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  چكيده
نظر به گسترش تجـارت جهـاني و افـزايش اختالفـات مـرتبط بـا       

المللي، قواعدي را براي حل و فصـل   اعتبارات اسنادي، اتاق بازرگاني بين
الفات ناشي از اين اسناد از طريق ارجاع امر به كارشناسي موسوم بـه  اخت

بر طبق اين سند، گروه كارشناسي متشـكل  . داك دكس تدوين كرده است
المللي  ي بانكي بينها هيرواز متخصصان بانكي و حقوقي آشنا به مسائل و 

ي صـادره  رأ.كننـد به اختالفات ناشي از اعتبارات اسنادي رسـيدگي مـي  
نـوعي در   اين گروه در صورتي براي طرفين الزام آور است كـه بـه  توسط 

سند اعتبار اسنادي بدان ارجاع شده باشد و در غير اين صـورت هرچنـد   
به طور مستقل به كارشناسي وجـود   ها آنامكان مراجعه طرفين يا يكي از 

به عنوان امـاره مـورد    تواند يمي صادره الزام آور نيست؛ بلكه رأدارد اما 
اين روش حل و فصل اختالف به لحاظ كم هزينه بودن، . ناد قرار گيرداست

ـ روسرعت در رسيدگي، تخصصي بودن و لحـاظ سـاير اسـناد و     ي هـا  هي
مـالي مـورد    مؤسسـات المللي از سوي فعاالن جامعه بـانكي و   بانكي بين
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اسنادي، حل و فصل اختالفات، كارشناسي، آئـين   دكس، اعتبار داك   :هاي كليديواژه
  .المللي رسيدگي، اتاق بازرگاني بين

 
  مقدمه. 1

ي فعال در ها شركتباعث شده تا اشخاص و  الملل نيبگسترش روزافزون تجارت 
ي دور و از طريق مرزهـاي  ها فاصلهاين عرصه، راهكارهايي را براي تسهيل مراودات از 

المللي نيز، براي حمايت  و در همين راستا، صنعت بانكداري بين المللي، تعبيه نمايند بين
ي جديدي را پيشنهاد داده ها طرحاز اين مراودات و ارتقاي هر چه بهتر خدمات بانكي، 

 .است

المللي هر چقدر هم كه از مشاورين و وكـالي باتجربـه در    طرفين قراردادهاي بين
و هر اندازه در تنظـيم شـروط قـراردادي،    تنظيم قراردادها و معامالت خود بهره بگيرند 

كـه در   مانـد  يمـ دقت نظر به خرج دهند بـازهم مسـائل جزئـي مـورد اخـتالف بـاقي       
كـه ايـن امـر     كنـد  يميا در راستاي اجراي آن، بروز پيدا  قراردادي طرفين از ها برداشت

ر د. و به لحاظ تغيير اوضـاع و احـوال قـراردادي اسـت     بلندمدتبيشتر در قراردادهاي 
و اشخاص طرف دعوي، اختالف خـود را بـه    ها شركتاغلب  الملل نيبعرصه تجارت 
كه اختالف را از طريق دادرسي قضايي حل  شود يمو كمتر ديده  دهند يمداوري ارجاع 
 .و فصل نمايند

كه اختالفات بـه داوري بـه لحـاظ سـرعت و كـم       شود يمدر اكثر قراردادها مقرر 
داوران در زمينــه صــنعت از تخصــص بــااليي  اغلــب .هزينــه بــودن آن، ارجــاع شــود

هر چنـد  . برخوردارند و حقوقداناني هستند كه آشنا به قلمرو دعواي مورد بحث هستند
ي قضايي است، اما بررسي موضوعات مـورد  ها يدگيرساز  تر سادهكه تشريفات داوري 

اينكـه در   ، جـز شود يماختالف خيلي به هم نزديك است و به نحو بسيار مشابهي اداره 
ي خاص، تشـريفات ارائـه دليـل و دادرسـي قضـايي متفـاوتي طراحـي        ها پروندهمورد 

  .شود يم
ي، به طـور غالـب، از داوري در مـورد    الملل نيبي ها بانكبه عكس جامعه تجاري، 

عليرغم اينكه دادرسـي قضـايي مربـوط بـه اعتبـار      . اند نگرفتهاختالفات ميان خود بهره 
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ي در زمينه اعتبـار اسـنادي   ا شرفتهيپي كشورها ادبيات حقوقي اسنادي رايج نيست، برخ
، كشـورهايي كـه   كننـد  يمـ مراجعـه   ها آندارند، به طوري كه برخي كشورهاي ديگر به 

با اين وجود، دادرسي قضايي در مـورد اعتبـار   . كمتر است ها آندر  ها يدادرس گونه نيا
وقت زياد، هزينه حقوقي بسـيار   ي قضايي، نيازمندها يدادرساسنادي درست مانند ساير 

ايـن مشـكالت وجـود دارد     همـه  .باال و تالش فراوان براي شفاف نمودن مباحث دارد
ـ عالوه بر اينكه دادرسي قضايي مبهم و غيـر قابـل     ,Thomas Song(ي اسـت  نـ يب شيپ

Chang-Soon, 2013: 530).  
نه و طوالني ي مجال ندارند روي دادرسي قضايي پر هزيالملل نيبي ها شركتاغلب 

مدت، وقت بگذارند و تمايلي به برقراري يك رابطه تجاري نامناسب بـا همتـاي خـود    
اسـت و از نظـر    تـر  نهيهزو كم  تر يخصوص، تر عيسربنابراين، روش داوري كه ؛ ندارند
  .كنند يمرا انتخاب  استروش بهتري براي حل و فصل اختالف  ها شركتاغلب 

اهميـت زيـادي دارد امـا     ها آني متقابل ها بانكطه با نيز، هر چند راب ها بانكبراي 
عليـرغم وقـت و هزينـه    . حل و فصل شفاف و بدون ابهام اختالفات نيز ضروري است

كارانـه   محافظـه رويـه  . دهنـد  يمداوري ترجيح  را بهنوعاً دادرسي قضايي  ها بانكزياد، 
بـه جـاي داوري    بـه دادرسـي قضـايي سـنتي     هـا  آننيز، بخشي از دليل تمايـل   ها بانك

  .است، ها آنناشناخته نزد 
عالوه بر دو نظام حل و فصل اختالف يعني دادگاه و داوري، نظـام حـل و فصـل    
اختالف مبتني بر گروه كارشناسي، نظير كارشناسي اختالف مربوط به اعتبار اسنادي كـه  

ـ    1،شود يمبه اختصار داك دكس گفته  ها بانكتوسط  ه جايگزين مناسبي بـراي توسـل ب
ي رأدكس، كارشناسـاني دارد كـه تصميماتشـان در صـدور      داك .دادرسي قضايي است

ي بـانكي مبتنـي بـر    هـا  نامـه  ضـمانت مربوط به اختالفات ناشي از اعتبارات اسـنادي و  
از  شـده  ارائـه يك قاضي بعد از استماع ادله . ي استالملل نيبعقالنيت و رويه استاندارد 

اما گروه كارشناسان داك دكـس،   كند يمي ريگ ميمتصسوي كارشناسان در مورد مسائل 
در مورد مسائل و اختالفات، بـر اسـاس تجربـه وسـيعي كـه در مـورد رويـه         توانند يم

تصـميم كارشناسـي    هرچند .ي دارند، اتخاذ تصميم كنندالملل نيباستاندارد در بانكداري 
اما اين نحوه حـل و  ) مگر اينكه در قرارداد به طرز ديگري توافق شود(الزام آور نيست 
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: 1382پـارك،  . (فصل اختالف بيشتر متضمن نوعي الزام معنوي نسبت به تصميم اسـت 
در اين مقاله ابتدا، به مفهوم داك دكس و سپس به مبنا و آيين رسيدگي آن پرداخته ) 56

ي صـادره از ايـن گـروه كارشناسـي مـورد      رأدر پايان به عنوان نمونـه دو  . خواهد شد
  .رديگ يمبررسي قرار 

  
  داك دكس مفهوم .2

ي تا حدود زيادي وابسته به اعتبارات اسـنادي بـانكي   الملل نيببسياري از معامالت 
در ازاي ارائـه اسـناد مشخصـي، مبلغـي را بـه       كند يمآن بانك تعهد  موجب بهاست كه 

به دليل استقالل اعتبار اسنادي از قرارداد اصـلي و حتـي   . متقاضي اعتبار پرداخت نمايد
ابط تجاري طرفين، در مواردي حتـي ايـن امكـان بـراي خريـدار وجـود دارد تـا در        رو

شكايتي داشـته باشـد پـول خـود را دريافـت      ) كاال(صورتي كه در مورد مقدار محموله 
منطبـق   كند يمنمايد البته مشروط بر اينكه اسنادي كه تحت اعتبار اسنادي به بانك ارائه 

  )Byrne, 1988: 1353. (با شرايط اعتبار باشد
حل و فصل اختالفات ناشي از اعتبارات اسنادي معموالً نيازمند بررسي كارشناسي 

ي متحدالشـكل اعتبـار   هـا  هيـ رواست كه اين امر نيز مستلزم شناخت دقيـق مقـررات و   
 2)پي.سي.يو(مربوط به اعتبارات اسنادي  متحدالشكلي ها هيرواسنادي از جمله عرف و 

ي در آمريكا اعتبـار اسـنادي   ا فروشندهدار در مادريد به نفع براي مثال، بانك خري. است
اگر بانك گشايش كننـده اعتبـار در   . كند يمو بانكي در نيويورك آن را تائيد  كند يمباز 

تحويل كاال روي «مادريد به اين علت كه بارنامه فاقد يكي از شروط است و مثالً در آن 
 شـود  يماين صورت مسلماً اختالف حادث  ذكر نشده، از پرداخت امتناع كند در» عرشه
. پي چنين شرطي وجود دارد يا نه.سي.كه آيا تحت مقررات يو ديآ يمپيش  سؤالو اين 

از آنجا كه ممكن است طرفين اختالف بيش از دو طرف باشند مثالً اگـر اخـتالف بـين    
ار بـروز نمايـد   دستور دهنده اعتبار و ذينفع و نيز بانك بازكننده و بانك تائيد كننده اعتب

  )54: 1382پارك، . (شود يماهميت موضوع دو چندان 
ي و طـ ي تصـويب  الملل نيب، توسط اتاق بازرگاني 1997قواعد داك دكس در اكتبر 
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 2002نخسـتين اصـالح آن در آوريـل    . ساليان متمادي مورد اصالح قرار گرفتـه اسـت  
تالف براي اشـخاص  اين قواعد به منظور ارائه يك نظام حل و فصل اخ. صورت گرفت

ـ درگير در معامالت اعتبار اسـنادي كـه از قواعـد اتـاق بازرگـاني       ي از جملـه  المللـ  نيب
مقررات متحدالشكل راجع بـه   و 3)يس .آر.يو(پي، مقررات متحدالشكل وصولي .سي.يو

تصـويب شـده اسـت     كننـد  يمـ استفاده  4)يج .يد .آر.يو(ي عندالمطالبه ها نامه ضمانت
تا در يـك دوره زمـاني    دهد يمو به طرفين اين امكان را ) 288و  247: 1389شيروي، (

سي اتخاذ . سي.سي الي شصت روزه به تصميمي سازنده كه توسط گروه كارشناسان آي
پـي و ديگـر قواعـد و مقـررات اتـاق      .سي.اگر قواعد و مقررات يو. دست يابند شود يم

ت و ديگـر قـوانين و مقـررات    ي را همانند قانون مدني، قـانون تجـار  الملل نيببازرگاني 
ماهوي بدانيم، قواعد داك دكس همانند قانون آئين دادرسي مدني يا كيفري است كه بـه  

در ). 36: 1381شـمس، . (اسـت آن قـوانين مـاهوي نـاظر     كننده نيتضمحقوق شكلي و 
واقع، داك دكس يـك نـوع دادرسـي سـريع اسـت كـه از حقـوق شـكلي محسـوب و          

در اين نوع از دادرسي يك گروه سه نفـره از  . استمربوطه قواعد ماهوي  كننده نيتضم
ي بانـك بـه   ها بازپرداختكارشناسان مستقل در مورد اختالف مربوط به اعتبار اسنادي، 

. كننـد  يمـ ي صادر رأو  اظهارنظر، نامه ضمانتيا  6)برات اسنادي(وصولي  روش 5بانك،
هت حل و فصـل اخـتالف و   اين نظام حل و فصل اختالف، به عنوان ابزاري دوستانه ج

اتاق بازرگاني  7)آر .دي.اي(ي جايگزين حل و فصل اختالف ها روشدر ذيل مجموعه 
. رديگ يمي جايگزين اتاق همانند داوري و سازش قرار ها روشي در كنار ساير الملل نيب

. ، ده پرونده بر اساس قواعد داك دكـس اتـاق بـه ثبـت رسـيد     2010براي مثال در سال 
دالر ارزش داشته و  ونيليم 13دالر تا  350000، از ها پروندهاختالف در اين  مبالغ مورد

ي مربوط به سـال  ها پروندهطرفين . ميليون دالر آمريكا بوده است 4.2 ها پروندهمتوسط 
، از دوازده كشور مختلف يعني الجزاير، بلژيك، چين، دانمارك، فنالنـد، فرانسـه،   2010

نيـز   ها پروندهكارشناسان اين . وكراين و انگليس بوده استآلمان، هند، سوييس، تركيه، ا
از كشورهاي استراليا، بحرين، بلژيك، جمهوري چك، دانمارك، فرانسه، آلمـان، يونـان،   

-Thomas Song, Chang.(ايتاليا، لبنان، مالزي، پاكستان، سنگاپور و آمريكا آمده بودنـد 

Soon, 2013: 534(.  
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  يرأآئين رسيدگي و صدور . 3
سـند   نيـ مقـررات ا س از آشنايي اجمالي با داك دكس، نوبت به بررسي قواعد و پ

در اين بخش تالش گرديده تا آئـين رسـيدگي و تشـريفاتي كـه بـراي اتخـاذ       . رسد يم
  .ي بايستي مراعات گردد توضيح داده شودرأتصميم نهايي و صدور 

  
  كننده يدگيرساصحاب دعوا و مقام . 3.1

ايـن  . قرارداد اعتبار اسـنادي چهـار طـرف اصـلي وجـود دارد     در : طرفين دعوا. 3.1.1
عمـده  . ، بانـك كـارگزار و ذينفـع   صـادركننده متقاضـي، بانـك   : از انـد  عبارتاشخاص 

بنابراين، اغلـب اختالفـات   ؛ اختالفات در مورد مسائل مربوط به پرداخت اسنادي است
 كنـد  ينمـ فع پرداخت كه بانك صادركننده مبلغ مورد نظر را به ذين شود يمزماني مطرح 

بنـابراين  ؛ شـود  يممطرح  ها دادگاهنزد  8كه معموالً تحت عنوان دعواي نكول اشتباه آميز
و بانك كـارگزار   صادركنندهبانك : از اند عبارتاختالفات  گونه نيانوعاً طرفين دعوا در 

 نـد توا يمـ ي نيـز  متقاضـ  .و ذينفع كه مدعي نكول اشتباه آميز هستند صادركنندهيا بانك 
مدعي پرداخت از روي اشتباه عليه بانك صادركننده باشد اما اين نوع از دعوا به نـدرت  

اختالف قراردادي ميان متقاضي و ذينفع اختالف مربوط به اعتبار اسـنادي  . افتد يماتفاق 
ي ها يدگيرسبنابراين، طرفين ؛ و خارج از صالحيت داك دكس است شود ينممحسوب 

در مقابل بانك كارگزار يا بانك صادركننده در مقابل ذينفـع   داك دكس بانك صادركننده
نيـز، عليـه    دكننـده ييتأبعضـاً بانـك   . مورد اختالف نكول اسنادي است مسئلههستند و 

 )Spragge, 2000: 6. (شود يمصادركننده مدعي 

  
ي داك دكس ها يدگيرسكارشناس توسط مركز، براي  90در حدود : كارشناسان. 3.1.2

كارشناسان توسط كميته ملي . كه عموماً بانكدار و حقوقدان بانكي هستند اند شدهمعرفي 
ي مـورد نيـاز بـراي داوري    هـا  تيصـالح و واجـد   اند شدهي به اتاق پيشنهاد س يسآي 

بـه پرونـده، شـامل يـك ريـيس و دو       كننده يدگيرسي گروه كارشناسي اعضا .باشند يم
بعد از بررسي همه ادله اسنادي صادر ي خود را ظرف يك ماه رأكه  باشند يمكارشناس 
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ي معموالً توسط رئيس گروه رأو  رديگ يمي به اكثريت آراء صورت ريگ ميتصم .كنند يم
براي اينكه كارشناسي بتواند نامزد كميته ملي كشـور شـود بايـد تجربـه     . شود يمنوشته 

ديـدا شـود   كان خواهد يمحقوقداني كه . مالي تجاري داشته باشد نيتأموسيعي در زمينه 
مشـاور  . ي قضايي زيادي را در مـورد اعتبـار اسـنادي اداره كـرده باشـد     ها يدادرسبايد 

نيز واجد اين صالحيت  دينما يممالي تجاري را اداره  نيتأمحقوقي تمام وقت بانك كه 
ي خود به انجمن بانكداران داخلي به همراه ها بانكمذكور، توسط  اشخاص .خواهد بود

مالي تجاري و صالحيتشـان در زمينـه خوانـدن و     نيتأمدر زمينه  ها آنمستندات تجربه 
از بررسـي اعتبارنامـه متقاضـي توسـط انجمـن،       بعد .شوند يمنوشتن انگليسي، پيشنهاد 

را مورد بازبيني  ها درخواستكميته ملي . شود يمفهرست نامزدها به كميته ملي فرستاده 
بعـد از آن  . فرسـتد  يمـ ون بانكداري اتـاق  را براي كميسي شانيها شنهاديپو  دهد يمقرار 

و از ميـان آن ليسـت، كارشناسـان     كنـد  يمـ اتاق بازرگاني كانديداهاي نهايي را فهرست 
 ,Thomas Song. (شـوند  يمبراي حل اختالفات ارائه شده نزد داك دكس، فراخوانده 

Chang-Soon, 2013: 536(  
ي توسط كارشناسـان  رأر داك دكس به نحوه انتخاب و تشريفات صدو 7و  6مواد 
اين قواعد، با وصول درخواست از سوي خواهـان، مركـز    6به موجب ماده . اشاره دارد

سه كارشناس را از فهرست كارشناساني كه استقالل خـود را نسـبت بـه طـرفين اعـالم      
در . دينما يمانتخاب كرده و يكي از اين سه كارشناس را به عنوان رئيس تعيين  اند داشته

ه كارشناس تعيين شده قادر به انجام وظـايف خـويش نباشـد وي بايـد فـوراً      صورتي ك
در صـورت احـراز    توانـد  يمـ خود مركز نيز . اخطاري مبني بر خاتمه كار به مركز بدهد

بايـد فـوراً    كارشـناس  نيـ ا. عدم توانائي كارشناس، مبادرت به اخطار خاتمه كار نمايـد 
در چنـين مـواردي مركـز بايـد     . مسترد نمايدتمامي اسناد و مدارك دريافتي را به مركز 

كارشناس جايگزين تعيين نموده و مراتـب را بـه اطـالع سـاير      ريتأخبالفاصله و بدون 
  9.كارشناسان برساند

با ارجاع اختالف به كارشناسان، مركز رونوشتي از تقاضـا،   دارد يمنيز مقرر  7ماده 
كارشناسان نيز بايـد  . دهد يمن قرار پاسخ و ديگر اسناد و مدارك را در اختيار كارشناسا

ي خود را تنها بر مبناي تقاضا، پاسـخ و اسـناد و مـدارك موجـود در پرونـده صـادر       رأ
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در صورتي كه گروه كارشناسي، حضور طرفين را الزم بداند بنـا بـه درخواسـت    . نمايند
به  جهت حضور و يا ارائه اسناد و مدارك مورد نياز توسط مركز دعوت ها آنرئيس، از 

ي گروه كارشناسي بايد ظرف مدت سي روز پس از دريافـت  رأدر نهايت . ديآ يمعمل 
 كـدام  چيهـ نـه خواهـان و نـه خوانـده     . اطالعات و اسناد مورد نياز به مركز ارسال شود

تقاضاي حضور نزد كارشناسان و يا تغيير كارشناسان انتخاب شده و همچنين  توانند ينم
  10.ي توسط گروه كارشناسي بنمايندرأنگام صدور داشتن شاهد يا كارشناس به ه

  
  مورد بررسي مسائل. 3.2

بازپرداخـت اسـنادي و    مسئلهيكي از مسائل مورد بررسي توسط گروه كارشناسي، 
ي اعتبـار اسـنادي تطـابق    هـا  مقررهنظاير آن است؛ اينكه آيا اسناد ارائه شده با شرايط و 

ايـن مقـررات بـر    «: دارد يمـ ص مقـرر  داك دكس در ايـن خصـو   1ماده . دارد يا ندارد
 انـد  آر آمـده  .آر.پـي و يـا يـو   .سي.اختالفات مربوط به اعتبارات اسنادي كه داخل در يو

شايان ذكر است كه قواعد داك دكـس تنهـا در ارتبـاط بـا مقـررات       11.»گردد يماعمال 
گـر  در آن به عمل آمـد دي  2002پي قابل اعمال بود اما با اصالحاتي كه در سال .سي.يو

و مقـررات متحدالشـكل    هـا  نامـه  ضـمانت ابزارهاي مالي از جمله مقررات متحدالشكل 
نيز در آن ديده شدند؛ در نتيجه اختالفات مربوط به ايـن اسـناد   ) برات اسنادي(وصولي 

 ICC’s DOCDEX. (تحت قواعد داك دكس مورد حل و فصـل قـرار گيـرد    تواند يم

Rules, Foreword(  
اما ؛ پردازد يمنيز، به آن  ها دادگاهت كه رسيدگي حقوقي نزد ي اسا مسئلهاين همان 

ـ ي كه تجربه كمي در زمينه رويه اسـتاندارد  عكس قاضبه  ي راجـع بـه اعتبـار    المللـ  نيب
  . استي رايج آگاه الملل نيباسنادي دارد، گروه كارشناسي به خوبي از رويه بانكي 

و كمتـر بـه    ندينما يمي رأقضات بيشتر بر اساس اصول حقوقي مبادرت به صدور 
كارشـناس   هـا  آنبديهي است كه . كنند يمي فراقانوني و تخصصي پرونده توجه ها جنبه

با اين وجود، زماني كه اختالف مربـوط بـه اعتبـار اسـنادي نـزد      . اعتبار اسنادي نيستند
كـه چـه رويـه     اسـت  نيـ ا ديـ آ يمـ ي كه اغلب به وجود ا مسئله، شود يمدادگاه مطرح 
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به اين دليل معمـوالً الزم اسـت   . در آن مورد اعمال گردد ستيبا يمي الملل نيباستاندارد 
ي اسـتانداردي را تشـريح و   ها هيرونظرات كارشناسي به دادگاه ارائه شود تا مفاد چنين 

هر چند چنين دليلي، دليل اصلي نيست اما اثر اقناعي بر قاضي بـه هنگـام   . استدالل كند
مقررات . اي تخصصي مربوط به پرونده اعتبار اسنادي داردهي در مورد زمينهريگ ميتصم

به جاي تكيه بـر مقـررات   . يو سي پي در اغلب موارد براي قاضي جنبه روشنگري دارد
داخلي براي تفسير چنين مواردي، قاضي به نظر كارشناسـي در مـورد رويـه اسـتاندارد     

. گرفتـه اسـت   نشـأت ز آن ي كه قواعد يو سي پي نيـز، ا ا هيرو، كند يمي توجه الملل نيب
 هـا  هيـ رومعموالً بهترين  كند يميي كه دادگاه مبتني بر چنين نظريات كارشناسي صادر رأ

  .كند يم دييتأدر زمينه اعتبار اسنادي آن را 
  

  ي رسيدگيمبنا. 3.3
ي بين دو طرف وجود دارد كه بـه نتيجـه   ا نامه توافقي معمول كه ها يداورعليرغم 

ي توسط يكي از طرفين رأدرخواست از داك دكس براي صدور  داوري پاي بند باشند،
داك دكـس بـا عنـوان     2مـاده  . گـردد  يمـ و بدون لـزوم رضـايت طـرف ديگـر، ارائـه      

متقاضي بايد تقاضاي خود مبنـي بـر اعمـال مقـررات داك     « دارد يمبيان  12»درخواست«
برخي از  تسليم تقاضا ممكن است توسط يكي از طرفين اختالف،. دكس را طرح نمايد

  13»...به صورت مشترك يا جداگانه صورت پذيرد ها آنيا تمامي  ها آن
در ابتدا، كميسـيون بانكـداري اتـاق، درج مقـررات داك دكـس را درسـت ماننـد        

با اين وجود، قـرار بـر ايـن    . مقررات يو سي پي در اعتبار اسنادي مورد بررسي قرار داد
نتيجه، بـه عكـس شـرط     در .ذاشته شودشد كه چنين چيزي به اختيار طرفين مربوطه گ

، انجامـد يطـرف ب ي الزام آور براي دو رأي كه ممكن است به الملل نيبداوري در قرارداد 
هـر  . ي داك دكس حالت متقاعد كننده دارد و براي دو طرف عقد، الـزام آور نيسـت  رأ

درخواست يكي از طرفين كـافي   صرفاًچند كه براي شروع رسيدگي توسط داك دكس 
كه ادلـه و شـواهد خـود را در صـورت      شود يماما اين امكان به طرف ديگر داده  است

حتي در صورتي كه خوانـده دعـوا در رسـيدگي    . تمايل، به گروه كارشناسي ارائه نمايد
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ي صـادره توسـط   رأخود را ارائه نمايد، بـاز هـم    ديمؤو مدارك  ها استداللداك دكس 
ي مذكور حـاكي از  رأاين وجود،  با .ستينآور گروه كارشناسي عليه خوانده دعوا الزام 

يك نتيجه و تحليل مدللي است كـه توسـط كارشناسـان متخصـص در آن زمينـه ارائـه       
به عنوان يك دليل اقنـاعي مبتنـي بـر عقالنيـت و      ها دادگاهو بنابراين، از سوي  شود يم

 ,Zhang( .رديگ يمي در مورد مسائل مطروحه مورد لحاظ قرار الملل نيبرويه استاندارد 

2011: 208(  
  

  يرأنحوه رسيدگي و صدور . 3.4
بعد از بررسي مدارك ارائه شده، گروه كارشناسي نظر نهايي خود را كه به اكثريت 

ي نهايي را معموالً رييس گروه كارشناسي رأپيش نويس . كند يميا اتفاق آراست، صادر 
بـر اسـاس    مسـئله در مورد هر  و استي نهايي بيانگر واقعيات پرونده رأ. دينما يمتهيه 

ي نهـايي  رأ. ديـ نما يمـ ي ريـ گ جـه ينتو نهايتاً  كند يمرويه بانكي استاندارد حاكم، بحث 
تـا ايـن اطمينـان     رديگ يمتوسط مشاور فني كميسيون بانكداري اتاق مورد بررسي قرار 

 صادرشـده ي نهايي در مسير نظرات رسمي كميسيون بانكداري اتـاق  رأحاصل شود كه 
 ,KovenLevit. (ي نهـايي را تغييـر دهـد   رأ توانـد  ينمدر عين حال، مشاور فني  .است

آراي داك دكـس در مـورد    جـه يو نتدر مقام مقايسه ميان آراي قضـايي  ) 1165 :2008
رونـد اسـتداللي را دنبـال     كيدو كه هر  است نيااعتبارات اسنادي، آنچه بديهي است 

و حقوقـدانان بـانكي كـه آشـنا بـه       كنند يم بانكداران آراي داك دكس را صادر. كنند يم
. رنـد يگ يمـ ي هستند آن آرا را در پرونده مورد نظر بـه كـار   الملل نيبي بانكداري ها هيرو

بلكـه در   كننـد  ينمـ پرونده اعتبار اسنادي را از نقطه نظر حقوقي بررسي  ها صرفاً دادگاه
در مـورد اعتبـار    هـا  نكباي الملل نيبعوض تصميمشان را روي بازنگري رويه استاندارد 

طرفين در اغلب موارد نظرات كارشناس در مـورد مسـائل   . كنند يماسنادي پايه گذاري 
و دادگاه قادر است كه مسائل را بر مبناي عملكـرد بـانكي كـه     كنند يممطروحه را ارائه 
ي داك دكـس  رأي قضـايي و  رأبنابراين، ؛ بفهمد و درك كند آن استاختالف ناشي از 

وجـود دارد   مسئلهدادرسي قضايي، دو  در .اند همنيستند، بلكه اغلب مكمل  مخالف هم
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اولـي   مسـئله . رديگ يمدر طي دادرسي مورد توجه قرار  منصفه ئتيهكه توسط قاضي يا 
واقعيت پرونده است كه از سوي دو طرف با ارائه دليل و مدرك، نظير اظهـارات كتبـي،   

حكمي يا حقـوقي   مسئلهديگر  مسئله. شود يمدليل اسنادي، يا نظرات كارشناسي اثبات 
  .شود يمي ريگ ميتصمو بر اساس واقعيات پرونده  منصفه ئتيهاست كه توسط قاضي يا 

  
  مدت زمان رسيدگي. 3.5

ي داك دكس، بعد از اينكه خواهان با مركز كارشناسي اتاق، تمـاس  ها يدگيرسدر 
. شـود  يمـ الزم، تقـديم مركـز    گرفت، چهار نسخه اسناد مرتبط به همراه پرداخت هزينه

و با خوانده به منظور هرگونه همكـاري   كند يممركز، گروه كارشناسي سه نفره را معين 
با فراهم آوردن اين امكان كـه هـر دو طـرف    . شود يماحتمالي با دادرسي تماس گرفته 

بتوانند موضوع خود را به دادرسي ارائه نمايند، اين اطمينان وجـود خواهـد داشـت كـه     
 كتشريفات اداري معموالً ظرف ي. از سوي گروه كارشناسي ارائه گردد طرفانه يبظري ن

، بعد از آنكه اسناد و مدارك به گروه كارشناسي براي بررسي و اظهار نظـر فرسـتاده   ماه
كه نظـر خـود را    خواهد يمفرصت  ماه كگروه كارشناسي معموالً ي. شود يمشد، كامل 
كه قابل مقايسه با دادرسي  برد يمرآيند در حدود دو ماه زمان بنابراين، كل ف؛ ارائه نمايد

  )ICC’s DOCDEX rules,2002. (قضايي نيست
، اغلب ذينفع يـا  كنند يمي مربوط به اعتبار اسنادي را دنبال ها ها پرونده بانكوقتي 

متقاضي اعتبار به دليل ورشكستگي يا داليل ديگر، خارج از صحنه دادرسي قرار دارنـد  
از طـرف خودشـان   ) صـادركننده كننده يـا بانـك    دييتأبانك كارگزار يا بانك (ها نكباو 

 چنـان  آندر چنين مواردي وقت و هزينـه مـالي بـراي بانـك     . كنند يمدادرسي را دنبال 
با اين وجود، جايي كه اختالف مربوط بـه اعتبـار اسـنادي وجـود دارد و     . اهميتي ندارد

، به راحتـي  ها بانكدر حال پيشرفت است، به عكس متقاضي يا ذينفع اعتبار، يك تاجر 
معموالً يكي از طرفين هزينه زيـادي روي  . براي دادرسي قضايي وقت بگذارد تواند ينم

  .خيلي راحت از قرارداد نتيجه بگيرد خواهد يمقرارداد گذاشته و 
 صـرفه  به مقروني، ا نهيهزكه به لحاظ  است نيادليل استفاده از دادرسي داك دكس 



 1394پاييز ، سوم، شماره دوره هفتم /مجله مطالعات حقوقي                        120

 

. آورد يمـ فـراهم   مسـئله و راه حل معقولي را براي حـل   استاز لحاظ زماني، سريع  و
ي جداگانه خود را به كار گيرند و آن را كه بهتـرين  ها روشي مربوطه قادرند ها شركت

  .استبحث برانگيز  الملل نيباست دنبال كنند، چيزي كه در تجارت 
  

  اصول و قواعد دادرسي. 3.6
، ممكـن اسـت   شـود  يمتي تحقيقي به كميسيون بانكداري سپرده وق: تناظر اصل. 3.6.1
باشد و بعضاً پاسخ داده شده ممكن است بـه طـور كامـل،     جانبه كتك بعدي و ي سؤال

بنابراين، داك دكس زمينه را بـراي ارائـه   ؛ ادعاهاي طرف ديگر را مورد لحاظ قرار ندهد
ي داك دكـس ايـن   هـا  يدگيرس. كند يمادعاهاي هر دو طرف خواهان و خوانده، فراهم 

كه ابالغي توسط خواهان به خوانده فرستاده شود و وي فرصت  آورد يمامكان را فراهم 
كـه بـراي اثبـات نظـراتش      ديمؤاسناد  هرگونهپاسخگويي به ادعاهاي خواهان و تسليم 

در اين صورت، گروه كارشناسـي ادعاهـاي هـر دو طـرف را     . الزم است را داشته باشد
  .برسي كند تر كاملرا  مسئله اندتو يمدارد و 

به درخواسـت   تواند يمخوانده : دارد يممقرر  14»پاسخ«داك دكس با عنوان  3ماده 
هـر كـدام    تواننـد  يمـ خوانده كه ممكن است يك يا چند نفر باشند . خواهان پاسخ دهد

پاسـخ بايـد بـه    . پاسخ مستقلي ارائه كرده يا همگي با هم پاسخ واحدي تسـليم نماينـد  
اه تمامي اسناد و مدارك مورد استناد در چهار نسخه به مركز كارشناسي در پـاريس  همر

كه پاسخ بايـد دقيـق و دربردارنـده     دينما يماين ماده همچنين اضافه . فرانسه ارائه گردد
تمامي اطالعات الزم به ويژه اطالعاتي نظير نام و آدرس خواهان، تـاريخ درخواسـت و   

ي از ادعاهـاي خوانـده و   ا خالصـه قواعـد داك دكـس،   ي بـر مبنـاي   رأتقاضاي صدور 
  15.ي از مدارك مورد استناد باشدا نسخه

مفهوم حسن نيت در قراردادهاي تجاري معموالً متضمن رعايت معيارهاي متعارف 
از درك هـر دو جنبـه    عبارت استمراوده منصفانه در اختالفات . استمراوده منصفانه 

فراهم آوردن اين امكان كه خوانده دعـوي نيـز،    و طرف يبيك پرونده توسط يك داور 
اعتبار رسيدگي و كمال و بي عيبـي   كه بهي ا مسئلهقضيه را از جانب خود مطرح نمايد، 
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  )Kozolchyk, 1996,447( .دينما يمآن كمك 
و براي اين نوع  ندينما ينمادعاهاي خود را مطرح  معموالًبا اين وجود، خواندگان 

مبتنـي بـر    هـا  آنيك دليل ساده، پيش داوري . حدس زد توان يما رفتار، داليل زيادي ر
فرآينـد مـذكور    در يضرورموجب ارتكاب اشتباهات غير  ها آناين است كه مشاركت 

ممكن است اين احساس را داشته باشد كه دليل قوي ندارد و  خوانده اينكه، دوم .گردد
ي صـادره الـزام آور   رأگـر  كه در رسيدگي شركت نكند حتـي ا  دهد يمبنابراين، ترجيح 

آن مطـرح شـود،    ديـ مؤكه ادعاهاي هر دو طرف و اسناد  است نياچند بهتر  هر .نباشد
معموالً شماي كلي از واقعيت پرونده و مسائلي كه بين دو طرف وجود دارد كافي براي 

بنـابراين، هـر چنـد ممكـن اسـت طـرح       اسـت؛  اتخاذ تصميم توسط گروه كارشناسـي  
سيار مطلوب باشد اما فقـدان چنـين ادعاهـايي موجـب عقـيم مانـدن       ادعاهاي خوانده ب

  .گردد ينمي داك دكس ها يدگيرس
در يك پرونده نوعي مطـرح شـده تحـت مقـررات داك     : و ارزيابي داليل ارائه. 3.6.2

 گونـه  چيهـ . ديـ نما يمـ دكس، خواهان اسناد و مدارك دال بر واقعيـت پرونـده را ارائـه    
از آنجـا  . شـود  ينمي قضايي وجود دارد، يافت ها يدگيرسدر كه  گونه آناظهارات كتبي 

بازپرداخت اسنادي است، تمام ادله ارائه شـده نيـز در قالـب     مسئلهكه اختالف پيرامون 
ي قـرار  دگيرسـ وقتي يك پرونده اعتبار اسنادي در دادگـاه مـورد   . استاسناد و مدارك 

، رديـ گ يمـ ، انجام منصفه ئتيهبر مبناي يك قضاوت سريع و بدون  ها آن، اغلب رديگ يم
زيرا همه ادله به صورت اسنادي اسـت و بـه نـدرت، دعـواي عينـي و ملمـوس اتفـاق        

حكمي است؛ يعني اينكه چگونه  مسئله شود يمكه نزد دادگاه مطرح  مسئلهتنها . افتد يم
بنابراين، حتي در دادرسـي قضـايي   ؛ گردد يممقررات حقوقي بر واقعيات پرونده اعمال 

-Thomas Song, Chang( .شـود  ينمـ به اعتبار اسنادي، اظهـارات شـهود الزم    مربوط

Soon, 2013: 544(  
عينـي نيسـت    مسـئله مطروحه توسط خواهان نزد گروه كارشناسـي،   مسئلهتمركز 

عموماً، همه واقعيـات ارائـه شـده از    . استاعمال قوانين بر واقعيات پرونده  مسئلهبلكه 
سوء  هرگونهچنانچه . ناد به اسناد موجود قابل تغيير استسوي خواهان يا خوانده با است
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برداشتي از واقعيت توسط هر كدام از طرفين وجود داشته باشـد، گـروه كارشناسـي بـه     
چنانچه گروه كارشناسـي  . را تصحيح نمايد ها آنبر اساس ادله استنادي  تواند يمراحتي 

را از خواهـان يـا    هـا  آن توانـد  يمـ به اطالعات بيشتر در مورد پرونده نياز داشته باشـد،  
خوانده از طريق مركز كارشناسي اتاق بازرگاني براي رسيدن به جزئيات بيشـتر، مطالبـه   

  )Ibid. (نمايد
 شـود  يمـ يي كه از واقعيات پرونده ها استنباط، ها دادگاهدر رسيدگي قضايي توسط 

امـا در  ؛ شـود  يمـ از حكـم حقـوقي اسـت كـه در خصـوص پرونـده داده        تر مهمبعضاً 
ي قضـايي در مـورد اعتبـار اسـنادي، واقعيـات قراردادهـا عمـدتاً        ها يدگيرسخصوص 

در دادگـاه، معمـوالً   . اسنادي است، بنابراين، در مورد واقعيات اختالف كمي وجود دارد
مخصوصي وجود دارد كه مسائل مربوط به واقعيت و اعتبار اسناد ارائه شـده بـه    مأمور

در . ديـ نما يمـ را مشـخص   هـا  آنو صحت و سقم  دهد يمرار دادگاه را مورد ارزيابي ق
مذكور معموالً صحت و سقم برخـي ادعاهـاي مطـرح توسـط طـرفين را       مأموردادگاه، 

بعـد از اتمـام    خـود را ي هـا  اسـتنباط و  ها افتهو گزارشي از ي دهد يممورد بررسي قرار 
د جعلي يا عناصر جعـل  ادعاهايي در مورد اسنا هرگاه. دهد يمتحقيقات، به قاضي ارائه 

 مـأمور . كنـد  يمـ ويژه، ادعاها و مدارك ارائه شـده را بررسـي    مأموروجود داشته باشد، 
يي در زمينه صحت و سقم چنين مداركي كارامذكور، از سوي دادگاه به خاطر تجربه و 

ي داك دكس ماهيتاً اسنادي است و به نـدرت يـك چنـين    ها يدگيرس. شود يممنصوب 
  .وجود دارد ها پروندهصحت و سقم واقعيات اين  ي در خصوصمأمور

، شـود  يمـ حكم حقوقي كه بر واقعيات پرونـده اعمـال    مسئلهداك دكس در مورد 
ي آن هـا  تيمأمورو بنابراين، استنباط از واقعيت پرونده از جمله  كند يمبحث و بررسي 

حظه رويـه  حقوقي مربوطه در اين زمينه، تفسير مقررات يو سي پي و مال مسئله. نيست
صـورتي كـه هـر گونـه اسـتنباطي از       در .استبانكي كه مبناي قواعد يو سي پي است، 

كـه مـدارك    شـود  يمواقعيت مورد نياز باشد، شخص ثالث امين و مورد اعتمادي معين 
ي هـا  يدگيرسـ اينكـه، در   بـاالخره  .مربوط به واقعيات پرونده را مورد بررسي قرار دهد

مـورد مسـائل    و در اسـت ز افرادي از اقامتگاه دو طـرف  متشكل ا منصفه ئتيهقضايي، 
در حال حاضر، گروه كارشناسي داك دكس، اختيـار بررسـي   . كند يمي ريگ ميتصمعيني 
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  )ICC’s DOCDEX rules,2002( .مدارك عيني پرونده را ندارد
  

  رسيدگي نهيهز. 3.7
 دالر 5000هزينه استاندارد بـراي ارائـه درخواسـت كارشناسـي نـزد داك دكـس،       

و بسته به پيچيدگي پرونـده ايـن مبلـغ     گردد يمتوسط خواهان پرداخت  كه كاستيآمر
ي داك هـا  نهيهز«داك دكس با عنوان  10ماده . ممكن است تا ده هزار دالر افزايش يابد

مقرر داشته است كه هزينه ارائه خدمات داك دكس مطابق با تعرفـه موجـود در   » دكس
كه تا قبـل از دريافـت ايـن هزينـه      دينما يماده اضافه همچنين اين م. ضميمه سند است

  16.رديگ ينمتوسط مركز تصميم گروه كارشناسي در دسترس قرار 
هر چند اين مبلغ، مبلغ كمي نيست، اما به طور معمول هزينه دادرسـي قضـايي بـه    

؛ دالر آمريكـا اسـت   20000 تا 10000ي فرعي مثل حق الوكاله وكيل از ها نهيهزغير از 
دالري كـه اختالفـي را حـل و فصـل كنـد در مقايسـه بـا         5000راين، صرف هزينه بناب
آمريكا خـرج   دالر 1000000تا  100000يي كه واقعاً در اختالفات قضايي ميان ها نهيهز
 :Thomas Song, Chang-Soon, 2013( .شود در اغلب موارد نسبتاً متعارف استمي

537(  
  

  ميزان خواسته. 3.8
در مـورد مبـالغ خواسـته مـورد اخـتالف در       2013كه در آوريل بر طبق گزارشي  

، ده پرونده 2012در «: نشست كميسيون بانكداري اتاق در پرتغال ارائه شده، آمده است
داك دكس، يك رسيدگي سـريع  . جديد مطابق مقررات داك دكس اتاق به ثبت رسيدند

سـيدگي، گـروه   و در ايـن نـوع ر   شـود  يمـ است كه كامالً به صـورت كتبـي مـديريت    
، در مورد اختالف مربوط به اعتبار اسنادي، كنند يمكارشناسان سه نفره كه مستقالً عمل 

مبـالغ  . دهنـد  يمـ ي رأبـانكي،   نامـه  ضمانتبازپرداخت بانك به بانك، روش وصولي يا 
 2279746پرونده، متوسط  94مورد اختالف بر اساس اطالعات ارائه شده در خصوص 

دالر  40124آن  نيتر نييپاو  27000000باالترين ميزان  كه دهد يمن را نشا كايآمردالر 
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  )Ibid( .آمريكا بوده است
  

  نحوه تعامل داك دكس با ديگر اسناد و مقررات. 4
  پي و داك دكس.سي.يو. 4.1

، گـروه  كننـد  يمـ قوانين مرتبط را بر پرونده اعمـال   ها دادگاهكه  گونه هماندرست 
ي در مـورد بررسـي اسـناد    المللـ  نيبرويه بانكي استاندارد كارشناسي به هنگام مالحظه 

  .كند يمرا اعمال  ها آنمربوط به اعتبار اسنادي، از مقررات يو سي پي استفاده و 
و  هاسـت  بانـك يـا عملكـرد اسـتاندارد     هـا  هيروي از بهترين ا مجموعهيو سي پي، 

دادن رويه مشترك و و به دست ها  بانكي مورد پذيرش الملل نيبگردآوري رويه  درصدد
سـند مـذكور در مـورد اكثـر اعتبـارات      . شود يممعيني است كه در سراسر جهان اعمال 

و طرفين قـرارداد اعتبـار اسـنادي در صـورت      ها بانكو  گردد يماسنادي در دنيا اعمال 
با اين وجود، نه به عنوان قانون بلكه به عنـوان  . باشند يمارجاع، موظف به پيروي از آن 

رفي، دادگاه در مورد واقعيات پرونده، مقررات يو سي پـي را تفسـير و اعمـال    حقوق ع
گروه كارشناسي نيز، مقررات مزبور را براي اعمال بر واقعيـات پرونـده مـورد    . دينما يم

  .دهد يمتفسير قرار 
  
يـو سـي پـي و    : ي الملل نيبيو سي پي و كاربرد رويه استاندارد بانكي  ريتفس. 4.1.1

آي اس بي (ي براي بررسي اسناد مربوط به اعتبار اسنادي الملل نيبرد بانكي رويه استاندا
ي كـه بـر مبنـاي آن شـكل     ا هيروو جداي از مفاد  باشند يمهر دو بر مبناي رويه  17،)پي

داك دكس، متشكل از يـك گـروه كارشناسـي     كه ييآنجااز . ، قابل فهم نيستنداند گرفته
ي ا هيـ روي است، در مقايسه با قاضي كه با چنـين  الملل نيبآشنا به رويه استاندارد بانكي 

  .جايگزين بهتري براي دادرسي قضايي باشد تواند يمي آن ها يدگيرسآشنايي ندارد، 
در حالي كه قاضي بايد به ادله كارشناسي در مورد رويه استاندارد يو سي پي و آي 

ي داك دكـس،  اهـ  يدگيرسـ اس بي پي، گوش فرا دهد، گروه كارشناسي مورد نظـر در  
خودشان آشنا به اين رويه استاندارد هستند و وضعيت بهتري براي مشخص كردن ابعاد 
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  .پرونده نسبت به قاضي در رسيدگي قضايي دارند
كـه رويـه    شـود  يمـ قاضي ملزم  18قانون متحدالشكل تجاري آمريكا، 5مطابق ماده 

و سي پي مورد مالحظه قرار استاندارد بانكي در مورد اعتبار اسنادي را به هنگام تفسير ي
قرار داده است كه به هنگام تفسير يو سي پـي درك رويـه    مدنظرقانون اين امر را . دهد

  .بانكي مبناي آن مقرره، الزم و ضروري است
ي از مقررات در زمينـه قـرارداد اعتبـار اسـنادي     ا مجموعهاز آنجايي كه يو سي پي 

يات اجرايي مربـوط بـه   عملرا در مورد  اه آنبعضاً مشكل است كه  ها بانكاست، براي 
ي اسـت كـه توسـط كميسـيون     ا مجموعـه آي اس بـي پـي،   . اعتبار اسنادي اعمال كنند

شـود و   يمـ تغيير هر سند حملي كه طبق اعتبار اسنادي ارائه  و شده  هيتهبانكداري اتاق 
س بي آي ا. دهد يمگردد را پوشش  يماينكه چگونه مقررات يو سي پي بر اسناد اعمال 

ي از معيارهـاي  ا مجموعهپي، مجموعه مقرراتي شبيه يو سي پي نيست، بلكه در عوض، 
بررسي سند مطابق با اعتبار اسنادي است كه به راحتي توسط چك كنندگان سند بـانكي  

  )Bal, 2010: 2. (استشان قابل استفاده  يبانكدر انجام كار 
 هـا  بانـك ررسي اسناد توسط آي اس بي پي يك رويه استاندارد است كه در مورد ب

درسـت شـبيه يـو سـي پـي، بـه دليـل        . شـود  يمـ در قراردادهاي اعتبار اسنادي، اعمال 
ي، بـه عنـوان بهتـرين    المللـ  نيب، معقول و منصفانه بودن توسط بانكداران صرفه به مقرون

رعايـت اسـتانداردهاي   . ، مورد پذيرش واقع شده استها بانكيا رويه استاندارد  ها هيرو
ول در مراوده منصفانه آن چيزي است كه بانكداران به عنوان بهترين رويه يـا رويـه   معق

ي دادگـاه در مـورد   رأاظهارات ذيل، منعكس در مـتن  . ي، قبول دارندالملل نيباستاندارد 
بـه عنـوان    هـا  دادگـاه پرونده بانك فورتيس، محتوي تشريح رهيافتي است كـه توسـط   

  :شود يمبهترين معيار شناخته 
يافتي كه عموماً موردپذيرش قرار گرفته در مورد اينكه دادگاه در تفسير يو سي ره«

ي آقـاي تومـاس بنگهـام در    رأپي چه رويكردي را اتخاذ نمايد رويكردي است كـه در  
در يو سـي   عموماًي كه ا هيرو. آمده است 1996پرونده گلنكور عليه بانك چيني به سال 
تخصصين باتجربه بـازار معـين شـده و تحـت     پي مقرر شده، قواعدي است كه توسط م

بررسي است تا اين اطمينان حاصل شود كه قوانين و مقررات مـذكور، مـنعكس كننـده    
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. سـازد  يمـ و انتظارات متعارف كنشگران باتجربـه بـازار را بـرآورده     هاست هيروبهترين 
مسـائلي   كه در مورد شود يم، در اينجا و جاهاي ديگر، درخواست ها دادگاهزماني كه از 

اجراي نتايج مبتني بـر يـو سـي     درصددبايد  ها آني كنند، ريگ ميتصمنظير مورد حاضر، 
  )Fortis Bank S.A /N.V &Anor v Indian Overseas Bank [2009]. (»پي باشند

  
ي گلنكور الملل نيبيو سي پي توسط دادگاه انگليسي در پرونده شركت  ريتفس. 4.1.2

پژوهش انگليس مقـرر داشـت زمـاني كـه      دادگاه گلنكور، در پرونده: عليه بانك چيني
توان سند را بـه   ينمگواهي ذينفع، حاوي امضاي دستي باشد و مهر اصلي نداشته باشد، 

براي بانكداران يا تجـار، چنـين قضـاوتي خـالف عقـل      . عنوان سند اصلي قلمداد نمود
تواند يك  ينم ، در حالي كه مهر اصليآن استامضاي سند موجب اصالت . سليم است

  )Butsick, 2011: 183. (سند كپي را تبديل به يك سند اصلي كند
اين نتيجه برآمده از تفسير دادگاه مقررات يو سي پي بدون مالحظـه مضـمون     

وقتـي بـه مـتن مقـرره     . رديگ يم نشأتي يو سي پي از آن ها مقررهرويه بانكي است كه 
و صرف نظر از اينكه مقرره درست يا غلط  ، از نقطه نظر قانونيميكن يممورد بحث نگاه 

  .در خصوص اين مورد صحيح باشد تواند يماست، حكم دادگاه 
در اين پرونده، دادگاه بجاي اينكـه بـا توجـه بـه مضـمون مفـاد رويـه اسـتاندارد         

ي تفسير كند مقرره يو سي پي در مورد اسناد كپي و اصل را بـه روش قـانوني،   الملل نيب
بود و چون باعـث   ها بانكي الملل نيبرويه  صادره برخالفيجه حكم در نت. تفسير نمود

ـ بانكداري  ونيسيشد كمسردرگمي زيادي  . ي مقـرره مربوطـه را تبيـين نمـود    المللـ  نيب
)ICC, 1999, Doc. No. 470/871(  

متضـمن   نمود كـه ي خود را در مورد اسناد اصيل بيان مش خطكميسيون بانكداري، 
اي مقرره يـو سـي پـي در مـورد اسـناد اصـيل و اسـناد كپـي،         مبتني بر رويه مبن ريتفس

صـادركننده سـند منظـورش     هرگاهكميسيون بانكداري بيان داشت كه . شد يممحسوب 
سندي با امضـاي   هرگاه. اين باشد كه آن اسناد، اصيل محسوب شود، اصيل خواهد بود

آن را  خواسته يمسند  صادركنندهبرداشت نمود كه  توان يمدستي، صادر شود، به راحتي 
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در يك چنين موردي، مهر اصـلي، الزم نيسـت تـا آن را    . سند اصلي تلقي نمايد يا خير
  .را تكثير كرده بوده باشد آن وتريكامپاصيل كند، حتي اگر يك 

به عكس تفسيري كه در مورد سند اصيل و كپي از مقرره يوسي پي توسط دادگـاه  
يـا   هـا  هيـ روبانكداري،بر مبناي بهترين صورت گرفته، سياست اتخاذي توسط كميسيون 

چنـين   ني؛ بنـابرا كنـد  يمـ ، در مورد اسناد اصـيل و كپـي، بحـث    ها بانكرويه استاندارد 
 ,ICC( .اسـت تفسيري با هدف يو سـي پـي از آن تفسـير قـانوني مضـيق، سـازگارتر       

International Standard Banking Practice,2003( 

  
ز يو سي پي در پرونده بانك واسـتندر عليـه بانـك    تفسير دادگاه انگليسي ا. 4.1.3

ي داد كـه مقـررات يـو    رأ، دادگاه پژوهش انگليس چنـين  19در پرونده مذكور: پاريباس
مطابق اعتبار با پرداخت مدت دار، ) كارگزار(كننده  دييتأتا بانك  دهد ينمسي پي اجازه 

. اسناد حمل انجام دهـد ي با پرداخت زودهنگامي را قبل از سررسيد و بر اساس ا معامله
عالوه بر اين متذكر شد كه اعتبار با پرداخت مدت دار، اجازه معامله يا پيش پرداختي را 

بر اساس  كننده كه دييتأبنابراين، بانك ؛ دهد ينممطابق شرايط و مفاد اعتبار اسنادي هم 
حمـل   ، پيش پرداختي را قبل از سررسيد و بـر اسـاس اسـناد   دار مدتاعتبار با پرداخت 

، آن هنگام كه تقلبي قبـل از  صادركنندهادعاي پرداختي را از بانك  تواند ينمانجام داده، 
كـه بانـك    آن اسـت ي تحت اعتبار اسنادي حاكي از معرف .، داشته باشدداده رخسررسيد 

صادركننده، بانك كارگزار را مجاز نموده است تا معاملـه يـا پـيش پرداختـي را مطـابق      
ي توسـط  رأي در زمان صدور الملل نيباين برداشت بانكداران . ام دهداعتبار اسنادي انج

  )Thomas Song, Chang-Soon, 2004: 2. (دادگاه انگليسي بوده است
 نيتـر  مهـم ي رايج نيسـت، بلكـه صـرفاً    ها هيرويو سي پي بازنويسي كامل از همه 

نزد يوسـي پـي    اه هيرواختالف بر سر اين باشد كه كدام  هرگاهبا اين وجود، . هاست آن
، مانند مورد دعواي مذكور، كميسيون بانكداري مقرره جديدي را به يـو سـي   اند نيبهتر

، )دار مـدت (مطابق اعتبار ديداري يا يـوزانس  . كند يمپي براي تبيين بهترين رويه اضافه 
ي وجود دارد و بانك كارگزاري بوده است كه وقتي الملل نيباين برداشت بين بانكداران 
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نمايـد و آن بانـك چنـين كـاري را      دييـ تأكه اعتباري را  شود يمنك كانديدا تقاضا از با
كننده معرفي شده مجاز است كه پيش پرداختي را انجام دهـد   دييتأ، بانك دهد يمانجام 

ايـن  . يا اعتبار را بفروشد يا تعهد حاصل از اعتبار يوزانس را مـورد معاملـه قـرار دهـد    
اين وجود، تصميم دادگاه پژوهش بـر ايـن    با .استرد بهترين رويه در خصوص اين مو

ي را ا معاملـه شد كه چون يو سي پي به طور صريح، مجـوز چنـين پـيش پرداخـت يـا      
كننده مجاز بـه   دييتأو متن اعتبار اسنادي نيز، داللت صريح بر آن ندارد، بانك  دهد ينم

ـ  در ايـن خصـوص   . داردپيش پرداخت يا معامله بر روي اعتبار يا تعهد ناشي از آن را ن
، درج 600در يـو سـي پـي     12بهترين رويه توسط كميسـيون بانكـداري بـا درج مـاده     

بنابراين، كميسيون مذكور، ماده جديدي در مورد معرفي بانـك اضـافه نمـوده و    ؛ گرديد
كه بانك معرفي شده، در همان زمان مجاز اسـت كـه معاملـه     دارد يمخيلي صريح بيان 
  )Kozolchyk, 1996:443. (تي را انجام دهدنمايد يا پيش پرداخ

  
بـه  : تفسير يو سي پي توسط دادگاه عالي كره در پرونده بانك صـنعتي كـره  . 4.1.4

عكس دادگاه انگلـيس، دادگـاه عـالي كـره بعـد از اسـتماع نظـر برخـي كارشناسـان و          
بانكي بـر اسـاس اعتبـار اسـنادي معرفـي شـود،        هرگاهحقوقدانان بانكي، حكم داد كه 

كه بانك معرفي شده مجاز به انجام معامله يا پـيش پرداخـت بـر     گردد يمتلقي  طور نيا
هر چند كه حكم دادگاه انگليس رد شد، حكم دادگاه كره در . استاساس همان اعتبار، 

يو سي پي، توسط كميسيون بانكداري به عنوان انعكاس صـحيحي از بهتـرين رويـه در    
  .اين خصوص، درج گرديد

حـل   گونـه  نيارا  مسئلهي ملي اين ها تهيكم، مسئلهبسيار بر روي اين بعد از بحث 
اسـناد   با ارائهكردند كه بانك معرفي شده مجاز است تا معامله كرده يا پيش پرداختي را 

به شـرح   12، بند ب ماده 600نسخه فعلي يو سي پي . حمل قبل از سررسيد انجام دهد
نـك بـراي قبـول بـرات يـا تعهـد پرداخـت        با معرفي كردن يـك با «: دارد يمذيل مقرر 

كه پيش پرداخت يا خريد  دهد يمبه بانك معرفي شده اجازه  صادركننده، بانك دار مدت
حكم دادگاه عالي كره در يـو  . »را انجام دهد دار مدتبرات قبول شده يا تعهد پرداخت 
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و يـ . شـود  يمـ گنجانده شد و در حال حاضر يك رويه استاندارد محسوب  600سي پي 
 ,Thomas Song, Chang-Soon. (اجرايـي شـد   2007در اول جـوالي   600سي پـي  

2013: 544(  
  
فوق، از طريق  دو پروندههر : اخير دو پروندهي برخورد داك دكس با چگونگ. 4.1.5

دادگاه انگلـيس صـادر    آنچهداك دكس مورد رسيدگي قرار گرفته است، آراي صادره با 
مهـر   بـدون داشـتن  نموده كه امضـاي دسـتي    دييتأس، آراي داك دك. كرده تطابق ندارد

اعتبار اسـنادي، مجـاز بـه     مطابق دكنندهييتأو بانك  شود يماصلي، سند اصلي محسوب 
كه در  گونه آن. بوده است دار مدتيا پيش پرداخت بر اساس اعتبار اسنادي  انجام معامله
 تر نهيهز و كم تر عيرسي داك دكس ها يدگيرسدادگاه انگليسي مالحظه شد،  دو پرونده

  .دينما يمي بانكي را ارائه ها هيروي از يو سي پي مطابق مفاد تر حيصحبوده و تفسير 
ي دادگاه كره از دادگاه انگليسي اين بوده كه دادگاه عـالي كـره   رأتنها دليل تفاوت 

مـورد   مسئلهاستقبال و ديد بازتري نسبت به نظريات كارشناسان و حقوقدانان بانكي در 
در قضيه بانك واسـتندر، رويـه بـانكي را بـه      دكنندهييتأهر چند بانك . ظر داشته استن

عنوان دليل ارائه داد و حاكي از اين بوده است كه معامله يا پيش پرداخت توسط بانـك  
رويه  نيكه چنكننده در بازار بانكي مرسوم بوده است، دادگاه انگليس متقاعد نشد  دييتأ

ته باشد و بنابراين، به راحتي مقررات يو سي پي را مورد مالحظه وجود داش واقعاً بانكي
ـ با اين استدالل كه هيچ مجوز صريحي براي معامله يا . قرار داد از سـوي   پرداخـت  شيپ

 دييـ تأحكم دادگـاه كـه بانـك     طور نياكننده، وجود نداشته، دادگاه انگليس  دييتأبانك 
ت چرا كه چنين مجوزي نـه در مقـررات   كننده اجازه معامله يا پيش پرداخت نداشته اس

داده است و رويه  صراحتاًچنين مجوزي را  صادركنندهيو سي پي وجود دارد و نه بانك 
 :Butsick, 2011. (ي نيسـت كـاف  ي داشته باشـد، ا هيروبازار كه داللت بر وجود چنين 

186(  
ه كارشناسي در ميان كارشناسان موجود در زمينه رويه استاندارد اعتبار اسنادي، گرو

و بر اساس  دينما يم دييتأي رايج را ها هيروداك دكس، بهترين گروهي است كه بهترين 
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اسنادي كه در اكثر دعاوي مربوط به اعتبارات اسـنادي   قبول .دينما يميو سي پي تفسير 
ي داك دكـس، معـين و   هـا  يدگيرسـ به بهترين نحو توسـط گـروه كارشناسـي مطـابق     

ينكه توسط قضات ناآشنا به روند اداره چنين اسنادي و بـر  است، به جاي ا شده مشخص
ي هر دو طرف نظريات كارشناسي را وقت .يك مبناي روزمره و يكنواخت، رسيدگي شود

ارائه مي هند، نتايج حاصله ممكن است يكسان نباشد، اما در اغلب مـوارد كارشناسـان،   
ر نتـايج كارشناسـي، قاضـي    به دليـل تفـاوت د  . كنند يمنقطه نظرات را مشابه هم تبيين 

و بـه هنگـام تحليـل پرونـده مـورد       كنـد  يمنظرات كارشناسي هر دو طرف را ارزيابي 
وقتي گروه كارشناسي داك دكـس اسـناد را مـورد بـازبيني قـرار      . دهد يممالحظه قرار 

ي بانكي آگاهي دارد و در موقعيتي است كه بهتـرين  ها هيرو، به خوبي از بهترين دهد يم
  .دينما يمكن را با توجه به اوضاع و احوال، اتخاذ تصميم مم

  
  استاندارد بانكي و داك دكس هيرو. 4.2

كه قبالً گفتـه شـد    طور همان: نقش رويه استاندارد بانكي در آراي داك دكس. 4.2.1
قانون متحدالشكل تجاري آمريكـا در خصـوص اعتبـار اسـنادي، قاضـي       5مطابق ماده 

در مورد اعتبار اسـنادي و   ها بانكني بر رويه استاندارد ي خود را مبترأموظف است كه 
به جاي تفسير حقوقي از سوي قاضي، رويه اسـتاندارد  . صادر نمايد روز بهبر يك مبناي 

بنـابراين، نظـرات كارشناسـي در ايـن     ؛ شود يمي است كه از سوي دادگاه اعمال ا قاعده
ندارد مربوطـه را بـه اثبـات    تـا رويـه اسـتا    رديـ گ يماستفاده قرار  موردخصوص، اغلب 

  .برساند
ي است كه تقريباً در مورد همه الملل نيبي استاندارد بانكيو سي پي، حاكي از رويه 
در ايـن خصـوص، قـبالً اصـطالح اسـتاندارد      . شود يمقراردادهاي اعتبار اسنادي اعمال 

» متعارف بانكداري«بود، اما به دليل مخالفت بعضي بانكداران به كلمات  جيرا يبانكدار
هر چند كـه تفـاوت چنـداني در    . ي، استفاده شدالملل نيباصطالح رويه بانكي استاندارد 

  .معنا وجود ندارد
وجود دارند كه در يو سي پي به صورت ثابت آمده اسـت   ها هيروبرخي از بهترين 
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بـراي  . ديآ يماما به مرور زمان و متناسب با نيازهاي بازرگاني روز، به صورت جديد در 
، قاعده ممنوعيت را كه متضمن مدت متعارف براي بررسي نقص 400مونه، يو سي پي ن

به موجب آن بانـك گشـاينده اعتبـار بعـد از انقضـاي آن       كه شوداسناد است، شامل مي
مدت از اينكه ادعا نمايد اسناد ارائه شده مطابق با شروط و مفاد اعتبـار نيسـت ممنـوع    

ان متعارف به هفت روز بانكي براي تعيين حـدود  ، مدت زم500در يو سي پي . شود يم
مـدت زمـان    600با اين وجود، مطابق يو سـي پـي   . مدت زمان متعارف تغيير پيدا كرد

متعارف در حال حاضر، پنج روز بانكي است به اين منظور كه اين اطمينان حاصل شود 
ده نسـبت بـه   كه نقص اسناد به سرعت توسط ذينفع بعد از اطالع از امتناع بانك گشـاين 

هر چند قاعده ممنوعيت به قـوت خـود در يـو    . پرداخت مبلغ اعتبار، مرتفع خواهد شد
سي پي باقي ماند، چهارچوب زماني آن، از مدت زمان متعارف به هفـت روز بـانكي و   

؛ نمايـد  كـاراتر در حال حاضر به پنج روز بانكي، تغيير پيـدا كـرد تـا فرآينـد بـانكي را      
در قراردادهـاي   هـا  بانـك كـه قـوانين پويـا توسـط      دهد يمنشان بنابراين، اين موضوع 

  )Castaneda, 2007: 13. (شود يمي اعتبار اسنادي اعمال الملل نيب
ير پذ برگشت، مطابق مقررات يو سي پي، چنانچه اعتبار اسنادي در مورد ها مدتتا 

ه اين مهم پي اما به مرور زمان، ب؛ شد يمكرد، قابل برگشت تلقي  يمبودن اعتبار سكوت 
ـ بردند كه اعتبار اسنادي قابل استرداد، آن تضمين پرداختي مورد انتظار تجار  المللـي   ينب

اعتبار اسـنادي در مـورد قابـل     هرگاههم اكنون، . بنابراين، اين مقرره تغيير يافت؛ نيست
برگشت بودن اعتبار سكوت كرده باشد، اعتبار اسـنادي، غيـر قابـل برگشـت محسـوب      

يي خوب، معقوليت يـا  كاراالملل از  ينبهاي مورد اعمال در تجارت  يهروتي وق. شود يم
ـ شود كه تجـار   يمنباشند، منجر به اين  برخوردارانصاف  المللـي اسـتفاده از چنـين     ينب

، مـؤثر يي كـارا هـاي اسـتاندارد داراي    يـه روبنـابراين، چنانچـه   ؛ ابزاري را كنار بگذارند
 نـه  .و تجار به خوبي پذيراي آن خواهند بـود  ها انكبمتعارف، معقول و منصفانه باشند، 

كننـد،   يمـ المللي استفاده  ينب، از يو سي پي به عنوان رويه استاندارد بانكي ها دادگاهتنها 
هر چند نظريات قبلـي  . دهد يمبلكه گروه كارشناسي داك دكس نيز، همين كار را انجام 

م حقوق عرفـي، بـود نقشـي ايفـا     قبل و آنچه در سيست مانند يبانكداررسمي كميسيون 
هاي عينـي و در مـورد همـان نظريـات، مـورد مراجعـه واقـع         يتوضعنمايد اما در  ينم
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 )Bergami, 2007: 42. (شوند يم

ي كه در يو سي پي درج و بـه دقـت در آي اس بـي    الملل نيبرويه استاندارد بانكي 
نادي توسـط داك  پي تشريح شده است، مبنايي است كه مسائل مربوط به پرداخـت اسـ  

هم كه به اعتبـار اسـنادي    ها دادگاهحقيقت،  در .شود يمدكس بر اساس آن حل و فصل 
در حقوق، معيار شخص متعارف بـراي  . مشابه همين را انجاممي دهند كنند يمرسيدگي 

اما  ستينبراي هر شرايطي مناسب  مشخصاً كه رود يمتشخيص استاندارد نوعي به كار 
  .شود يمي مختلف عيني به كار گرفته ها تيموقعخصوص در  ها دادگاهتوسط 

ي به مثابه يك استاندارد الملل نيبي داك دكس، رويه استاندارد بانكي ها يدگيرسدر 
به طور ويژه براي هر گونه شرايطي وضع نشـده اسـت، بلكـه در مـورد      است كهنوعي 
يـو سـي پـي در     اعمال. شود يمي عيني مختلفي توسط گروه كارشناسي اعمال ها نمونه

حسن نيت و متعارف بـودن مبـاني   . مورد واقعيات هر پرونده يك فرآيند تفسيري است
 ي، هـر دو، الملل نيباستاندارد بانكي  هيروهستند كه بر اساس آن معيار انسان متعارف و 

تعريف حسـن نيـت در قراردادهـاي    . شوند يمي عيني مختلف طراحي ها تيموقعي برا
در واقعيت و هم شامل رعايـت معيارهـاي متعـارف معاملـه      تجاري هم شامل صداقت

  .شود يممنصفانه 
  
  ي و مطابقت اسنادبررس. 4.2.2

، قابـل پـذيرش   كننـد  يمـ اعتمـاد   هـا  آناشتباه بانكداران در مقابل مشترياني كه بـه  
بـانكي، بانكـداران در    اتيـ عملبنابراين، در مورد اعتبار اسنادي، همچون سـاير  ؛ نيست

  .نسبت به اشخاص معمولي هستند تر نيسنگي معرض آزمون
بررسي اسناد در مورد مطابقت با شروط و مفاد اعتبار اسنادي، با بررسي مفاد اسناد 

براي بانكـداران مشـكل اسـت كـه تقلـب در      . شود ينم، اما به اينجا ختم شود يمشروع 
، بعـد از آن  شود يمبا اين وجود، وقتي تقلب آشكار . مورد مفاد اسناد را تشخيص دهند

  .ي الزم را در مورد اداره قراردادها، انجام دهدها اطياحت ستيبا يمبانكدار 
مـورد بـازبيني قـرار گرفـت و در جـوالي       2013در آوريـل   راًياخ آي اس بي پي،
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در عوض تغيير رويه استاندارد گذشته، نسخه جديد، مقررات مقـرر  . اجرايي شد 2013
تـا جزييـات بيشـتري بـراي      ديـ نما يمـ  تيـ تقو رادر هر سند مطابق آي سـي بـي پـي    

عالوه بر اين، اسناد جديد به فهرست اضـافه شـدند تـا    . سند، فراهم نمايد كننده يبررس
 هـا  هيـ روبهتـرين  . راهنمايي بيشتري را براي بررسي كنندگان سند بانكي فـراهم نماينـد  

بنـابراين،   و ابدي يم، به مرور زمان تغيير شود يمكه توسط كنشگران بازار فهميده  طور آن
، آنجـايي كـه اسـناد در مقابـل اعتبـار      ها نمونهدر مجموعه  ستيبا يمتغييرات ضروري 

بانكـداري نقـش بانـك مرجـع را در      ونيسيكم .، منعكس شودشوند يماسنادي بررسي 
توسـط   كه يپتمكين نسبت به يو سي . كند يمي اعتبار اسنادي ايفا الملل نيبقراردادهاي 
گرفته از احترامـي اسـت كـه بانكـداران بـه       نشأت، شود يمنتشر و بازبيني همين نهاد م

را به واسطه يـو سـي پـي،     ها هيرو، كميسيوني كه بهترين گذارند يمكميسيون بانكداري 
  )Bal,2010: 2. (كند يمارائه  اش يرسمنظريات  و يپآي اس بي 

  
  ضمانت اجراي آراي داك دكس. 5

مشورت با مشاور فني كميسيون بانكي و يا نماينده  با ديكارشناسان باتصميم گروه 
داك دكس، اين مشورت به منظـور مطابقـت    8در واقع به موجب ماده . وي اتخاذ شود

تصميم اتخاذ شده با يو سي پـي يـا يـو آر آر و ديگـر تفسـيرهاي ارائـه شـده توسـط         
ماينـده وي  البته اصالحاتي كه توسط مشاور فني يا ن. رديپذ يمكميسيون بانكي صورت 

بايد با رضايت اكثريت گروه كارشناسان همراه شود تا مورد اعمال قرار  شود يمپيشنهاد 
ي صادره به موجب داك دكس الزام آور رأطي اين تشريفات، تصميم يا  رغميعل20.گيرد

در صورت ) 63: 1391شيروي، . (و تنها در صورت توافق طرفين الزام آور است ستين
ي بعـدي در  هـا  يدگيرسـ به عنوان يك سند در  تواند يمي صادره رأعدم توافق طرفين، 

ي صـادره  رأچـرا كـه    كننـد  يمنيز به آن توجه  ها دادگاهدادگاه مورد استناد قرار گيرد و 
موجب اقناع وجدان قاضـي در   تواند يمكه حداقل  صادرشدهي ا يكارشناستوسط گروه 

 دادگـاه بـه  ي توسط رأراي پذيرش آن بنابراين نوعي الزام معنوي را ب؛ احراز واقع گردد
است  صادرشدهي كارشناسي به سود وي رأعالوه بر آن طرفي كه . همراه خواهد داشت
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شدن دعـوا، در جهـت تقويـت     دار ادامهدر صورت طرح اختالف توسط طرف ديگر و 
ي كه بايد مورد توجه قـرار  ا نكته. رديگ يمادعاهاي خود به آن استناد كرده و از آن بهره 

 ياسـناد گيرد آن است كه آيا صرف ارجاع به قواعـد داك دكـس در معـامالت اعتبـار     
ي در صـورتي  رأي صادره است يا اينكـه  رأتوافق طرفين مبني بر الزام آور بودن  انگريب

كه طرفين صراحتاً آن را الزام آور به شـمار آورنـد؟ واقعيـت آن     شود يمالزام آور تلقي 
بتـوان   رسـد  يمبه نظر . كند ينمارائه  سؤالبراي اين است كه قواعد داك دكس پاسخي 

بر اين عقيده شد كه صرف ارجاع به قواعد داك دكس در معامالت اعتبـار اسـنادي بـر    
ي توسط طرفين داللت نداشته و طرفين بايد صراحتاً بر الزام آور بودن رأبودن  آورالزام 

  .ي صادره توسط قواعد داك دكس توافق نمايندرأ
ر نبودن آراي صادره تحت قواعد داك دكس در مقايسه با آراي صـادره در  الزام آو

ي حل و فصل اختالف كه قطعـي و الـزام آور بـه    ها نظامداوري به عنوان يكي ديگر از 
بديهي است حل و فصل . ديآ يميكي از نقاط ضعف اين سند به حساب  روند يمشمار 

ت و امنيـت در امـور تجـاري را بـه     ي كه سرعالملل نيبقاطع دعوا در اختالفات تجاري 
 تواند يمهمراه خواهد داشت با الزام آور نبودن آراي صادره داك دكس منافات داشته و 

  .منجر به عدم موفقيت اين نظام حل و فصل اختالف در دراز مدت گردد
  

  يريگ جهينت. 6
در اين مقاله يك نظام حل و فصل اختالفات كه حل و فصل اختالفـات اعتبـارات   

و توسـط كميسـيون بـانكي اتـاق بازرگـاني       شود يمسنادي از طريق كارشناسي ناميده ا
دليـل  . ي تدوين شده است معرفي گرديد و جزئيات آن به بحـث گـذارده شـد   الملل نيب

ايجاد داك دكس توسط كميسيون بانكي، پيدا كردن جايگزيني مناسب بجاي توسـل بـه   
معامالت اعتبار . تبار اسنادي بوده استدادگاه جهت حل و فصل اختالفات مربوط به اع

 اسـت  ها بانكاسنادي تابع هيچ قانون ملي نبوده بلكه تابع قواعد اعالم شده توسط خود 
اين قواعد در . شود يمي متحدالشكل اعتبارات اسنادي ياد ها هيروو  ها عرفكه از آن به 

. كننـد  يمـ تغييـر   هر زمان و به منظور انعكاس تغييرات ضروري يا توضيح قواعد جاري
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ي متحدالشكل را به رسـميت  ها عرفماهيت عملي محور  ها دادگاهدر بسياري از موارد، 
پـي نـزد دادگـاه    .سـي .در نتيجه، در هر زمان كه مسائلي به موجب قواعد يو. شناسند يم

بجاي اعمال قانون ملـي جهـت تفسـير آن قواعـد و مقـررات،       ها دادگاه، شود يممطرح 
 اند رفتهيپذدادگاه نيز . رنديگ يمي خودش بكار ها ادداشترا مطابق با ي پي.سي.تفاسير يو

ي تفسير قانوني تفسير نماينـد بلكـه   ها روشپي را مطابق با برخي .سي.نبايد يو ها آنكه 
ـ بجاي آن بايد به تفسير مبتني بر رويـه اسـتاندارد    بـه هنگـام   . ي تكيـه نماينـد  المللـ  نيب

كـه   اند داشتهبيان  ها دادگاهتبط با بررسي اسناد، ي در خصوص موضوعات مرريگ ميتصم
بانك بايد در خصوص شرايط الزم براي ارائه اسناد نزد وي خود اظهارنظر نمايد  مأمور

بـانكي در بررسـي    مـأمور كه نه نظر دادگاه بلكـه نظـر    اند نمودهو بدين وسيله تصديق 
بـراي مـدت    ها دادگاهاگرچه  .مسائل مربوط به اعتبار اسنادي بايد مورد توجه قرار گيرد

اما اقامه دعوا  اند كردهي مربوط به اعتبارات اسنادي را قضاوت ها پروندهزماني طوالني، 
لذا با توجه به شرايط و اوضـاع  . بسيار سخت و دشوار است ها شركتيا  ها بانكتوسط 

ي و و احوال بايد به دنبال جايگزين بهتري جهت سرعت بخشيدن به اين فراينـد طـوالن  
داك  قواعـد  رسـد  يمـ به نظر . ي مربوط به حل و فصل اختالفات بودها نهيهزكم كردن 

است و اگرچه در حال حاضر مقـررات ايـن سـند بـراي      مناسب نيگزيجادكس همان 
طرفين الزام آور نيست اما به محض اينكه طرفين معامله اعتبار اسنادي بر اتخاذ تصـميم  

اختالفات مربوط به اعتبار اسنادي بـا نرمـي    كنند يمبر مبناي قواعد داك دكس موافقت 
پـي،  .سي.نه تنها يو. ي مربوطه حل و فصل گرددها ينگرانبا همه  تواند يمقابل توجهي 

 دانـد  يمي را الزم الملل نيبرعايت معيارهاي معقول معامله منصفانه در اعتبارات اسنادي 
تا كارشناسان اعتبار اسنادي بتوانند  دارد يمبلكه قواعد داك دكس نيز ابزارهايي را مقرر 

ي استاندارد را در حل و فصل اختالفات بكار گرفتـه و بـدين وسـيله بـه     ها هيروچنين 
  .رونق بيشتري دهند الملل نيباستفاده از اعتبار اسنادي را در تجارت 

  
هانوشتپي

 
1Documentary Credit Dispute Expertise: DOCDEX 
2Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, UCP 
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3Uniform Rules for Collections 
4Uniform Rules for Demand Guarantees 
5See International Chamber of Commerce, ICC Rules For Bank to Bank Reimbursements 
(1996) 
6See International Chamber of Commerce, Pub. No.322, (1978), revised Pub. No. 522, 
Uniform Rules for Collections (1995) 
7Alternative Dispute Resolution (ADR) 
8wrongful dishonor 
96.1 The Banking Commission will maintain an internal list of experts having 
profound experienceand knowledge in documentary credits and the UCP and/or 
URR. 
6.2 Upon receipt of a Request, the Centre shall appoint three independent experts 
from the list.Each Appointed Expert shall declare his independence of the parties 
indicated in the Request.The Centre shall designate one of the three Appointed 
Experts to act as their Chair. 
6.3 An Appointed Expert shall at all times keep strictly confidential all information 
and documentsrelated to any DOCDEX case. 
6.4 Where an Appointed Expert deems that he is unable to carry out his functions, 
he shallimmediately give notice of termination to the Centre. Where the Centre 
deems that anAppointed Expert is unable to carry out his functions, it shall 
immediately give notice oftermination to such Appointed Expert. In either case, 
such Appointed Expert shall immediatelyreturn to the Centre the Request, 
Answer(s) and Supplement(s) received, including alldocuments annexed thereto, and 
the Centre shall inform the other Appointed Experts of suchtermination. 
6.5 The Centre shall, without delay, replace an Appointed Expert whose 
appointment isprematurely terminated pursuant to Article 6.4 of these Rules and the 
Centre shall inform theother AppointedExperts accordingly 
107.1 Upon receipt of the Standard Fee, the Centre shall submit to the Appointed 
Experts theRequest, Answer(s) and Supplement(s) received in connection therewith. 
7.2 The Appointed Experts shall render their decision impartially and exclusively on 
the basis ofthe Request, Answer (s) and Supplement (s) thereto, the documentary 
credit, and the UCPand/or URR. 
7.3 Where it is deemed necessary by the Appointed Experts, their Chair may ask the 
Centre toinvite the Initiator and Respondent, pursuant to Article 4 of these Rules, to 
provide additionalinformation and/or copies of documents. 
7.4 Within 30 days after they have received all information and documents deemed 
by them to benecessary and appropriate to the issues to be determined, the 
Appointed Experts shall draft adecision their Chair shall submit the decision to the 
Centre. 
7.5 Neither the Initiator nor the Respondent shall 

 seek an oral hearing in front of the Appointed Experts, 
 request the ICC to reveal the name of any Appointed Expert, 
 seek to have an Appointed Expert or officer of the Banking Commission 

called as witness, 
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expert or in any similar function to an arbitral tribunal or a court of law hearing the 
dispute inconnection with which such Appointed Expert or officer of the Banking 
Commissionparticipated in the rendering of a DOCDEX Decision. 
11These Rules concern a service called the " Documentary Credit Dispute Expertise" 
(DOCDEX)which is available in connection with any dispute related to: 
a documentary credit incorporating the Uniform Customs and Practice for 
DocumentaryCredits (UCP), and 
the application of the UCP and/or of the Uniform Rules for Bank-to-Bank 
Reimbursementunder Documentary Credits (URR)… 
12Request 
13The Initiator shall apply for a DOCDEX Decision by submission of a request 
(Request). TheInitiator may be one of the parties to the dispute applying 
individually, or more or all parties tothe dispute submitting jointly a single 
Request... 
14Answer 
153.1 The Respondent may submit an Answer to the Initiator's Request. The 
Respondent may beone or more of the parties to the dispute named in the Request as 
Respondent, submittingeach individual Answer(s) or submitting jointly a single 
Answer. The Answer must be receivedby the Centre at the latest within the period 
stipulated in the Centre's Acknowledgement of theRequest (see Article 5). The 
Answer, including all documents annexed thereto, shall besupplied to the Centre in 
Paris, France in four copies. 
3.2 An Answer shall be concise and contain all necessary information clearly 
presented, inparticular the following: 
3.2.1 name and address of the Initiator, and 
3.2.2 date of the relevant Request, and 
3.2.3 a statement of the Respondent formally requesting a DOCDEX Decision in 
accordance withthe ICC Documentary Credit Dispute Expertise Rules, ICC 
Publication No. 577, and 
3.2.4 a summary of the Respondent's claims, clearly referring to all issues related to 
thedocumentary credit and the UCP and/or URR to be determined, and 
3.2.5 copies of all additional documents deemed necessary to establish the relevant 
circum-stances,and 
3.2.6 a statement of the Respondent that a copy of such Answer, including all 
documents annexedthereto, has been sent in writing to the Initiator and to the other 
Respondent named in theRequest. 
3.3 If the Respondent does not provide a statement pursuant to Art. 3.2.3, then the 
final DOCDEXDecision will not be made available to him. 
1610.1: The costs of the DOCDEX service shall be the Standard Fee set out in the 
Appendix. The Standard Fee shall not be recoverable. In exceptional circumstances, 
an Additional Fee may be payable which shall be fixed by the Centre at its 
discretion, taking into account the complexity of the issue and subject to the ceiling 
set out in the Appendix under "Additional Fee". Such Additional Fee shall be 
invoiced to the Initiator within a reasonable time, at the latest, within 45 days after 
the date of the Acknowledgement of the Request. No Additional Fee will be charged 
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where the amount of the letter of credit in dispute does not exceed the minimum 
amount stated in the Appendix. 
10.2: The DOCDEX Decision shall not be available until the Centre has received the 
Standard Fee and, if invoiced, any Additional Fee. 
17International Standard Banking Practice for Examination of Documents 
UnderLetter of Credit (ISBP). 
18

.U.C.C. § 5-108(e) (2012) (“An issuer shall observe standard practice of 
financialinstitutions that regularly issue letters of credit.”) 
19Banco Santander v. Banque Paribas, [2000] 
208.1 Upon receipt of the decision of the Appointed Experts, the Centre shall consult 
with theTechnical Adviser of the Banking Commission or his nominated delegate, to 
ascertain that theDOCDEX Decision will be in line with the UCP and/or URR and 
their interpretation by theBanking Commission. Amendments suggested by the 
Technical Adviser (or his delegate)shall be subject to the consent of the majority of 
the Appointed Experts. 
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