی تفاهم نامه همکاری با ساير مراکز
برگزاری جلسات استماع را در اکثر محل های داوری مهم امضا کرده است و قادر به هماهنگی با
هيئت های داوری به منظور دستيابی به امکانات مربوط به جلسه استماع مجازی که در آن مراکز
ارائه شده است می باشد و می تواند از پشتيبانی و راهنمايی فنی ﻻزم برخوردار شود .اطﻼعات
بيشتر از طريﻖ ايميل به آدرس  infohearingcentre@iccwbo.orgدر دسترس است.

© اتاق بازرگانی بين المللی )آی.سی.سی( کليه حقوق محفوظ است .آوريل 2020

 | 8دستورالعمل آی.سی.سی در مورد اقدامات احتمالی با هدف کاهش اثرات همه گيری کويد19-

 .31گزينه های مختلف پلت فرم ويديو کنفرانس برای جلسات استماع مجازی در دسترس است .يﮏ جدول
مقايسه ای از گزينه های موجود که توسط يﮏ شخص ثالث تهيه شده را می توان در اينجا يافت .اين
گزينه ها از جلسات استماع سفارشی که توسط برخی مراکز جلسات استماع و/يا ارائه دهندگان
خدمات ارائه می شوند تا پلت فرمهای دارای امتياز در دسترس عموم وپلت فرم های رايگان همگانی
را شامل می شوند .پلت فرم های سفارشی يا دارای امتياز ،پلت فرم های ويدئو کنفرانس پولی ،می
توانند امنيت ،محرمانه بودن و محافظت از داده های بيشتری از پلت فرم های استفاده رايگان و
عمومی ارائه دهند.
 .32هيئت داوری بايد با طرفين اطمينان حاصل نمايد که هر پلت فرم اشتراک گذاری ويديويی که برای
جلسات استماع مجازی استفاده می شود دارای مجوز است و روی حداکثر تنظيمات امنيتی تنظيم
شده است .آی.سی.سی برای گزينه های پلت فرم های ويديو کنفرانسی زير مجوز دسترسی صادر
کرده است Vidyocloud ،Microsoft Teams :و  .Skype for Businessپشتيبـانی فنی آی.سی.سـی
از راه دور برای کمﮏ به هيئت های داوری در استفاده از چنين پلت فرم هايی ،پيوستن به يﮏ جلسه
)يا يﮏ جلسه استماع( ،عمکرد صوتی و تصويری در جلسه ،و عملکردهای اشتراک گذاری صفحه
نمايش ،در دسترس است .پلت فرم های که در موارد اخير مورد استفاده قرار گرفته اند عبارتند از:
 BlueJeans ،Zoomو .GoToMeeting
 .33پلت فرم های مختلف به اشتراک گذاری مدارک واسناد برای پوشه های الکترونيکی در دسترس
هستند .مانند پلت فرم های ويدئو کنفرانس ،اينها نيز از جلسه استماع سفارشی که توسط برخی مراکز
جلسات استماع و/يا ارائه دهندگان خدمات )همانند  Transperfect Opusو (XBundleارائه می شوند
تا پلت فرمهای در دسترس عموم دارای مجوز و پلت فرم های عمومی رايگان را شامل می شوند.
پلت فرم های به اشتراک گذاری مدارک سفارشی يا دارای مجوز ،پلت فرم های پولی می توانند
امنيت ،محرمانه بودن ومحافظت از داده های بيشتری از پلت فرم های استفاده رايگان وعمومی ارائه
دهند.
 .34آی.سی.سی هيچ يﮏ از اين اشخاص ثالث ارائه دهنده خدماتی را که در اين دستورالعمل نام برده
شده اند ،را تضمين و يا تﺄييد نمی نمايد .طرفين ،وکﻼ و هيئت های داوری در هر مورد خاص بايد
خود ،تحقيقات ﻻزم در خصوص مناسب بودن هرکدام از آنها را بعمل آورند.
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ضميمه 1
چک ليست پروتکل در خصوص جلسات استماع مجازی
الف .برنامه جلسه پيش استماع  ،قلمرو و تدارکات
)(i
)(ii
)(iii
)(iv
)(v
)(vi
)(vii

شناسايی اينکه چه مسائلی اساسی و ضروری هستند تا در دستور کار جلسه استماع قرار گيرند و چه
مواردی هستند که "صرفا◌ً بر اساس اسناد" ميتوان درباره آنها تصميم گيری شود؛
توافﻖ در خصوص تعداد و ليست شرکت کنندگان )داوران ،طرفين ،وکﻼ ،شهود ،کارشناسان ،دبيران
اداری ،مترجمين ،گزارشگرهای جلسه استماع ،تکنسين ها و غيره(؛
توافﻖ در خصوص تعداد شرکت کنندگان در هر اتاق مجازی و اينکه آيا نمای  360درجه برای همه
اتاق های شرکت کننده ﻻزم يا ضروری است؛
توافﻖ در مورد اتاق های مجازی که به داوران و هريﮏ از طرفين پرونده اجازه می دهد در طول
جلسه استماع به صورت خصوصی ميان خودشان مشورت نمايند؛
شناسايی همه مکان های ورود به سيستم و نقاط اتصال؛
توافﻖ در اينکه هر فرد حاضر در هر اتاق مجازی در ابتدای برگزاری کنفرانس ويدئويی شناسايی
خواهد شد .و
با توجه به موارد فوق ،مشورت و توافﻖ طرفين و هيئت داوری در مورد تاريﺦ جلسه استماع ،مدت
وزمان بندی روزانه با در نظر گرفتن مناطﻖ زمانی مختلف.

ب.

مسائل فنی ،مشخصات خاص ،نيازها و کارکنان پشتيبانی

)(i

مشورت بين هيئت داوری و طرفين در خصوص:
پلت فرم و فناوری موردنظر )از جمله دسترسی قانونی به چنين پلت فرم و فناوری ای(؛
حداقل مشخصات سيستم و نيازهای فنی برای اتصال بدون مشکل و راحت )صوتی و
تصويری( ،ديد و روشنايی کافی در هر مکان؛
آيا تجهيزات خاص در هر مکان مورد نياز است )تلفن ها ،رايانه های پشتيبانی ،تقويت کننده
اتصال /توسعه دهنده ها ،تجهيزات ديگر يا وسايل صوتی و تصويری که طرفين آن را ﻻزم می
دانند(.

) (iiبررسی مقدماتی در خصوص سازگاری پلت فرم و فناوری انتخاب شده مورد استفاده؛
) (iiiدر نظر گرفتن نياز به آموزش برای شرکت کنندگانی که با فن آوری ،پلت فرم ،برنامه ها و يا
تجهيزات ﻻزم برای استفاده در جلسه استماع آشنايی ندارند؛
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) (ivمشورت بين هيئت داوری و طرفين در مورد اقدامات احتمالی که در صورت خرابی و نقوص
ناگهانی فنی ،قطﻊ ارتباط ،قطﻊ برق )کانال های ارتباطی جايگزين و پشتيبانی فنی مجازی برای کليه
شرکت کنندگان( بايد انجام شود؛ و
) (vحداقل دو جلسه آزمايشی در ماه قبل از جلسه استماع برای آزمايش اتصال و پخش ،با آخرين جلسه
آزمايشی يﮏ روز قبل از جلسه استماع به منظور اطمينان از اينکه همه چيز درست می باشد.
ج.

محرمانه بودن ،حفظ حريم خصوصی و امنيت

) (iمشورت بين هيئت داوری و طرفين در مورد اينکه آيا جلسه استماع مجازی خصوصی و محرمانه
برای شرکت کنندگان باقی خواهد ماند؛
) (iiتوافﻖ به يﮏ تعهد دسترسی )به اسناد( و محرمانگی که کليه شرکت کنندگان را بدان ملزم می سازد؛
) (iiiمشورت بين هيئت داوری و طرفين در مورد:
-

د.

ضبط جلسه استماع مجازی )ضبط صوتی و تصويری ،محرمانه بودن ضبط و ارزش ضبط
در مقايسه با هر نسخه کتبی ارائه شده صورتجلسه )گزارش( جلسه استماع و غيره(؛
هرگونه الزامات يا معيارهای اساسی حفظ حريم خصوصی که ممکن است دسترسی يا اتصال
برخی شرکت کنندگان را تحت تﺄثير قرار دهد .و
حداقل الزامات رمزگذاری برای محافظت از تماميت و امنيت جلسه استماع مجازی در برابر
هرگونه هﮏ شدن ،دسترسی غيرقانونی و غيره.

تشريفات آنﻼين و مﻼحظات مربوط به دادرسی عادﻻنه

) (iمشورت بين هيئت داوری و طرفين در مورد شيوه های مورد نياز برای حفظ حقوق و تعهدات
شرکت کنندگان در يﮏ فضای مجازی .اين موارد شامل :شناسايی سخنرانان اصلی ،عدم وقفه،
استفاده معقول و مسئوﻻنه از پلت فرم و پهنای باند ،جلوگيری از استفاده از تجهيزاتی که باعث ايجاد
اختﻼل در اتصال می شوند يا امکان ضبط غيرقانونی را فراهم می سازند ،توافﻖ در خصوص رويه
ايراد نمودن يا اعتراض کردن و غيره؛
) (iiگرفتن اظهارات کتبی از طرفين /وکﻼ در خصوص اينکه پلت فرم و فناوری مورد آزمايش مناسب و
مطابﻖ آزمايش طرفين می باشد؛
) (iiiتﺄييد توافﻖ طرفين در خصوص برگزاری جلسه استماع مجازی يا در صورت عدم توافﻖ طرفين
شناسايی مبنای قانونی برای رسيدگی از طريﻖ جلسه استماع مجازی ؛ و
) (ivمشورت کردن با طرفين در مورد وظيفه آنها جهت همکاری در مورد مسائل فنی قبل و در حين
جلسه استماع مجازی.
ه.

ارائه ادله و استماع شهود و کارشناسان

) (iمشورت بين هيئت داوری و طرفين در مورد سازماندهی و ارائه دفاعيات شفاهی؛
) (iiمشخص کردن اينکه آيا وکيل از چند صفحه نمايش برای دفاعيات آنﻼين ،ارائه اسناد )ادله( استفاده
می کند و توافﻖ در خصوص روشهای ارائه و نمايش ادله عينی در فضای مجازی؛
) (iiiمشورت بين هيئت داوری و طرفين در مورد استماع شهود و کارشناسان )دستور احضار و استماع
شهود /کارشناسـان ،زمـان اتصـال و مدت زمان حضـور ،حضور اجبــاری در اتاق مجازی ،اجازه/
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ممنوعيت ارتباط همزمان يا غير همزمان بين شاهد و طرفين/وکيل در اتاق های گفتگو يا از طريﻖ
کانال های پنهان ارتباطاتی ،تعامل بين سؤال کننده و شاهد /کارشناس در يﮏ محيط آنﻼين و غيره(؛
و
) (ivمشورت بين هيئت داوری و طرفين در زمينه صورتجلسه جلسه استماع به طور مجازی و استفاده از
گزارشگران جلسه استماع و مترجمينی که قادر به ارائه سطح خدمات ﻻزم در يﮏ فضای مجازی
هستند.
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ضميمه 2
شروط پيشنهادی برای پروتکل های سايبری و دستورات داوران در
خصوص آيين دادرسی در مورد برگزاری جلسات استماع مجازی
 .Iشرکت کنندگان
"هيئت داوری تﺄييد می نمايد و دستور می دهد که جلسه استماع برنامه ريزی شده برای )تاريﺦ و زمان
جلسه استماع درج شود( بايد از طريﻖ ويدئو کنفرانس انجام شود.
بر اساس اطﻼعاتی که در حال حاضر توسط طرفين ارائه شده است ،شرکت کنندگان نامبرده )"شرکت
کنندگان"( از مکانهای مشخص شده ذيل در جلسه استماع شرکت می کنند:
الف .خواهان
)ليست اسامی و مکان ورود )ها( و نقطه اتصال(
ب .وکيل خواهان
)ليست اسامی و مکان ورود )ها( و نقطه اتصال(
ج .خوانده
)ليست اسامی و مکان ورود )ها( و نقطه اتصال(
د .وکيل خوانده
)ليست اسامی و مکان ورود )ها( و نقطه اتصال(
ه .هيئت داوری
)ليست اسامی داوران و مکان )ها( و نقطه اتصال آنها(
و .شهود /کارشناسان /گزارشگران و ارائه دهندگانه خدمات صورتجلسه جلسه استماع  /کارمندان
پشتيبانی و تکنسين ها /ساير شرکت کنندگان )حسب مورد(
)ليست اسامی و مکان ورود )ها( و نقطه اتصال(
هر يﮏ از شرکت کنندگان از طريﻖ ارتباط ايميلی که برای همه شرکت کنندگان ارسال شده است ،فورا◌ً
هرگونه تغيير در محل ورود يا جزئيات اتصال آنها را اطﻼع می دهند.
 .IIمسائل فنی ،مشخصات خاص ،الزامات و نيازها و کارکنان پشتيبانی
طرفين بايد هر کدام يﮏ لينﮏ اتصال ويديويی مطمئن با کيفيت مناسب به طوری که همه شرکت کنندگان را
قادر سازد تا به طور مؤثر در جلسه استماع از طريﻖ پلت فرم انتخابی شرکت نمايند ،را تـﺄمين نمايند.
طرفين بايد ميان خودشان بحث و توافﻖ نمايند و به هيئت داوری در طی _____ روز از تاريﺦ اين جلسه
يﮏ ليست مشترک توافﻖ شده از تﺄمين کنندگان )ارائه دهندگان( ويدئو کنفرانس قابل اعتماد ارائه دهند ،و
هيئت داوری بايد قبل از انتخاب ارائه دهنده خدمات در مورد گزينه مورد نظر آنها از ليست ارائه دهندگان
توافﻖ شده با طرفين مشورت نمايد.
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طرفين بايد در ظرف _____ روز از اين تاريﺦ با هم مشورت و سعی در توافﻖ در خصوص موارد ذيل
نمايند:
) (iحداقل مشخصات سيستم و نيازهای فنی برای اتصال مداوم و کافی صوتی و تصويری )انواع سيستم
عامل مورد استفاده ،سرعت پردازنده ها ،ظرفيت  ،RAMسرعت انتقال ،پهنای باند شبکه و غيره(
) (iiهرگونه سخت افزار ،تجهيزات )صفحه نمايش ،صفحه وب با شفافيت باﻻ ،ميکروفن يا هدفون حذف
کننده اختﻼل و نويز ،تلفن ها ،رايانه های پشتيبانی ،تقويت کننده اتصال /توسعه دهنده ،ساير تجهيزات
يا کمکهای صوتی-تصويری که توسط طرفين ﻻزم است( و برنامه های نرم افزاری مورد نياز برای
جلسه استماع.
) (iiiهر گونه نيازمندی خاص در خصوص ارتباطات که از آن مکان شروع می شود.
در صورت عدم توافﻖ در مورد نكات ذکر شده در باﻻ ،طرفين بايد پيشنهادات جداگانه خود را به همراه
توضيحی در مورد دﻻيل فنی برای مشخصات و نيازهای مورد نظر خود که معقوﻻٌ برای ارائه دهنده /پلت
فرم ويدئو كنفرانس منتخب ﻻزم است ظرف مدت _____ روز از انقضا تاريﺦ تعيين شده در پاراگراف
قبلی به هيئت داوری ارائه دهند .پيشنهادهای جداگانه طرفين بايد به صورت فرمت ضميمه شده اين پيوست
_____ به عنوان ضميمه ) (1به هيئت داوری ارسال شود.
هيئت داوری بايد پيشنهاد مشترک طرفين يا پيشنهادهای جداگانه را در نظر بگيرد و مقتضيات معقول و
جزئيات فنی مورد نظر را برای جلسه استماع تﺄييد يا تعيين کند .در تعيين الزامات و مشخصات معقول
مذكور ،هيئت داوری می تواند از دو متخصص فناوری اطﻼعات ) (ITيا يك کارشناس منصوب هيئت
داوری )با هزينه طرفين( کمﮏ بگيرد ،كه به طور مستقل و بی طرفانه جهت آسان سازی در تعيين الزامات
و مشخصات مناسب هيئت داوری را مساعدت می نمايند .در صورت لزوم ،هيئت داوری بايد پس از
مشورت با طرفين ،هرگونه پروتکل ﻻزم که شرح کار و اقدامات متخصصان فناوری اطﻼعات ) (ITرا
مقرر می نمايد را صادر کند.
در صورت توافﻖ کليه يا بخشی از مشخصات و نيازهای ذکر شده در باﻻ ،يا هنگامی که طرفين پيشنهادات
جداگانه خود را به هيئت داوری ابﻼغ می کنند ،طرفين بايد سازگاری مشخصات و نيازهای منطقی خود را
با ) (1هرگونه الزامات ارائه دهنده /پلت فرم برگزيده و ) (2هر نوع الزامات خاص مکانی برای کليه
شرکت کنندگان ديگر را در نظر بگيرند.
هر گونه آموزش مورد نياز برای استفاده مؤثر و کارآمدتر از خدمات سرويس ويدئوی کنفرانس انتخاب شده
بايد به سرعت برنامـه ريزی شود .طرفيــن بايد ظرف _____ روز از تاريﺦ انتخاب ارائه دهنده /پلت فرم
کنفرانس ويدئويی ،برنامه پيشنهادی را برای چنين آموزشی به هيئت داوری ارائه دهند .آموزشهای ذکر شده
مروری بر ويژگی ها و ابزارهای موجود در اختيار شرکت کنندگان را ارائه خواهند داد.
طرفين بايد در مورد اقدامات احتمالی دقيقی که در صورت بروز نقص فنی ،قطﻊ ارتباط ،قطﻊ برق يا ساير
وقفه های مربوط به جلسه استماع ،در _____ روز از تاريﺦ اين جلسه ،بايد يکديگر مشورت و توافﻖ کنند
)يا پيشنهادهای جداگانه ای ارائه دهند(.
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نمايندگان طرفين ،هر يﮏ از اعضای هيئت داوری و ساير شرکت کنندگان در جلسه استماع حداقل در دو
دوره آزمايشی شرکت می کنند تا ) (1مشخص کنند که تجهيزات و نيازهای فنی اتخاذ شده برای جلسه
استماع کارايی داشته و کافی می باشند ،و ) (2شبيه سازی اتصاﻻت برای شرايط جلسه استماع در ماه قبل
از جلسه استماع .طرفين بايد تاريﺦ ،زمان و مدت زمان برگزاری چنين آزمايشی را با هيئت داوری
هماهنگ و توافﻖ نمايند.
به منظور جلوگيری از هر گونه ابهامی ،تفهيم و توافﻖ شده است که طرفين ،در عمل به تعهدات خود در
اينجا ،از کارکنان پشتيبانی ماهر با تخصص ﻻزم استفاده نمايند.
الزامات فوق بايد بدون در نظر گرفتن نوع کنفرانس ويدئويی مورد استفاده ،از جمله کنفرانس ويديويی دو
جانبه ،کنفرانس ويدئويی گروهی )چند جانبه( ،ويدئو کنفرانس آنﻼين )اينترنتی( ،ويدئو کنفرانس  ISDNو
غيره اعمال می شود".
 .IIIمحرمانه بودن ،حفظ حريم خصوصی و امنيت
"اصوﻻ ،حضور در جلسه استماع به شرکت کنندگان مشخص شده در اين پيوست _____ يا متناسب با
شرايط آن محدود خواهد شد .برای جلوگيری از هر گونه ابهامی ،هر مشاور فنی /کارمندان پشتيبانی که با
شرکت کنندگان همکاری می کنند نيز جهت تسهيل در برگزاری جلسه بايد به عنوان شركت كننده در جلسه
استماع در نظر گرفته شود و به عنوان "شرکت کننده" شناخته شوند ،در صورتی كه يکی از طرفين
بخواهد كه هر شخص ديگری در بخشی از جلسه استماع حضور داشته باشد ،بايد يﮏ درخواست با ذکر
دﻻيلی که چرا چنين حضوری ﻻزم يا موردنظر است را از قبل مطرح سازد .طرفين بايد تﻼش نمايند تا در
مورد چنين درخواست هايی به توافﻖ برسند ،که در صورت عدم توافﻖ ،هيئت داوری بايد تصميم بگيرد كه
آيا اجازه درخواست را صادر كند يا نه.
هيچ ضبطی از بخشی از جلسه استماع )از جمله صوتی( ممکن نيست مگر اينکه از قبل توسط هيئت
داوری اجازه داده شود .ضبط صوتی جلسه استماع بايد توسط گزارشگران جلسه استماع )اسنوگراف ها(
استخدام شده به منظور تهيه يﮏ صورتجلسه مشترک از جلسه استماع انجام شود .هر گونه ضبط پيشنهادی
ديگر بايد حداقل  48ساعت قبل از قسمت مربوطه جلسه استماع درخواست شود.
در هر صورت ،سابقه رسمی جلسه استماع بايد صورتجلسه کتبی که طرفين آن را تصحيح يا درباره آن
اظهار نظر کرده اند باشد.
طرفين وظيفه دارند قبل از جلسه استماع )حداقل از دو هفته قبل( هرگونه قانون حاکم در محل هر يك از
شرکت کنندگان که ميتواند مانﻊ يا منجر به رعايت الزامات قانونی در رابطه با حريم خصوصی ،محرمانه
بودن ،محافظت از داده ها و الزامات امنيتی باشد ،را به طور مشترك در نظر بگيرنـد و آن را مطرح
نمايند .پس از مشورت با طرفين ،هيئت داوری تصميم می گيرد که در صورت وجود ،چه تدابيری را برای
رسيدگی به حفظ حريم خصوصی و الزامات يا استانداردهای امنيتی که ممکن است روی دسترسی يا اتصال
هر يﮏ از شرکت کنندگان تﺄثير بگذارد ،اتخاذ نمايد.
در صورتی که هر يﮏ از طرفين فکر کنند اقدامات امنيتی بيشتری برای حفاظت از تماميت جلسه استماع
يا کاهش خطر حمﻼت سايبری ،نفـوذ يا دسترسـی غيرمجـاز به جلسه استمـاع ﻻزم می باشد ،آن طـرف می
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بايست بﻼفاصله بعد از آگاه شدن از دليل چنين نگرانی هايی ،نگرانی های خود را مطرح نمايد .پس از
مشورت با طرفين ،هيئت داوری بايد تصميم گيرد که چه اقدامات ديگری را ،در صورت وجود ،بايد در
اين مورد انجام گيرد".
 .IVتشريفات آنﻼين و مﻼحظات مربوط به دادرسی عادﻻنه
"برای دستيابی به سطح همکاری و هماهنگی ﻻزم جهت برگزاری يﮏ جلسه استماع موفﻖ از طريﻖ ويدئو
کنفرانس ،هر شرکت کننده متعهد می شود موارد ذيل را رعايت نمايد:
) (iشناسايی سخنران )های( اصلی؛
) (iiخودداری از قطﻊ صحبت هر يﮏ از سخنرانان؛
) (iiiاستفاده معقول و مسئوﻻنه از امکانات ويدئو کنفرانس؛
) (ivخودداری از استفاده از وسايلی که در اتصال تداخل ايجاد می کنند؛
) (vخودداری از هرگونه ضبط غيرمجاز؛
) (viجلوگيری از اتﻼف وقت در طول جلسه استماع؛
) (viiخاموش کردن ميکروفن هنگام صحبت نکردن؛
) (viiiملزم کردن شرکت کنندگان ميهمان در جلسه استماع به رعايت همان تعهدات؛ و
) (ixاتخاذ هر گونه تدابير و عملکردهای ﻻزم جهت تقويت کارايی فرآيند دادرسی جلسه استماع.
هيئت داوری  -با مشورت با طرفين -در اولين روز جلسه استماع در طول بحث مقدماتی در مورد
تدارکات و تدابير جلسه ،نحوه اعتراضات را تعيين می نمايد.
طرفين بايد هر کدام ،ظرف _____ روز از اين تاريﺦ ،به صورت کتبی تﺄييد نمايند که ) (1آنها تست های
پيش بينی شده در باﻻ را انجام داده اند و ) (2ارائه دهنده خدمات ،تجهيزات ،مشخصات فنی و نيازها برای
شرکت در جلسه استماع مناسب می باشند".
 .Vارائه ادله و استماع شهود و کارشناسان
"هيئت داوری بر اين باور است که دفاعيات شفاهی طرفين شامل استفاده از ادله عينی و ارائه برخی از
مدارک ثبت شده در پرونده خواهد بود .بر اين اساس ،طرفين بايد اطمينان حاصل نمايند که ادله عينی برای
همه اعضای هيئت داوری ،طرف مقابل ]طرفين[ و هر شرکت کننده مجاز به حضور در آن قسمت از جلسه
استماع در صفحه نمايش واضح و قابل مشاهده خواهد بود .اگر برای نمايش مستندات و مدارک عينی چند
صفحه نمايش ﻻزم باشد ،طرفين بايد اطمينان حاصل کنند که اين چند صفحه نمايش در ليست تجهيزات
مورد نياز درج شده اند.
طرفين بايد به منظور توافﻖ در موارد ذيل در ظرف _____ روز از اين تاريﺦ بين خود هماهنگی بعمل
آورند:
) (iترتيب احضار و استماع شهود  /کارشناسان؛
) (iiزمان اتصال و مدت زمان حضور هر شاهد /کارشناس؛
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)(iii
)(iv
)(v
)(vi

روشهای حضور اجباری شهود /کارشناسان در اتاق مجازی )در صورت وجود(؛
اجازه/ممنوعيت برقراری ارتباطات همزمان يا غير همزمان بين شهود /کارشناسان و طرفين/وکﻼ
در اتاق های گفتگو يا از طريﻖ کانال های پنهان ارتباطاتی؛
آيا شاهد /کارشناس در مکان خود همراه با کس ديگری خواهد نشست و آيا کس ديگر در زمان ادای
شهادت وی به او کمﮏ خواهد کرد .و
آيا يﮏ شاهد/کارشناس به کمﮏ يﮏ مترجم نياز دارد يا خير و آيا نياز به ترتيبات خاصی برای
اطمينان از اينکه مترجم قادر به ارائه خدمات به صورت مجازی باشد ،می باشد و آيا ترجمه همزمان
يا متوالی خواهد بود و آيا به تجهيزات اضافی خاصی نياز است تا اطمينان حاصل شود که فرآيند
استماع شهود به خوبی اداره می شود.

در صورت عدم توافﻖ درمورد هر يﮏ از موارد ذکر شده در باﻻ  ،طرفين بايد پيشنهادات جداگانه خود را
در طی _____ روز از انقضای تاريﺦ تعيين شده فوق به هيئت داوری اعﻼم دارد.
هيئت داوری بايد پيشنهاد مشترک يا پيشنهادهای جداگانه طرفين را برای تصميم گيری خود در نظر گيرد.
طرفين توافﻖ می نمايند كه از جلسه استماع صورتجلسه شود و طرفين متعهد می شوند به طور مشترك يك
ارائه دهنده خدامات رونويسی جلسه استماع/گزارشگر مجازی جلسه استماع كه قادر به ارائه سريﻊ خدمات
از طريﻖ كنفرانس ويدئويی باشد را پيشنهاد نمايند .اگر استفاده از رونويسی )صورتجلسه جلسه استماع( به
تجهيزات اضافی نياز داشته باشد ،طرفين با هيئت داوری در مورد تجهيزات اضافی که بايد به ليست
تجهيزات مورد نياز تعيين شده در باﻻ اضافه گردد ،توافﻖ خواهند نمود.
هيئت داوری ممکن است با طرفين توافﻖ نمايد و يا از آنها بخواهد که شاهدان /کارشناسان خود را برای
يﮏ جلسه هات -تابينگ ) Hot-tubbingيﮏ روش استماع شهود به طور همزمان است( آماده نمايند .در
صورت توافﻖ يا لزوم ،طرفين بايد اطمينان حاصل نمايند كه شهود /کارشناسان آنها در زمان مقرر و برای
مدت زمان هات-تابينگ  Hot-tubbingحضور دارند و روند آن طبﻖ دستورات هيئت داوری بايد پيش رود.
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ضميمه دستورات داوران در خصوص آيين دادرسی
الزامات فنی/تکنولوژيکی
] که بايد مورد بحث/توافﻖ طرفين قرار گيرد[

تصميم هيئت
داوری

نيازمندی های تأمين
کننده/پلت فرم

طرف ب

طرف الف

مشخصات سيستم
مقتضيات )لوازم(
اتصال

سخت افزار و
تجهيزات

برنامه های نرم
افزاری

ساير لوازم
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