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Abstract 

According to the theory of one governing law for multiple relationships existing in 

international documentary credits, the law applicable to all relationships in a letter of 

credit must be the same and the law of a single country governs all such 

relationships. Since "payment of letter of credit" is made in the country of residence 

of the advising bank (in unconfirmed letters of credit) or the confirming bank (in 

confirmed letters of credit), it is assumed that such country has the closest 

connection with all the above relationships and its law governs these relationships. 

This theory has been recognized in the courts of some developled countries and a 

number of authors have accepted the said approach and tried to promote it, nevertheless, 

considerable reflexions on the theory are capable of being raised. The main grounds of 

the theory are necessity of taking into account the commercial expectations of the 

beneficiaries and the banks involved in the letter of credit, as well as the assumption of a 

close relationship between the country where payment is made and all relations existing 

in the letter of credit. Both bases have been questioned and challenged. In this study, the 

theory is examined in an analytical-descriptive method and it seems that such kind of 

approach regarding law applicable to multiple relations involved in letter of credits is 

somehow dogmatic and has been proposed with the aim of expanding the legal 

competence of developed countries and application of their legal systems to all aspects of 

letters of credit and disputes arising out of them. The authors of this essay are of the 

opinion that the legal analysis leads to preference of application of a multifactorial and 

flexible conflictual approach i.e "center of gravity of the disputed relationship/s". 

Application of  the law of "center of gravity", as relevant conflict of law rule, provides 

the opportunity of determining the substantive law governing the legal relationships by 

examining various connecting factors and figuring out the proper law through taking into 

consideration all circumstances surrounding the relationship/s in dispute. This conflictual 

approach is a well-known approach in private international law and recognized in most 

of legal systems and seems to be justifiable through a reasonable interpretation of 

paragraph 2 of Article 27 of the International Commercial Arbitration Law.  

Keywords 

Advising Bank, Confirming Bank, Issuing Bank, Beneficiary, Conflictual Approach, 

Center of Gravity, Closest Connection, Characteristic Performance, Governing Law. 

                                                           
* Corresponding Author, Email: joneydi@ut.ac.ir, Fax: +982188107465 

mailto:rasoolbahrampoori@gmail.com
mailto:joneydi@ut.ac.ir




 مطالعات حقوق تطبیقی
2، شمارۀ 12دورۀ   

1400پاییز و زمستان   

(پژوهشی -)علمی  521تا  501صفحات   

 

 در متعدد موجود روابط بر واحد قانون حکومت بررسی نظریۀ
 المللیبین اسنادی اعتبارات

 *جنیدی لعیا
 انتهر دانشگاه سیاسی علوم و حقوق دانشکدۀ خصوصی حقوق گروه دانشیار

 پوریرسول بهرام
 تهران هدانشگا سیاسی علوم و حقوق دانشکدۀ خصوصی حقوق آموخته دکتریدانش

(Email: rasoolbahrampoori@gmail.com) 
 (07/02/1400 تاریخ پذیرش: - 22/09/1399 تاریخ دریافت:)

 چکیده
الزم  «المللدیبین اسدااد  اعتبدارات در متعددد موودود روابط بر حکومت قانون واحد» بر اساس نظریۀ

ر   واحدد بداست قانون قابل اعمال بر تمام روابط مووود در اعتبار اسااد  یکسان بدود،، حقدوق وشدور
حدل اقامدت مدر وشدور « پرداخت ووه اعتبدار اسدااد »تمامی این روابط حاوم باشد. با تووه به ایاکه 

انجدام  د  تأییدشدد،(اد، )در اعتبار اسدااوااد، )در اعتبار اسااد  تأییدنشد،( یا بانک تأییدوابانک ابالغ
گفته بدود،، قدانون  ن ترین ارتباط با تمام روابط پیششود، مفروض است وه این وشور دارا  نزدیکمی

یی قدرار یافته مدورد شااسدابر این روابط حاوم است. نظریۀ یادشد، در محاوم برخی وشدورها  توسدعه
ابدل اندد، ولدی تدأمالت قا  ن به ترویج ایدن نظریده پرداختهگرفته است و نویسادگان نیز ضمن موافقت ب

  ترین مبانی این نظریده، رعایدت انتظدارات تجدارا  نسبت به این نظریه قابل طرح است. اصلیمالحظه
ها  دخیل در اعتبار اسااد  و همچاین فرض ووود ارتباط نزدیدک میدان وشدور محدل نفع و بانکذ 

اندد. هرار گرفتقداعتبار اسااد  است وه هر دو مباا مورد خدشه و تردید  پرداخت و تمام روابط مووود در
رسدد نظر میوصیفی مورد بررسی قرار گرفتده و بدهت -در این پژوهش، نظریۀ مورد بحث به شیوۀ تحلیلی

ت. از یافته مطدرح شدد، اسداین نظریه وزمی بود، و با هدف گسترش صالحیت قانونی وشورها  توسعه
 ویح اعمال یک نگرش تعارضی چاددفاوتور  وحقوقی به تر -این مقاله، روشی تحلیلی نظر نویسادگان

رودز ثقدل مشود. اعمال قدانون ماعطف، یعای مروز ثقل رابطه یا روابط حقوقی مورد اختالف ماتهی می
مدۀ بررسدی ه عاوان قاعدۀ حل تعارضِ مرتبط، فرصت تعیین قانون ماهو  حاوم بر روابط حقوقی را بابه
 ورد. ایدن هم مدیامل ارتباط و درنظر گرفتن همۀ اوضاع و احوال پیرامون روابط حقوقی مورد نزاع، فراعو

رد هدا  حقدوقی نیدز مدوالملل خصوصی نگرشی معمول و در بیشدتر نظامنگرشِ تعارضی در حقوق بین
ون داور  قدان 27مدادۀ  2رسد با تفسیر معقول و ماعطدف از بادد نظر میشااسایی قرار گرفته است و به

 المللی در نظام حقوقی ایران هم بتوان  ن را توویه نمود.تجار  بین
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 مقدمه
الملدل همدوار، ترین شیوۀ پرداخت در عرصۀ تجدارت بینرایج عاوانالمللی بهاعتبارات اسااد  بین

دارا  عاصر یا عااصر خاروی است. اگرچه امروز، گشایش اوثر قریب به اتفاق اعتبارات اسااد  بر 
شود و این مقررات بر روابدط موودود در انجام می 1«اعتبارات اسااد  مقررات متحدالشکل»اساس 

ایدن مقدررات،  1، ولی درصورتی وه طرفین بر اساس مدادۀ (Burnett, 2009: 217) ن حاوم است 
یا مقدررات یادشدد،  (263: 1393 شیرو ،)تمام یا قسمتی از  ن را بر اعتبار اسااد  حاوم نکااد 

 ,Rodrigo)نسبت به موضوعی مرتبط با اعتبار اسااد  هماناد تقلب و  ثار  ن سکوت ورد، باشدد 

مغدایر بدا قواعدد « اسدااد  اعتبدارات مقررات متحدالشدکل»و همچاین در موارد  وه  (7 :2011
، 2واادد،، تأییدواادد، یدا صدادروااد،( باشددربط )حسب مورد وشور بانک ابالغانتظامی وشور ذ 

 (.22: 1394یابد )واید ، تعیین قانون حاوم بر روابط مووود در اعتبارات اسااد  ضرورت می
 ررسدیب دسدته چهار در توانمی را المللیبین اد اسا اعتبارات در مووود روابط تریناصلی

نفدع، ذ  ابد صدادروااد، و وااد،ابالغ ها بانک رابطۀ متقاضی، با صادروااد، بانک رابطۀ: نمود
 اعتبدار هدا طدرف سدایر با تأییدوااد، بانک و رابطۀ وااد،،ابالغ بانک و صادروااد، بانک رابطۀ

توان قانون حاوم نسدبت الزم به تووه است وه نمی .(308: 1394زاد،، اسااد  )مافی و محسن
بادا نفع و متقاضی( را به روابط مووود در اعتبدار اسدااد  تسدر  داد )به قرارداد پایه )بین ذ 

عتبدارات ا(. یکی از نظریاتی وه پیرامون قانون حاوم بر روابدط موودود در 465: 1395نیاسر ، 
ت ون واحدد بدر تمدام روابدط موودود در اعتبداراحکومت قدان»اسااد  مطرح شد، است، نظریۀ 

تووده محداوم و  مدورد و افتهی نمو و رشد الوامن نظام در نظریه است. این« المللیاسااد  بین
 و ااد اسد اعتبدار خدا  ماهیدت به تووه با نظریه، این بر مبتای. است گرفته قرار نویسادگان

  تجدار انتظدارات رعایدت راسدتا  در بایدد رسیدگی مروع  ن، در مووود حقوقی روابط تعدد
 اسدااد  اسااد ، در تعیین قانون حاوم بر روابط مووود در اعتبدارات اعتبار در دخیل اشخا 

 زیدۀتج از (،Markstein, 2010: 145نمدود، ) یادشد، حاوم روابط تمام بر را «وشور یک قانون»
 صادروااد، انکب رابطۀ ایاکه انادهم اعمال قابل قانون اعتبار به اسااد  اعتبار در مووود روابط

 واادد،تأیید باندک و صدادروااد، بانک رابطۀ و وشور یک قانون شمول تحت وااد،ابالغ بانک و
ایدن  .(Clarke & Hooley, 2017: 832وادد ) ولوگیر  دیگر  باشد، وشور قانون شمول تحت

ر  ثدار حقوق نوشته، دبایادین با قواعد حل تعارض وشورها   ها نظریه به سبب ووود مغایرت
 نویسادگان این وشورها مورد تووه قرار نگرفته است.

                                                           
1. Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP 600). 

ون اسدتثاا یا قواعد امر ِ حقوق عمومی قواعد  هستاد وه اودرا  خدود را بدد (Lois de Police)قواعد انتظامی  .2
وابدط ، تبیدین مفهدوم نظدم عمدومی در ر1391)برا  مطالعدۀ بیشدتر، ر. . وایدد ، لعیدا،  وااد.مطالبه می

 (.97ی انتشار،   نامۀ دوتر الماسی، تهران: شروت سهاملل با تأوید بر قواعد امر  حقوق عمومی، ارجالمبین
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اخدت ووده گیرد وده بدا موضدوع پرداین نظریه با تووه به مبانی  ن، صرفاً روابطی را دربر می
 شمول از ااد،صادرو بانک با یمتقاض ۀرابط ،یادشد، روابط انیم از لذااعتبار اسااد  مرتبط است؛ 

ر دهدف این پژوهش  ن است وده ایدن نظریده و مبدانی حقدوقی  ن،  .است شد، خارج هینظر نیا
 را  محاوم و دیددگا، نویسدادگان بررسدی شدد،، حددود تدأثیر مالحظدات سیاسدی و اقتصداد  

 رد بدر ایدنیافته در طرح این نظریه مورد تحلیل قرار گیرد. همچاین انتقدادات واوشورها  توسعه
 اعتبدارات حقوقی تعیین قانون قابل اعمال بر روابدط موودود در نظریه تحلیل و بررسی شد،، شیوۀ

ر  ن یافته و درحدال توسدعه داسااد  وه ماافع و مصالح همۀ وشدورها اعدم از وشدورها  توسدعه
 شود تا به این وسیله در این وشورها از رویکرد  وه صدرفاًملحوظ باشد در این پژوهش تبیین می

ه شدیوۀ بدیافته است دور  شود و معیار  انتخاب گردد وه وسعهماافع وشورها  ت نیتأمدنبال به
 .عیین نمایداعتبارات اسااد  را تحقوقی )انتخاب انسب(، قانون قابل اعمال بر روابط مووود در 

 

 اعتباارات در موجاود رواباط تماام بار حکومت قاانون واحاد»نظریۀ 
 «المللیبین اسنادی

ن  غاز شد، و پدس از  ن در  ثدار نویسدادگان گسدترش یافتده ا  وشور انگلستاهاین نظریه از دادگا،
 مرودز  باندک علیده  فشدر المللدیبین شروت» است. نخستین رأ  صادرشد، در این زمیاه، پروندۀ

بود وه دادگاهی در انگلستان در تعیین قانون حاوم بدر روابدط باندک صدادروااد، و  1(«1976اسپانیا )
و احوال مووود به این نتیجه رسید وه بدا تووده بده شرایط و اوضاع نفع اعتبار اسااد ، با بررسی ذ 

مقتضیات تجار  اعتبار اسااد ، انتظارات تجار  طرفین و تعددد روابدط حقدوقی موودود در اعتبدار 
عتبدار ترین ارتباط را با روابدط موودود در اعاوان وشور  وه نزدیکاسااد ، الزم است یک وشور به

د و قانون همان وشور بر تمام روابط مووود در اعتبدار اسدااد  حداوم باشدد اسااد  دارد، تعیین شو
(King, 2004: 295،این رویکرد در پروند .) بانک بدارودا علیده باندک وایزیدا »پروندۀ ها  دیگر ازومله
 3«(2007) انددونز  پدانتیپی بانک علیه ماروای ارتباطات المللیبین شروت»و نیز پروندۀ  2(«1994)

 شود.ر شد، و در  ثار نویسادگان نیز مورد تووه قرار گرفته است وه در ادامه بررسی میتکرا
بر پایۀ این نظریه، اعتبار اسااد  ماهیت خدا  حقدوقی دارد وده اگرچده بدر اسداس اصدل 
استقالل اعتبار اسااد ، روابط مووود در  ن از یکدیگر مستقل و مجزا هسدتاد و  ثدار حقدوقی 

واد، لکن ایدن روابدط بدا یکددیگر مدرتبط بدود،، عدالو، بدر  ن تسر  پیدا نمیها به یکدیگر  ن
وادد وده روابدط موودود در انتظارات تجار  طرفین و شرایط خا  اعتبارات اسااد  اقتضا می
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3. Marconi Communications International Ltd v PTPan Indonesia Bank Ltd TBk (2007). 
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 اعتبار اسااد ، از حیث قانون حاوم قابل تجزیه و مستقل از یکدیگر نباشاد و وضعیتی همانادد
 صدادروااد، بانک رابطۀ و وشور، یک قانون شمول تحت نفعذ  و د،صادرواا بانک رابطۀ ایاکه
 (.Lustath, 2015: 62ووود نیاید )باشد، به دیگر  وشور قانون شمول تحت تأییدوااد، بانک و

به این ترتیب، مطابق نظریۀ حکومت قانون واحد بر تمام روابط مووود در اعتبارات اسدااد  
 و واادد،ابدالغ  هدابدر روابدط باندک صدادروااد، بدا باندک محداو قانونالمللی، الزم است بین
، قدانون بدود، کسدانی دواادد،ییتأ و واادد،ابالغ صدادروااد،،  هدابانک با نفع ذ دوااد،،ییتأ

وشور  واحد بر تمام روابط یادشد، حاوم باشد. در این نظریه، برا  تعیین وشور  وده قدانون 
یادشد، قابل اعمال باشد، در وهلۀ نخست، فرایادد اعتبدار  عاوان قانون حاوم بر تمام روابط ن به

نظر گرفته شد،، سپس از طریدق بررسدی ا  درعاوان مجموعهاسااد  و روابط مووود در  ن به
ترین رابطه را با این مجموعده از روابدط و احوال، وشور  وه بیشترین و نزدیک شرایط و اوضاع

(. با تووه به ایاکه در دیددگا، معتقددان بده Cafaggi, 2011: 221شود )حقوقی دارد، تعیین می
مایدۀ اعتبدار اسدااد  و روابدط موودود در  ن، ارانده اسدااد گفته، رون اساسی و بننظریۀ پیش

نفع است، این اقدام در هر وشور  وه ماطبق با اعتبار اسااد  و سپس پرداخت ووه  ن به ذ 
 تباط با روابط مووود در اعتبار اسااد  است.ترین ارانجام پذیرد،  ن وشور دارا  نزدیک

گونه تلقی از بایان اعتبار اسااد  و روابط مووود در  ن و سرانجام، حاوم نمودن قدانون وشدور  این
گدردد وده شدود، بده ایدن نتیجده ماجدر میوه اسااد ماطبق با اعتبار اسااد  در  ن ارانه و پرداخت می

واادد، یدا اتفداق مدوارد، قدانون وشدور محدل اقامدت باندک ابالغ مطابق این نظریه در اوثریت قریب بده
  .(Clarke & Hooley, 2017: 832تأییدوااد، بر تمام روابط مووود در اعتبار اسااد  حاوم باشد )

اغلدب همدان وشدور باندک تأییدواادد، وااد، یدا با تووه به ایاکه وشور محل استقرار بانک ابالغ
المللدی میدان ( و در روابدط تجدار  در عرصدۀ بینRoberts, 2012: 912) نفدع اسدتمحل اقامت ذ 

یافته و وشورها  درحال توسعه )ازومله ایران(، اغلب فروش واال یدا اراندۀ بازرگانان وشورها  توسعه
( و این اشدخا  110: 1397یافته بود، )الماسی و پیر ، خدمات از سو  بازرگانان وشورها  توسعه

گیرند، اعمدال نظریدۀ مدورد بحدث بده حداوم شددن قدانون ار اسااد  قرار مینفع اعتبدر وایگا، ذ 
 شود.یافته در چاین موارد  و گسترش صالحیت قانونی این وشورها ماجر میوشورها  توسعه

 

حکومت قانون واحد بر تمام رواباط موجاود »رویکرد موافقان نظریۀ 
 «المللیدر اعتبارات اسنادی بین

ایی  غاز شد، و سپس در  ثار نویسادگان حقوقی بازتاب یافته اسدت و حتدی بدا این نظریه از رویۀ قض
یافته، محدود به عرصۀ اعتبدار تووه به نقش این نظریه در گسترش صالحیت قانونی وشورها  توسعه

شدود نیدز ا  از روابط حقوقی تشکیل میها  حقوقی وه از مجموعهاسااد  نماند، و به سایر ماهیت
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(؛ برا  مثال، این نظریه به قانون قابل اعمدال بدر روابدط حقدوقی Briggs, 2018: 222) ترا، یافته اس
باندک وحدد، و باندک عدرب »نیدز تسدر  داد، شدد، و در پرونددۀ  1ها  متقابلنامهمووود در ضمانت

(. در ایدن باددد، مشددهورترین  را   ,2007Wood :82مدورد اسددتفاد، قدرار گرفتدده اسددت ) 2(«1996)
پایۀ این نظریه در خصو  تعیدین قدانون قابدل اعمدال بدر روابدط موودود در اعتبدارات صادرشد، بر 
 گیرد.المللی بررسی شد،، در ادامه دیدگا، نویسادگان موافق  ن مورد ارزیابی قرار میاسااد  بین

 

 رویکرد موافق نظریه در رویۀ قضایی. 1

به صورت مکدرر از  «المللیبین اسااد  اعتبارات در مووود روابط تمام بر حکومت قانون واحد»نظریۀ 
اد  ها  وشورها  غربی برا  تعیین قانون قابل اعمال بر روابط مووود در اعتبارات اسداسو  دادگا،

 ود:شمی مورد استفاد، قرار گرفته است. در این باد برخی از  را  صادر، در این زمیاه بررسی

 

 (1976ک مرکزی اسپانیا )آفشر علیه بانالمللی ۀ شرکت بینپروند. 1. 1
 اسدت هداییپروندد، نخسدتین از(« 1976 فشر علیه بانک مروز  اسپانیا )المللی شروت بین»ۀ پروند
 مطدرح «المللیبین اسااد  اعتبارات در مووود روابط تمام بر واحد قانون حکومت» نظریۀ  ن، در وه

در این پروندد،، باندک صدادرواادۀ اعتبدار  ها  اولیۀ مربوط به این نظریه در  ن ارانه شد، است.و اید،
نفدع، و ذ  4وااد،، بانکی در ایداالت متحددۀ امریکدا )نیویدور (و بانک ابالغ 3اسااد ، بانکی در اسپانیا

نفدع و باندک بود وه در ایاالت متحدۀ امریکا نیز فعالیت داشت. در اختالف میدان ذ  5شروتی پانامایی
نفع اقددام بده طدرح دعدوا علیده باندک ووه اعتبار اسااد ، ذ صادروااد، در خصو  لزوم پرداخت 

پس از بررسی معیارهدا  عیادی حداوم بدر  (.Ackner J)صادروااد، نمود. در این پروند،، قاضی  وار 
واادد،( بدر روابدط باندک موضوع، ابراز داشت وده قدانون ایالدت نیویدور  )محدل اقامدت باندک ابالغ

 (. Schmitthoff, 1996: 576) نفع نیز حاوم استصادروااد، و ذ 
نفدع و باندک ها  قاضی  وار در تشخیص قدانون قابدل اعمدال بدر روابدط ذ یکی از استدالل

صادروااد، این بود وه بیشتر عوامل مؤثر در اعتبار اسااد  در وشدور امریکدا )نیویدور ( محقدق 
نفدع ابدالغ یویور  بده ذ شد، و به  ن وشور مربوط است، زیرا اعتبار اسااد  از طریق بانکی در ن

شد، و باا بود، است وه ارانۀ اسااد و پرداخت ووه اعتبار اسااد  به دالر امریکا در نیویور  انجدام 
شود؛ درحالی وه در اسپانیا صرفاً گشایش اعتبار اسااد  انجام شد، است. بر پایدۀ نکدات یادشدد،، 
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پذیر است و تبار اسااد  در نیویور  انجامدادگا، اعالم نمود وه تمام موضوعات مرتبط با اورا  اع
شدوند و در نهایدت، چادین بانک اسپانیایی و وشور اسپانیا صرفاً مابع و مبدأ ایجاد تعهد تلقدی می

ترین ارتباط با اعتبار اسدااد  )رابطدۀ گیرد وه باابر اعتقاد دادگا،، قانون نیویور  نزدیکنتیجه می
واادد، و این قانون )وه در واقع قانون محل اقامت باندک ابالغ نفع و بانک صادروااد،( را داشتهذ 

 (. Todd, 2013: 56نفع و بانک صادروااد، قابل اعمال است )است( بر روابط ذ 
بدود وده در  گفتده، بدر ایدن اعتقدادها  پیشبر اساس مطالب یادشد،، دادگا، بدا اسدتدالل

 وابط حاومقوانین مختلف نباید بر این راعتبارها  اسااد  به سبب ووود روابط حقوقی متعدد، 
 عاوان قدانون حداومباشاد، بلکه ضرور  است با استفاد، از معیارها  عیای موودود، قدانونی بده

 تعیین شد،، بر تمامی روابط حاوم باشد.
 

 ( 1994پروندۀ بانک بارودا علیه بانک وایزیا ). 2. 1
ان شدن قانون قابل اعمال بر تمام روابط موودود هایی است وه رویکرد یکساین پروند، ازومله پروند،

در اعتبار اسااد  در  ن بیان شد، و مورد استفاد، قرار گرفته است. در این پروند،، اعتبدار اسدااد  از 
وه در لادن نیز شعبه و فعالیت داشدت، صدادر شدد،  2نفعیِ شروتی ایرلاد به ذ  1سو  بانکی هاد 

ادن مورد تأییدد قدرار گرفتده اسدت. پدس از اراندۀ اسدااد از سدو  در ل 3و از طرف شعبۀ بانکی هاد 
، و پرداخت ووه اعتبار اسدااد  بده و ، باندک صدادروااد، از بازپرداخدت واادنفع به بانک تأییدذ 

مبلغ اعتبدار اسدااد  بده باندک تأییدواادد، خدوددار  نمدود و پدس از طدرح دعدوا از سدو  باندک 
 (.Sarcevic, 2006: 58ابل اعمال بر رابطۀ یادشد، مطرح گردید )تأییدوااد،، موضوع تعیین قانون ق

اگرچه این دعوا میان بانک صادروااد، و بانک تأییدواادد، در خصدو  بازپرداخدت ووده  
بر اساس معیارها  عیای هماناد اساسی  (.Mance J)نفع بود، و قاضی مانس شد، به ذ پرداخت

ارداد  بروستۀ و ، حکم به قابل اعمال بدودن قدانون بودن تعهد بانک تأییدوااد، و عملکرد قر
(، Clarke & Hooley, 2017: 832وشور محل اقامت بانک تأییدوااد، )انگلسدتان( داد، اسدت )

نفع نیز پرداخته، بیان لکن در ادامه به موضوع قانون قابل اعمال بر روابط بانک صادروااد، و ذ 
ر روابط بانک تأییدوااد، و بانک صادروااد، با روابط داشت وه تفاوت داشتن قانون قابل اعمال ب

قاعد، و نامااسدب را نفع، وضعیتی بینفع یا روابط بانک صادروااد، با ذ بانک تأییدوااد، با ذ 
نفع با بانک تأییدوااد،، قانون وشور بانک تأییدواادد، واد وه برا  مثال در رابطۀ ذ ایجاد می

نفع با بانک صادروااد،، قانون وشور بانک صادروااد، حاوم بط ذ حاوم بود،، درحالی وه در روا
هدا  متعهدد در نفع در این وضعیت در تعامل بدا بانک(. در واقع، ذ Morse, 2012: 225است )
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اعتبار اسااد ، به سبب تغییر وایگا، یک بانک از تأییدوااد، به صادروااد، با دو قانون متفاوت 
هدا  دخیدل در نفع و بانکدر اعتبار اسااد   ن چیز  وه برا  ذ شود؛ درحالی وه مواوه می

صدور و اورا  اعتبار اسااد  اهمیت اساسی و قابل تووده دارد،  ن اسدت وده چادین مدوارد  
 ,Hartley))تعیین قانون قابل اعمال بر روابط( به صورت واضح، روشن و ساد، قابل در  باشدد 

راوع به قانون  1980واوانسیون رم  4ماد،  5استااد به باد  (. عالو، بر  ن، دادگا، با588 :2009
(، بیدان داشدت وده وشدور است بود، معتبر أ ر صدور زمان در وه) 1حاوم بر تعهدات قرارداد 

ترین ارتباط نفع نیز نزدیکمحل اقامت بانک تأییدوااد،، حتی در روابط بانک صادروااد، و ذ 
 :Grusic, 2016روابط مووود در اعتبار اسااد  حاوم اسدت )را دارد و قانون این وشور بر تمام 

(. بر این اساس، دادگا، این رویکرد را تصریح نمود وه بدرا  ولدوگیر  از ایجداد وضدعیتی 599
نامااسب در تاظیم روابط اشخا  دخیل در فرایاد اعتبارات اسدااد ، الزم اسدت تمدام روابدط 

 ن وشور  واحد باشاد.مووود در اعتبارات اسااد  تحت حکومت قانو

 

 (2007پان اندونزی )تیالمللی ارتباطات مارکنی علیه بانک پی. پروندۀ شرکت بین3. 1
 اسدااد  اعتبدارات در مووود روابط تمام بر حکومت قانون واحد»هایی وه نظریۀ یکی از پروند،

المللدی ارتباطدات شروت بدین»تووهی در  ن اعمال شد،، پروندۀ به نحو بارز و قابل «المللیبین
. در این پروند،، باندک صدادرواادۀ اعتبدار است« (2007پان اندونز  )تیماروای علیه بانک پی

بدود. اعتبدار اسدااد  از طریدق  3شدروتی در انگلسدتان ،نفدع  نو ذ  2اسااد ، بانکی اندونزیایی
خدود را بدر اعتبدار افدزود تأیید  5نفع ابالغ شد،، بانکی دیگر در اندونز به ذ  4بانکی در انگلستان

(Van Baren, 2013: 153 در این اعتبار اسااد  تأییدشد،، ذ .) نفدع بدا اراندۀ اسدااد بده باندک
نفدع، تأییدوااد، ووه اعتبار را مطالبه نمود و پس از بروز اختالف میان بانک تأییدواادد، و ذ 

 اعمال مطرح شد.موضوع تعیین قانون قابل

وااد، در لادن مطالبده نشدد، و صالً ووه اعتبار اسااد  از بانک ابالغرغم ایاکه ادادگا، علی
نفع مستقیماً از بانک تأییدوااد، درخواست پرداخت ووه اعتبار اسااد  را نمود، بود، بدرا  ذ 

وااد، تکیه ورد،، بیدان داشدت تعیین قانون قابل اعمال بر این رابطه به نقش اساسی بانک ابالغ
د، دارا  عملکرد بروسته در تمام روابط مووود در این اعتبار اسدااد  اسدت، وااوه بانک ابالغ

نفع بتواند اسدااد را در نفع ابالغ شد، و قرار بود، است وه ذ زیرا اعتبار اسااد  در لادن به ذ 
 ,Fonsوااد، ارانه ورد،، ووه اعتبار اسااد  را از این بانک دریافدت نمایدد )لادن به بانک ابالغ
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رغم ایاکه ووه اعتبار اسااد  در لادن مطالبه نشد،، لکن با تووه بده نقدش ( و علی270 :2015
طور ولی، قانون وشور  وه این باندک در قلمدرو اساسی این بانک در فرایاد اعتبار  اسااد  به

ترین ارتباط را با روابط حقوقی مووود در اعتبار اسااد  ازومله  ن دارا  اقامتگا، است، نزدیک
نفع و بانک تأییدوااد، داشته، به این ترتیب در پروندۀ یادشد،، قانون وشور انگلستان بطۀ ذ را

عاوان قانون قابل اعمال بر روابط متقاضی و باندک تأییدواادد، وااد،( به)محل اقامت بانک ابالغ
 (.Hill, 2016: 234))اندونزیایی( تعیین شد، است 

ند، از حاومیت قدانونی واحدد بدر تمدام روابدط موودود در در این پرو (.Potter L J)قاضی پاتر 
 اعتبارات اسااد  دفاع ورد،، با تصریح بر متداول و رایج بودن استفاد، از این نظریه، بیان داشت: 

وه تمدام روابدط  است این موضوع متداول بود،، به این وهت در اعتبارات اسااد  مطلوب»
نفدع نفع، رابطۀ بانک تأییدوااد، با ذ دروااد، با ذ مووود در  ن ازومله رابطۀ میان بانک صا

و رابطۀ بانک صادروااد، با بانک تأییدوااد، تمامداً تحدت حاومیدت یدک نظدام حقدوقی واحدد 
 (.Markstein, 2010: 145« )باشاد

 اعتبدارات در موودود روابط تمام بر حکومت قانون واحد»نظریۀ  عملی نتیجۀ ترتیب، به این
 اقامدت محدل وشدور قانون وه است یافته بروز صورت به این پروند، این در «للیالمبین اسااد 
 باندک و نفدعذ  رابطدۀ وااد، با بانک صادروااد،، برعالو، بر رابطۀ بانک ابالغ وااد،،ابالغ بانک

حتدی  نیز حاوم باشد و اسااد  اعتبار نفعذ  با صادروااد، بانک روابط همچاین و تأییدوااد،
 بانک وااد، )انگلستان( بر رابطۀقانون وشور محل اقامت بانک ابالغ پیش رفته است وهتا وایی 

اسدت؛  حداوم دانسدته شدد، نیدز (هسدتاد اندونزیایی دو هر وه) صادروااد، بانک و تأییدوااد،
چاین استاتاوی از نظریۀ مورد بحث، از انتقاد نویسادگان غربی نیز مصدون نماندد، اسدت و بده 

 گیرد.این نوشتار مورد بررسی قرار می 4در باد  دلیل اهمیت  ن

 

 نویسندگان حقوقی موافق نظریه . رویکرد2
از حاوم بودن قانون یک وشور بر تمام روابط مووود ، عاوان موافقان نظریۀ یادشد،وارن و الیوت به

ار اسدااد  دارند، درصورتی وه تمام روابط مووود در اعتبدر اعتبارات اسااد  دفاع ورد،، بیان می
تحت شمول یک قانون نباشاد، مشکالت متعدد  برا  اشخا  دخیل در اعتبدار اسدااد  ایجداد 

نفع باشد یا میان بانک صدادروااد، و شود، خوا، این روابط حقوقی میان بانک تأییدوااد، و ذ می
یین شدود نفع. مسئولیت بانک صادروااد، و بانک تأییدوااد، باید بر اساس قانون یک وشور تعذ 

مووب قدانون بدیش از یدک وشدور موودب ها بهها  این بانکگیر  نسبت به مسئولیتو تصمیم
ایجاد مخاطرات فراوان )ازومله عدم اطالع از مقررات وشورها  مختلدف و سدردرگمی در تعیدین 

 .(Warne & Elliot, 2005: 246)شود قانون حاوم( برا  اشخا  دخیل در اعتبار اسااد  می
 در موودود روابدط تمدام بدر حکومدت قدانون واحدد»و هولی نیز در دفاع از نظریدۀ والر  
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اند، چاانچه هر رابطۀ حقوقی به صورت مجدزا درنظدر گرفتده گفته «المللیبین اسااد  اعتبارات
شدود وده در روابدط گونداگون شود و قانون قابل اعمال بر  ن وداگانه تعیین گردد، موودب می

د  قوانین وشورها  مختلف حاوم باشد و ایدن امدر از لحداظ تجدار  در مووود در اعتبار اساا
نفدع در مقابدل شود وده موقعیدت ذ اعتبار اسااد  نامطلوب است؛ زیرا برا  مثال، مووب می

بانک صادروااد، و بانک تأییدوااد، )وه هر دو متعهد اعتبار اسدااد  هسدتاد( اگرچده ماهیتداً 
دو وشور مختلف باشد. بر این اساس، مروع رسیدگی باید یکسان است، لکن تحت شمول قانون 

از اعمال قانون وشورها  مختلف بر روابط مووود در یک اعتبار اسااد  خوددار  نمود،، صرفاً 
قانون وشور  وه پرداخت در قبال دریافت اسااد ماطبق با اعتبار اسدااد  در  ن محدل انجدام 

وااد، یا بانک تأییدوااد،(، بدر تمدام روابدط الغشود )حسب مورد وشور محل اقامت بانک ابمی
ایدن  .(Clarke & Hooley, 2017: 832)حقوقی مووود در اعتبدار اسدااد  قابدل اعمدال باشدد 

دارد وه وضعیت مطلوب در نظریه توسط ریچارد فاتیمن نیز دنبال شد، و این نویساد، بیان می
گفتده اسااد   ن است وه تمام روابدط پیشتعیین قانون قابل اعمال بر روابط مووود در اعتبار 

 .(Fentiman, 2010: 218)تحت شمول قانون یک وشور باشد 
ا  از ه شدبکهوعاوان موافقان این نظریه بر این باورند هاگامی ویلیام بیاچی و وان  رن نیز به

ون قابدل تدوان قدانشدوند، نمیروابط یا قراردادها  تجار  مرتبط با هم در عرض یکدیگر ایجاد می
ع جار  موضدوتاعمال بر هریک از این موارد را به صورت مجزا از یکدیگر تعیین نمود، بلکه اهمیت 

ه واد وه قانون وشور  واحد بر تمام روابط یادشد، حاوم باشدد و در اعتبدار اسدااد   بداقتضا می
بدر تمدام  واحددعاوان یکی از مصادیق روابط متعدد مرتبط[ نیز این ضرورت ووود دارد وه قانونی 

 (. Binchy & Ahern, 2009: 96)روابط مووود در این شبکه از روابط حقوقی، حاوم باشد 

 

 رواباط تماام بار حکومات قاانون واحاد»تحلیل مبانی حقوقی نظریاۀ 
 «المللیبین اسنادی اعتبارات در موجود

توان ون  ن، میبا تووه به  را  صادر، در خصو  این نظریه و دیدگا، نویسادگان حقوقی پیرام
ترین مبانی حقوقی این نظریه دو امر است: نخسدت، مطابقدت ایدن نظریده بدا قانل شد وه عمد،
ها  دخیدل در فرایادد صددور و اودرا  اعتبدار اسدااد  و دوم، نفع و بانکذ  1انتظارات تجار 
ر ترین ارتباط میان وشور محل پرداخت ووده اعتبدار اسدااد  و روابدط موودود دووود نزدیک

 گیرد:اعتبار اسااد . در این باد هر یک از این مبانی مورد بررسی و تحلیل قرار می

 

                                                           
1. Commercial Expectations. 
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 های دخیل در فرایند اعتبار اسنادینفع و بانکمطابقت نظریه با انتظارات تجاری ذی. 1
 بدر حکومت قانون واحد»ها و نویسادگان در طرح و دفاع از نظریۀ یکی از مبانی مورد اشارۀ دادگا،

مطابقت  ن با انتظارات تجار  اشخا  یادشد،  «المللیبین اسااد  اعتبارات در مووود روابط تمام
و تأثیر  ن در تعیین قانون قابل « انتظارات تجار »است. برخی نویسادگان بر این باورند وه عبارت 

راوع المللی ها  بیناعمال بر روابط مووود در اعتبارات اسااد ، از فحوا و روح حاوم بر واوانسیون
(. اگرچه این عبارت Fentiman, 2002: 50)به قانون حاوم بر تعهدات قرارداد  استاتاج شد، است 

تعریف نشد،، لکن در تعریف  ن در  ثدار نویسدادگان بده معادا   ن المللی ها  بیندر واوانسیون
 ,Mitchell)دارند امر  بیان شد، است وه اشخا  در تجارت خود انتظار رخ دادن  ن را در  یاد، 

(. اهمیت ترتیب اثر دادن به انتظدارات تجدار  طدرفین در  ن اسدت وده رواج یدک ابدزار 3 :2013
پرداخت هماناد اعتبار اسااد ، مبتای بر اطمیاان و اعتمداد بازرگاندان بده  ن و همداهاگی  ن بدا 

ار اسااد  ازومله ( و درصورتی وه در امور مرتبط با اعتبHare, 2019: 413)مقتضیات تجار  است 
تعیین قانون قابل اعمال بر روابط مووود در  ن، انتظارات تجار  طرفین نادید، گرفته شود، این امر 

 رغبتی بازرگانان به استفاد، از این ابزار پرداخت مؤثر باشد.ممکن است در بی
ندک وایزیدا باندک بدارودا علیده با»این مباا وه در رویکرد نویسادگان موافق نظریه در پرونددۀ 

 انددونز  پدانتیپی باندک علیه ماروای ارتباطات المللیبین شروت»و همچاین پروندۀ (« 1994)
نیز ماعکس شد،، به این معااست وه در تعیین قانون قابل اعمال بدر روابدط موودود در « (2007)

  اشدخا  اعتبارات اسااد ، یکی از عوامل مؤثر در تعیین قانون حاوم، تووه بده انتظدارات تجدار
دخیل در فرایاد اعتبار اسااد  و روابط مووود در  ن است و با تووه به ایاکه اشخا  بدا ورود بده 
یک مجموعه روابط حقوقی ماسجم، انتظار دیگر  وز این ندارند وه مجموع روابط ایدن اشدخا  

ر اعتبدار تحت شمول قانونی واحد قرار گیرد، لذا در تعیین قانون قابل اعمدال بدر روابدط موودود د
اسااد  باید قانونی واحد بر تمام روابط یادشد، حداوم باشدد تدا قدانون حداوم بدرخالف انتظدارات 

(. برا  مثال، بر اساس دیدگا، موافقدان نظریده، Hartley, 2009: 588)تجار  طرفین تعیین نشود 
را از باندک   اادانتظار را ندارد وه چاانچه ووه اعتبار اس نیا دشد،ییتأ  اعتبار اسااد کی نفع ذ
و چاانچده از باندک صدادروااد،  ،وشدور کیدمشمول قدانون   روابط و د،یمطالبه نما دوااد،ییتأ

 (.Binchy & Ahern, 2009: 96باشد ) گرید  مشمول قانون وشور  مطالبه واد، روابط و
 

 و اسانادی اعتباار وجاه پرداخت محل کشور میان ارتباط تریننزدیک . وجود2
 اسنادی اعتبار در جودمو تمام روابط

دومین مباا  حقوقی نظریۀ مورد اشار، وه در بیشتر  را  صادر، مبتای بر ایدن نظریده بده  ن 
تصریح شد،،  ن است وه در اعتبار اسااد  تعهد اصلی و اساسی، دریافت اسااد ماطبق با اعتبار 
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( و با Cahill & Power, 2011: 327نفع و پرداخت ووه اعتبار اسااد  به اوست )اسااد  از ذ 
االصدول در اعتبدار اسدااد  تأییدشدد، در محدل اقامدت باندک تووه به ایاکده ایدن اقددام علی

شدود )زیدرا وااد، انجام میتأییدوااد، و در اعتبار اسااد  تاییدنشد، در محل اقامت بانک ابالغ
رانۀ اسااد و دریافدت نفع وهت انفع قرار دارند و ذ ها اصوالً در وشور محل اقامت ذ این بانک

واد(، لذا وشور محل اقامت باندک تأییدواادد، یدا وشدور محدل ها مراوعه میووه به این بانک
ترین و مدؤثرترین ارتبداط را بدا تمدام عاوان وشور  است وه نزدیدکوااد،، بهاقامت بانک ابالغ

واسطۀ همین امدر، در تعیدین قدانون قابدل اعمدال بدر روابط مووود در اعتبار اسااد  دارد و به
نفع، باندک صدادروااد،، باندک تأییدواادد، و هریک از روابط مووود در اعتبار اسااد  میان ذ 

 (.Todd, 2013: 56) وااد،، قانون همین وشور حاوم استبانک ابالغ
 

 موجاود رواباط تمام بر حکومت قانون واحد» نظریۀ مخالفان رویکرد
 «المللیبین اسنادی باراتاعت در
یافته و مبتادی ورها  توسدعهگفته به لحاظ تأمین ماافع اقتصاد  وشرغم  نکه نظریۀ پیشعلی

یافته هبودن  ن بر مبانی حقوقی یادشد، مورد تووه محاوم و نویسادگان بعضی وشورها  توسع
ایی و  ثدار برخدی ها  مخدالف بدا ایدن نظریده نیدز در رویدۀ قضدقرار گرفته است، لکن دیددگا،

 شود.نویسادگان مشاهد، می
 

 . رویکرد مخالفان نظریه در رویۀ قضایی1
شروت نفت تارس علیه شدروت دولتدی بازاریدابی نفدت وزارت »ها هماناد پروندۀ در برخی پروند،
نامبرد، مورد پذیرش دادگا، واقع نشدد، اسدت. در ایدن پروندد، باندک  ، نظریۀ1(«2017نفت عراق )
نفدع نیدز ، و ذ 3واادد،، بدانکی در عدراقدر انگلستان، بانک ابالغ 2،، شعبۀ بانکی فرانسو صادروااد

بود و مطابق شرایط اعتبار اسااد ، مقرر شد وه ووه اعتبار اسااد  بده حسدابی در  4شروتی عراقی
نفدع، موضدوع تعیدین قدانون نیویور  واریز شود. پس از بروز اختالف میان بانک صادروااد، و ذ 

نفدع و باندک صدادروااد،، ابل اعمال بر این رابطه مطرح شد و دادگا، بیان داشدت در روابدط ذ ق
ترین ارتباط با رابطۀ حقدوقی اسدت و وشور محل اقامت بانک صادروااد، )انگلستان( دارا  نزدیک

یدا وااد، عاوان وشور محل اقامت بانک ابالغبدون پرداختن به این موضوع وه قانون وشور عراق به

                                                           
1. Taurus Petroleum Ltd v State Oil Marketing Company of the Ministry of Oil (2017). 
2. Crédit Agricole S.A. 

3. Central Bank of Iraq 

4. State Oil Marketing Company of the Ministry of Oil 
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عاوان قانون وشور محل پرداخت ممکن است در تعیین قانون قابدل اعمدال ایاالت متحدۀ امریکا به
گفته اتخاذ نمدود و ادعدا  طدرف بر این رابطه نقشی داشته باشاد، رویکرد  متفاوت از  را  پیش

مدت عاوان وشدور محدل اقاعراقی وه مبتای بر نظریات یادشد،، حاوم بودن قانون وشور عراق )بده
وااد،( بر این رابطه را استدالل ورد، بود، رد ودرد و قدانون وشدور محدل اقامدت باندک بانک ابالغ

نفع و بانک صادرواادۀ اعتبدار اسدااد  دعدوا صادروااد، )انگلستان( را حاوم بر رابطۀ حقوقی ذ 
مفداد شدود وده دادگدا، در ایدن پروندد، از (. بر این اساس، مشاهد، میAuchie, 2018: 5)دانست 
پیرو  نکدرد،،  «المللیبین اسااد  اعتبارات در مووود روابط تمام بر واحد قانون حکومت»نظریۀ 

 رغدماساساً نقش محل پرداخت ووه اعتبار اسااد  در تعیین قانون حاوم را نادید، گرفتده و علدی
 به  ن تووهی نداشته است.، استااد یکی از طرفین دعوا به مفاد نظریۀ یادشد،

تیب در رأ  صادر، در خصو  حاوم نمودن قانون وشور محل اقامت بانک صدادروااد، این تر
نفدع اعتبدار وااد،( در دعوا  میان بانک صدادروااد، و ذ )نه قانون وشور محل اقامت بانک ابالغ
گفته بود،، حتی برخدی نویسدادگان از ها  پیششد، در پروند،اسااد ، برخالف رویکردها  اتخاذ

انتقاد ورد، و اتخاذ رویکردها  چادگانه در محداوم در خصدو  تعیدین قدانون قابدل این موضوع 
 .(Gwynne, 2018: 455) انداعمال بر روابط مووود در اعتبارات اسااد  را نادرست دانسته

 

 رویکرد نویسندگان حقوقی مخالف نظریه. 4
 (Markstein)ماروشدتاین یادشد، از سو  برخی نویسادگان مورد انتقاد قرار گرفتده اسدت.  نظریۀ

دارد: چاانچه مبادا  ایدن رویکدرد در تعیدین ا  بیان میبرانگیز خواندن چاین نظریهضمن سؤال
قانونی حاوم بر تمام روابط مووود در اعتبارات اسااد ، مطلوب نمودن انتخاب قانون قابدل اعمدال 

ن نتیجده )حداوم بدودن وهت رعایت انتظارات تجار  اشخا  دخیل در اعتبار اسااد  باشدد، اید
قانونی واحد بر تمام روابط مووود در اعتبار اسااد ( قابل دفاع است، لکن حقیقت  ن است وه در 

هدا  دخیدل در فرایادد نفدع و بانکبسیار  موارد، اعمال این نظریه برخالف انتظارات تجدار  ذ 
خا  دخیدل در اعتبدار اعتبار اسااد  است. اگرچه این نظریه داعیۀ رعایت انتظدارات تجدار  اشد

گذار  ولی مبای بر حاوم بودن قانون یک وشور بر تمام روابط مووود در اسااد  را دارد، با قاعد،
شود وه در بسیار  از موارد انتظارات تجار  اشدخا  یادشدد، اعتبار اسااد ، در عمل مووب می

بط موودود اعمدال گدردد و ایدن ها، قانونی واحد بر تمام روانادید، گرفته شود و برخالف انتظار  ن
 (.Markstein, 2010: 145اقدام مغایر با مباا  این نظریه )رعایت انتظارات تجار ( است )

ترین ارتباط را با هریدک همچاین مروع رسیدگی در تعیین وشور یا وشورهایی وه نزدیک
را مدنظر قدرار دهدد  و احوالاز روابط مووود در اعتبار اسااد  دارند، باید تمام شرایط و اوضاع 

(Kuipers, 2011: 42 اگرچه در برخی موارد این شرایط و اوضاع .) و احوال بیدانگر حداوم بدودن
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وااد، یا بانک تأییدوااد، بر تمدام روابدط موودود در اعتبدار قانون وشور محل اقامت بانک ابالغ
نون یدک وشدور بدر اسااد  است، لکن این موضوع محدود به موارد اندوی بود،، حاوم بودن قدا

تمام روابط مووود در اعتبار اسااد ، یک قاعدۀ ولی نیست، بلکه در بسیار  موارد نیدز ممکدن 
است بر اساس شرایط و اوضاع و احوال، قانون وشورها  مختلف بر روابط موودود در اعتبدارات 

 (.Hill, 2004: 341اسااد  حاوم باشد )
 باندک علیه ماروای المللی ارتباطاتبین شروت»شد، در پروندۀ برا  مثال، رویکرد اتخاذ

 در ودهرم ) 1980واوانسیون  4مادۀ  5وه دادگا، به استااد باد  «(2007) اندونز  پانتیپی
وااد، را بر تمام روابط موودود در (، قانون وشور بانک ابالغاست بود، معتبر أ ر صدور زمان

نفدع و باندک تأییدواادد، )انددونزیایی( و اعتبار اسااد  ازومله رابطۀ موضوع دعوا میدان ذ 
همچاین رابطۀ بانک صادروااد، و بانک تأییدوااد، )هدردو انددونزیایی( حداوم دانسدته بدود 

(Okoli, 2013: 468با نقد نویسادگان مواوه شد وه بیان می ،)تاها مورد بحث نه دارند نظریۀ
نادرست داشته و مغدایر انتظدارات  تووهی هماناد این مورد نتیجۀ غیرماطقی ودر موارد قابل

 1(2008مقدررۀ رم یدک ) 4مدادۀ  3تجار  طرفین بود،، بلکه در بسیار  موارد نیز خالف باد 
االصول ارتباط  شکار  وه موودب شدود قدانون وشدور محدل اسدتقرار باندک است، زیرا علی

طدرف  ن نیسدتاد، ها وااد، بر روابطی حاوم شود وه خود این بانکتأییدوااد، یا بانک ابالغ
نفع با بانک صادروااد،، اصوالً ارتبداط  شدکار  بدا وشدور ووود ندارد؛ برا  مثال، رابطۀ ذ 

 ,Marksteinمحل اقامت بانک تأییدوااد، ندارد تا قانون این وشور بر این رابطه حاوم باشد )

(، 2008) مقدررۀ رم یدک 4مادۀ  3یادشد، در باد « ترین ارتباطنزدیک»(. مفهوم 154 :2010
)مدافی و  در حقدوق امریکدا اسدت« نظریۀ مروز ثقل قرارداد» یا« قاعدۀ ارتباط عمد،»مشابه 
 (.158: 1394پور، تقی
 

 ایرادات وارد بر نظریه
عاوان هنظریۀ یادشد، و مبانی حقوقی  ن با برخی ایرادات مواوه است وه مانع پدذیرش  ن بد

المللدی وابدط موودود در اعتبدارات اسدااد  بینا  وهت تعیین قانون قابل اعمال بر رقاعد،
 گیرد. ا  وه بر این نظریه وارد است مورد بررسی قرار میشود. در این باد، ایرادات عمد،می

 

                                                           
کارا : درصدورتی وده بدر اسداس تمدام شدرایط و اوضداع و احدوال،  شد2008مقررۀ رم یک مصوب  4مادۀ  3. باد 1

، مداد، داردایدن  2و  1تر  با وشور  غیر از موارد یادشد، در بادها  مشخص باشد وه قرارداد ارتباط نزدیک
 قانون همان وشور بر  ن قرارداد حاوم است.
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 های دخیل در فرایند اعتبار اسنادینفع و بانکعدم توجه به انتظارات تجاری ذی .1
یده بدر انتظدارات تجدار  طدرفین در حداوم  ن است وه تک یکی از ایرادات وارد بر نظریۀ مورد بحث

نمودن قانون یک وشور بر تمام روابط موودود در اعتبدارات اسدااد ، اگرچده درعمدل ممکدن اسدت 
مووب سهولت تشخیص قانون حاوم برا  اشدخا  دخیدل در فرایادد اعتبدار اسدااد  و همچادین 

ی قابدل دفداع اسدت وده (، لکن این مباا هاگامBinchy & Ahern, 2009: 96مروع رسیدگی گردد )
انتظارات تجار  اشخا  دخیل در اعتبار اسااد  درحقیقت به همین صورت باشد؛ درحدالی وده در 
بسیار  موارد، انتظار تجار  اشخا  دخیل در اعتبار اسااد   ن نیست وه یک قانون واحد بر تمدام 

بده صددور اعتبدار اسدااد  روابط مووود در اعتبار اسااد  حاوم باشد؛ برا  مثال، بدانکی وده اقددام 
نفع، با قانون قابل اعمدال بدر واد، اصوالً این انتظار را ندارد وه قانون قابل اعمال بر روابط و  با ذ می

 .(Markstein, 2010: 146وااد، یا بانک تأییدوااد، یکی باشد )روابط و  با بانک ابالغ
ادد اعتبدار اسدااد  همدوار، هدا  دخیدل در فراینفدع و بانکهمچاین انتظارات تجار  ذ 

گونه وه ممکدن اسدت ( و همانCranston & Van Sante, 2018: 511ماطبق با یکدیگر نیست )
نفع انتظار اعمال قانون یک وشور بر روابدط او بدا باندک صدادروااد، و باندک تأییدواادد، را ذ 

نفدع و ذ او بدا داشته باشد، بانک صادروااد، چاین انتظار  در خصو  قانون حاوم بر روابدط 
 بانک تأییدوااد، ندارد.

 

تماام  و اسانادی اعتباار وجاه پرداخات محل کشور میان . عدم ارتباط نزدیک2
 اسنادی اعتبار در موجود روابط
ارتبداط میدان وشدور  ترین،  ن است وه اتکا به ووود نزدیدکایراد وارد بر نظریۀ یادشد، دومین

عاوان مبادا  حقدوقی ایدن روابدط موودود در  ن بدهمحل پرداخت ووه اعتبار اسااد  با تمام 
 تأییدواادد، بانک یا وااد،ابالغ بانک وشور قانون حقیقت در وه است صحیح درصورتی نظریه،

 (؛Hill, 2004: 341باشدد ) رابطده تریندارا  نزدیدک اسدااد  اعتبدار در موودود روابط سایر با
 اعتبدار صدور محل تعهد، ایجاد محل انادهم عواملی ساجش طریق از موارد اوثر در درحالی وه
 موودود روابط سایر با را ارتباط تریننزدیک وه وشور  ،... و صادروااد، بانک اقامتگا، اسااد ،

 محدل وشدور از غیدر وشدور  دارد، صادروااد، بانک و نفعذ  روابط ازومله اسااد  اعتبار در
ا  وه برا  مثال، در اعتبار اسااد  تأییدشد، .است وااد،ابالغ بانک با تأییدوااد، بانک استقرار
واد، از طریدق نفع اسااد را به بانک صادروااد، ارانه داد،، ووه  ن را از این بانک مطالبه میذ 

صادروااد، با وشدور محدل  نفع و بانکساجش عوامل مووود مشخص است وه روابط میان ذ 
 محل اقامت بانک تأییدوااد، است.  تر از وشوراقامت بانک صادروااد، ارتباطی نزدیک

مقدررۀ رم  4مدادۀ  3در باد « ترین ارتباطنزدیک»اشار، شد، مفهوم  2 .4وه در بخش چاان
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وم یدا دسدت اسدت« نظریۀ مرودز ثقدل قدرارداد» یا« قاعدۀ ارتباط عمد،»(، مشابه 2008یک )
ترین ارتبداط یدا مرودز کشود. به تعبیر دیگر برا  احراز نزدیددرعمل به نتایج مشابهی ختم می

ثقل باید همۀ عوامل ارتباط و اوضاع و احوال پیرامون رابطۀ حقوقی مورد اختالف را لحاظ ودرد 
ترین ارتباط را در مورد یک وشور محقدق ها، مفهوم مروز ثقل یا نزدیکو با بررسی و ارزیابی  ن

ل وه مقتضی مالحظه و ارزیابی ترین ارتباط یا مروز ثقتوان از یک سو از نزدیکدانست. لذا نمی
همۀ عوامل ارتباط است سخن گفت و از سو  دیگر، تاها یک عامل ارتباط یعای محل اسدتقرار 

 وار بست.وااد، را برا  احراز تحقق این مفهوم بهوااد، یا تأییدبانک ابالغ
رها  رسد وه نظریۀ مورد بحث متأثر از قاعدۀ حل تعارض نسدبتاً ودیدد در وشدونظر میبه

اروپایی ناظر به اعمال قانون وشور محل استقرار طرف دارندۀ وصف اورایدی یدا تعهدد شداخص، 
یافتۀ  ن در مقررۀ رم یک بازتداب فراهم و مفهوم تحول 1980است وه زمیاۀ  ن در معاهدۀ رم 

طدرفین، ایدن  از سدو  اعمدال قابددل قانون انتخاب فقدان در یک، رم مقررۀ 4یافته است. مادۀ 
اسدت وده  وشدور  قانون تابع قرارداد، طرفین، سکوت صدورت دارد: الف( دریب را اعالم میترت

 و اوضدداع از ب( چادانچدده دارد؛ عداد  سکونت در نجا شاخص تعهد دهادۀانجام قراردادِ طرفِ
 تر نزدیدک ارتبداط دیگدر  وشدور قانون با  شکارا قدرارداد، وده باشدد معلدوم قدرارداد احدوال
 قدانون نتدوان 4 مادۀ 2و 1 بادها  طبق بر ج( وقتی خواهد بود؛ حداوم وشدور  ن قدانون دارد،
  دارد  ن بدا تر نزدیدک ارتبداط وده بود وشور  خواهد قانون تابع قرارداد ورد، تعیین را حاوم

ترین ارتباط تحت عاوان دارندۀ تعهدد ترین و واقعیا  برا  تعیین نزدیکاین مقرر، ظاهراً امار،
تاها به علدت ابهامدات ذاتدی  ن عمدالً از فضدا  دهد وه نهدست میشاخص یا وصف اورایی به

واد، بلکه با تالش برا  حروت به سدو  ترین ارتباط چیز  وم نمی لودِ اعمال قاعدۀ نزدیکمه
فاوتور  وردن فرایاد تشخیص قانون ماهو  قابدل اعمدال، صدالحدید قضدایی و انعطداف و تک

ها را محدود و امکان یافتن هوشمادانۀ قانون مااسب را ماتفی گیر  دادگا،تصمیممعقولیت در 
تدرین و سازد؛ با این توضیح وه فرض مباا  نظریه، یعای وودود نزدیدکوم تضعیف مییا دست
بدا رابطدۀ حقدوقی  دواادد،ییتأواادد، یدا ترین ارتباط بین وشور محل اقامت باندک ابالغواقعی
عاوان دارنددۀ تعهدد شداخص یدا وصدف اورایدی عمدد،، فدرض تبار اسااد  بدهفیه در اعمتاازع

ترین ارتباط، مقتضی تحلیل مدورد بده مدورد ترین و واقعیصحیحی نیست و اصوالً قاعدۀ نزدیک
ترین ارتباط بدین ترین و واقعیفرضِ ووود نزدیکموضوع از سو  مروع رسیدگی بود،، با پیش

 (.16: 1393شخص، سازگار نیست )واید ، فیه و یک وشور مموضوع متاازع
 

 . جزمی بودن نظریه و عدم تأمین مصالح کشورهای درحال توسعه3
یافته شکل گرفته و مورد بحث در محاوم وشورها  توسعهتر بیان شد نظریۀ گونه وه پیشهمان
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وزمی  رسد این نظریهنظر میدر نظریات حقوقی نویسادگان این وشورها پرورش یافته است و به
یافته مطرح شد، است، زیرا اعمال این بود، و با هدف گسترش صالحیت قانونی وشورها  توسعه

واادد، نظریه، درنهایت به حاوم شدن قانون وشور محل اقامت بانک صادروااد، یدا باندک ابالغ
 الملل عمدتاً در روابط تجدار  میدان بازرگاندانشود؛ توضیح  نکه در عرصۀ تجارت بینماجر می

یافته و وشورها  درحال توسعه، فروش واال یا ارانۀ خدمات از سو  اشدخا  وشورها  توسعه
نفدع اعتبدار اسدااد ( و پرداخدت ووده ایدن یافته انجام شدد، )ذ مستقر در وشورها  توسعه

شود؛ قراردادها از سو  خریدارانی از وشورها  درحال توسعه )متقاضی اعتبار اسااد ( انجام می
واادد، یدا ، بانک صادروااد، اغلب بدانکی در وشدورها  درحدال توسدعه و باندک ابالغدر نتیجه

یافته نفع اعتبار اسااد  است(، بانکی در وشورها  توسدعهتأییدوااد، )وه معموالً در وشور ذ 
واادد،، است و بر اساس نظریۀ یادشد، با حاوم شدن قانون وشور بانک تأییدوااد، یا بانک ابالغ

یافته بر تمام روابط مووود در اعتبار اسااد  حاوم شد،، به ایدن ون وشورها  توسعهدرعمل قان
 یابد.ترتیب، صالحیت قانونی این وشورها نوعاً به نفع اتباع و مقیمان  نها گسترش می

ویژ، در حدوزۀ هدا  حقدوقی بدهبا تووه به ایاکه دیدگا، و روش سیاسی و وزمدی در اندیشده
وه به فلسفۀ این شاخه از حقوق چادان سدازگار نبدود، و بدا روش حقدوقی و تعارض قوانین و با تو

بدرا  « قرارداد مروز ثقل»تحلیلی و نیز مفهوم عدالت در تعارض است، اعمال نظریۀ چادفاوتور  
تعیین قانون حاوم بر هریک از روابط مووود در اعتبارات اسااد  مروح است. این ترتیدب، حتدی 

نون واحد نسبت به تمام روابط مووود در اعتبار اسااد  ختم شود، لزوماً ایدن اگر عمالً به اعمال قا
واادد، نیسدت، بلکده ممکدن وااد، یا بانک تأییدقانون واحد، قانون وشور محل استقرار بانک ابالغ

عاوان قدانون است با درنظر گرفتن همۀ عوامل ارتباط و مروز ثقل روابط، به تعیین قانون دیگر  به
ها یا عوامل ارتباط را ارزیدابی قدام گردد. همچاین، روش حقوقی و تحلیلی وه همۀ فاوتورمااسب ا

تواند به تشخیص و تعیین مراوز ثقل متعددد و تعیدین قدوانین واد، میو مروز ثقل را مشخص می
وداگانه برا  اعمال نسبت به روابط حقوقی متعدد موودود در یدک اعتبدار اسدااد  بدین المللدی 

د. این ترتیب، بسته به اوضاع و احدوال پیرامدون هریدک از اعتبدارات اسدااد  و روابدط ماتهی شو
تدرین ارتبداط ترین و واقعیتواند با معرفی قانونی وه دارا  نزدیکمووود بین اطراف متعدد  ن می

حل تعارضی )مبتادی بدر نظریدۀ تعدارض فیه است، زمیاه را برا  یافتن را،با رابطۀ حقوقی متاازع
ها  درگیر اسدت فدراهم تر به انتظارات معقول طرفتر و نزدیکتر، ماصفانهگرایانهنین( وه واقعقوا

 ورد و مصالح و ماافع مشروع همۀ وشورها ازوملده وشدورها  درحدال توسدعه )مانادد ایدران( را 
بده ؛ زیرا با موضوع رسدنظر میتر و قابل ترویح بهفراهم سازد و به همین وهت، رویکرد  مااسب

صورت ماعطف برخورد ورد،، با بررسی عوامل گوناگون )ماناد وشدور محدل انعقداد، وشدور محدل 
تسویۀ حساب، نوع ارز و ...( در خصو  هریک از روابدط موودود در اعتبدار اسدااد ، قدانونی وده 

 وادد. بداعاوان قانون حاوم بر  ن رابطه تعیدین مدیبیشترین ارتباط را با هر رابطۀ حقوقی دارد، به
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واادۀ واالهدا و خددمات و نیدز وشدورها  عاوان صادریافته بهاین نظریه، مصالح وشورها  توسعه
ها  درگیر اعدم از باندک حال توسعه وه عمدتاً نقش واردواادۀ واالها و خدمات را دارند و بانکدر

الحظدۀ واادد، را حسدب مدورد و بدا مواادد، و تأییدهدا  ابالغصادرواادۀ اعتبار اسدااد  و بانک
شدود مختصات هر اختالف و اوضاع و احدوال پیرامدون  ن در حدد ماصدفانه و معقدول لحداظ مدی

قانون مدنی اعمدال نظریدۀ چاددفاوتور   968در نظام حقوقی ایران، مادۀ  (.37: 1393)واید ، 
الملدل سدازد، لکدن نظریدۀ غالدب در حقدوق بینرا با محددودیت مواوده مدی« مروز ثقل قرارداد»

دستۀ ارتباط قراردادها )اعمدال حقدوقی(، رویکدرد چاددفاوتور  و درنظدر گدرفتن و  خصوصی در
ارزیابی همۀ عوامل ارتباط و تعیین مروز ثقل رابط حقوقی مورد نزاع است. در مقدررات ماددرج در 

ها  نهاد  و مورد ، زمیاۀ مااسبی بدرا  ایدن المللی و قواعد داور ها  تجار  بیناسااد داور 
مصدوب  المللدیقدانون داور  تجدار  بدین 27مدادۀ  2د دارد. در حقوق ایران نیز بادد نظریه ووو
، در صورت ترویح تفاسیر ماطقی و ماعطفی وه با تکیه بر متن پایه یعای متن قانون نمونۀ 1376

تدوان ایدن ظرفیدت قدانونی را (، می91: 1378و  236 :1376 ، دید)وا نسیترال ارانه شد، است 
داور این امکدان را داد وده بدا تووده بده عوامدل گونداگون، قدانون مااسدب و دارا   ایجاد ورد و به

 وم تعیین نماید.عاوان قانون حابیشترین ارتباط با رابطۀ حقوقی را تشخیص داد،،  ن را به
 

 نتیجه
، در «المللدیبین اسدااد  اعتبارات در مووود روابط تمام بر حکومت قانون واحد» بر اساس نظریۀ

 باندک روابدط بدر قانون حاوم بر روابط مووود در اعتبار اسااد ، الزم است وه قانون حداومتعیین 
 صادروااد،، ها بانک با نفعروابط ذ  تأییدوااد، و همچاین و وااد،ابالغ ها بانک با صادروااد،

ر باندک واحد )اصوالً قانون وشور محل استقرا وشور  قانون بود،، یکسان تأییدوااد، و وااد،ابالغ
  .باشد حاوم این روابط تمامی بر وااد،(وااد، و در موارد  قانون وشور بانک تأییدابالغ

در این نظریه با تووه به ماهیت خا  اعتبار اسااد  وه دربردارندۀ روابط حقوقی متعدد بود،، 
ا  مجموعدهمثابده این روابط دارا  ارتباط با یکدیگرند، اعتبار اسدااد  و روابدط موودود در  ن به

شد، و با بررسی شرایط و اوضاع و احوال مووود در تمدام تاید، از روابط حقوقی درنظر گرفتهدرهم
ترین ارتباط با  ن بود،، شااسایی شد، اسدت و قدانون ایدن این مجموعه، وشور  وه دارا  نزدیک

شود؛ البته بدا ین میعاوان قانون حاوم بر تمام روابط یادشدۀ مووود در اعتبار اسااد  تعیوشور به
ترین تعهد مووود ترین و اساسیاصلی« نفعپرداخت ووه اعتبار اسااد  به ذ »فرض وه این پیش

ترین در اعتبار اسااد  است. این اقدام در هر وشور  وده انجدام پدذیرد،  ن وشدور دارا  نزدیدک
اساس، با عاایت بده ایاکده در شود و بر این ارتباط با تمام روابط مووود در اعتبار اسااد  تلقی می

وااد، )در اعتبارات نفع در وشور محل اقامت بانک ابالغاوثر اعتبارات اسااد  پرداخت ووه به ذ 
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شود، اسااد  تأییدنشد،( یا محل اقامت بانک تأییدوااد، )در اعتبارات اسااد  تأییدشد،( انجام می
 گردد. د  حاوم میقانون  ن وشور بر تمام روابط مووود در اعتبار اساا

ی شدکل گرفتده و مبادا  عرفد حقدوق  وشدورهاگفته بیشتر در رویۀ قضدایی پیش نظریۀ
ها  برخی نویسادگان است وه ضمن موافقت با ایدن نظریده، پیدایش  را  این مراوع و اندیشه
اند؛ ماتها در همین وشورها نیز مصون از تعرض بداقی نماندد، مفاد  ن را ترویج و گسترش داد،

است، زیرا برخی محاوم در تعیین قانون حاوم بر روابط مووود در اعتبارات اسااد ، این نظریه 
 اند.را نپذیرفته و بعضی نویسادگان نیز مفاد  ثار  ن را هدف انتقادها و ایرادها  خود قرار داد،

  تجدار ترین مبانی حقوقی این نظریه در دیدگا، موافقدان، مطابقدت  ن بدا انتظداراتاصلی
 اسدااد  و همچادین وودود صدور و پرداخدت اعتبدارات فرایاد در دخیل ها بانک و نفعانذ 

اسدااد   اعتبدار در موودود روابدط و اعتبدار ووه پرداخت محل وشور میان ارتباط تریننزدیک
تاها اعمدال ایدن گفته در معرض ایراد و چالش بود، و ندهاست. این درحالی است وه مبانی پیش

ها  دخیل در فرایاد صدور و نفعان و بانکسیار  موارد مغایر با انتظارات تجار  ذ نظریه در ب
پرداخت اعتبار اسااد  است، بلکه با بررسی شرایط و اوضاع و احوال مووود در هریک از روابدط 

شود وه وشور محدل پرداخدت در بسدیار  مدوارد دارا  مووود در اعتبار اسااد ، مشخص می
عالو،، ایدن نظریده قابلیدت ط با تمام روابط مووود در اعتبار اسااد  نیست. بهترین ارتبانزدیک

 اعمال در برخی از انواع اعتبارات اسااد  را ندارد.
یافته مطرح شد، رسد این نظریه با هدف گسترش صالحیت قانونی وشورها  توسعهنظر میبه

بانک تأییدواادد، وده اغلدب واقدع در  وااد، یاتا بر اساس  ن، قانون وشور محل اقامت بانک ابالغ
نفع اعتبار اسااد ( است، بر تمدام روابدط موودود در اعتبدار یافته )محل اقامت ذ وشور  توسعه

گیر  حقدوق اسااد  حاوم شود؛ درحالی وه این رویکرد وزمی و سیاسی بدود،، بدا مبدانی شدکل
نظر خه از حقدوق، سدازگار بدهالملل خصوصی و روش تحلیلی و حقوقی مورد اعمال در این شدابین
الملدل رسد. روش مروح وه هدم از لحداظ تکایکدی بدا رویکدرد تعارضدی مبادا  حقدوق بیننمی

یافته و تواند به نحو متوازنی مصدالح وشدورها  توسدعهگراست و هم از نظر عملی میخصوصی هم
برا  تعیدین « راردادمروز ثقل ق»نظریۀ چادفاوتور  درحال توسعه )ازومله ایران( را تأمین واد، 

قانون حاوم بر روابط مووود در اعتبارات اسااد  است. این روش مقتضی بررسدی و ارزیدابی ولیدۀ 
عوامل ارتباط در هریک از روابط مووود در اعتبارات اسااد  است و حسب تعددد یدا واحدد بدودن 

ارات اسااد  ماتهی مروز ثقل، ممکن است به اعمال قوانین متعدد بر روابط متاوع مووود در اعتب
گردد یا سرانجام به اعمال قانون یک وشور نسبت به همۀ روابط ختم شود. در فرض اخیر نیز ایدن 

واادد، نیسدت، بلکده قدانون ایدن وااد، یا تأییدقانون ضرورتاً قانون وشور محل استقرارِ بانک ابالغ
مرودز ثقدل روابدط حقدوقی  شود وه در ارزیابی مروع قضایی یا داور ،وشور در صورتی اعمال می

 ترین ارتباط را با این روابط داشته باشد. فیه این وشور بود،، قانون  ن نزدیکمتاازع
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