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Abstract
Letters of credits are considered as a common method in commercial transactions
for payment, disputes may arise from obtaining letters of credits and payment, and
parties have tendency to resolve disputes through arbitration. Also letters of credits
has been made up of several related contracts that have been concluded for common
aim in spite of having legal autonomy. The purpose of this article is to provide a
definition and overview of the function of letters of credits in the field of
international trade and study of arbitrability of disputes arising from documents and
letters of credits and extend the material scope of arbitration clause to other related
contracts. In relation to the arbitrability of disputes arising out of letters of credit, the
principle is based on the arbitrability of all disputes. International Center for Letter
of Credit Arbitration has proposed specialized arbitration in this area. The Center's
regulations indicate that arbitration in this area is carried out by experts involved in
international banking operations.Regarding with the arbitration clause in the contract
between principal and beneficiary, personal scope of arbitral tribunal is not extended
due to the principle of independence of letters of credits and Doctrine of Privity of
contract to the relations of other contracts, but issues related to letters of credits can
be within the jurisdiction of the arbitral tribunal, although the tribunal cannot issue a
binding award on third party.
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چکیده

اعتبارات اسنادی بهعنوان روشی رایج برای پرداخت در معامالت تجاری بهکاار مایرود .ممکا
است در خصوص تحصیل اعتبارات اسنادی و پرداخت آن اختالف ایجاد شود و در ای صاورت،
طرفی تمایل به حل اختالفات از طریق داوری داشته باشند .همچنی اعتبارات اسنادی از چند
قرارداد مرتبط به هم تشکیل شاد اسات و باا اینکاه هریاق از قراردادهاا از اساتقال حقاوقی
برخوردارند اما به لحاظ اقتصادی و کارکردی برای تحقق هدفی مشترک منعقد شد اند .هدف از
ای مقاله ارائۀ تعریف و بررسی اجمالی کارکرد اعتبارات اسنادی در عرصۀ تجارت بای الملال و
مطالعۀ داوریپذیری اختالفات ناشی از اعتبارات اسنادی و گسترش قلمرو موضاوعی و شصصای
شرط داوری به سایر قراردادهای مرتبط با آن است .در ماورد داوریپاذیری اختالفاات ناشای از
اعتبارات اسنادی ،اصل بر داوریپذیر بودن تمام اختالفات بی طرفی اعتبارات اسنادی است و
در ای راستا مرکز بی المللی برای داوری اعتبارات اسانادی داوری تصصصای را در ایا حاوز
پیشنهاد داد است .مقررات ای مرکز نشاندهندۀ ای موضوع است که داوری در ایا حاوز از
سوی کارشناسان مرتبط با عملیات بانکداری بی المللی انجام میشود .در خصوص شرط داوری
در قرارداد فیمابی اصیل و ذینفع ،قلمرو شصصی دیوان داوری باه دلیال حااکم باودن اصال
استقال اعتبارات اسنادی و اصل نسبی بودن قراردادهاا باه رواباط اشاصاص دیررتساری پیادا
نمیکند ،اما مسائل مرتبط با اعتبارات اسنادی میتواند در محدودۀ صالحیت دیوان داوری قارار
گیرد ،اگرچه دیوان نمیتواند حکم الزامآوری در مورد اشصاص ثالث صادر کند.

واژگان کلیدی

اختالف ،اعتبارات اسنادی ،داوری ،شرط داوری.
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مقدمه
در عرصۀ تجارت بی الملل یکی از روشهای پرداخت استفاد از اعتبارات اسنادی است .خریدار
و فروشند به دلیل بُعد مسافت و ضرورتهای ناشی از تجارت بی المللی و یا عدم اطمیناان باه
یکدیرر در خصوص تأدیۀ ثم و تحویل کاالها از اعتبارات اسنادی اساتفاد مایکنناد .اماروز
اعتبارات اسنادی در تجارت بی الملل رواج دارد و یکی از دالیل محبوبیت آن ،انتقا خطر عدم
پرداخت از خریدار به بانق و بهعنوان ابزاری برای کاهش هزینهها و کاهش احتما عدم وصاو
مبالغ و کاالها در عرصۀ تجارت بی المللی است .باوجود ای محبوبیت ،ممک است بی طرفی
در خصوص تفسیر ،تحصیل اعتباارات اسانادی و پرداخات آن اخاتالف حاصال شاود ،در ایا
صورت ،داوری روشی مؤثر در حل اختالفات از نظر سرعت و کاارایی اسات .گشاایش اعتباارات
اسنادی ممک است مبتنی بر قراردادهای بی خریدار و فروشند وهریق از اینها با باناقهاای
ذی ربط باشد .در ای شرایط ،اعتبارات اسنادی متشکل از چند قرارداد مرتبط بههم است که باا
وجود برخورداری از استقال حقوقی ،به لحاظ اقتصادی و کارکردی برای تحقق هدفی مشترک
منعقد شد اند .درصورت حدوث اختالف در ای قراردادها ،مسئله ایا اسات کاه آیاا داوری در
مورد آنها (قراردادهای مبنا یا مرتبط) قابل اعما اسات در خصاوص داوریپاذیری اختالفاات
مرتبط با اعتبارات اسنادی ،مرکز بی المللی مقاررات خاصای را بارای داوری پایشبینای کارد
است ،اما درعمل بیشتر بانقها به دالیلی راغب باه ورود باه مرحلاۀ داوری نیساتند .از ایا رو،
هدف نرارندگان ای مقاله بررسی ای پرسشها است :آیا اختالفات مربوط به اعتبارات اسانادی
داوریپذیرند با فرض پاسخ مثبت و وجود شرط داوری در یکی از قراردادها ،امکاان تساری آن
به قراردادهای مرتبط دیرر وجود دارد

 .1اعتبارات اسنادی
مهمتری و رایجتری روش پرداخت بی المللی روش اعتبارات اسنادی اسات کاه باهموجاب آن
بانق گشایندۀ اعتبار بنابه درخواست مشتری (متقاضی اعتبار/خریدار) و یا از طرف خود موظاف
میشود بهمنظور خرید در مقابل اساناد مقارر و مطاابق باا شارایط اعتباارات ،پرداختای را باه
فروشند (ذینفع) انجام دهد .در اعتبارات اسنادی با وساطت بانقها منافع فروشند و خریادار
به نحو مطمئنی تضمی و نررانیهای آنها رفع میشود .بانق باه فروشاند اطمیناان مایدهاد
چنانچه اسناد مقرر در اعتباارات اسانادی ارائاه و شارایط یادشاد در آن محقاق شاود ،مبلاغ
اعتبارات اسانادی را باه وی پرداخات کناد ) .(shiravi, 1393: 247اعتباارات اسانادی باهطاور
گسترد در تجارت بی الملل رایج است و از ای روش پرداخات در شارایطی کاه فروشاند باه
پرداخت ثم کاالها یا خدمات ارائهشد اطمینان ندارد ،استفاد میشاود (Hatami Alamdari,
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) .2016:130درای روش پرداخت ،بی منافع فروشند و خریدار تاوازن برقارار و مناافع هار دو
طرف قرارداد حفظ میشود (رفیعی.)53 :1387 ،
بهمنظور همسان سازی مقررات مربوط به اعتبارات اسنادی اقداماتی از سوی اتااق بازرگاانی
بی المللی انجام شد است که تحت عنوان عرفها و رویههای متحدالشکل اعتباارات اسانادی1
معرفی میشوند .مادۀ  2ای مقررات متحدالشکل در یکی از بندهای خاود در خصاوص تعریاف
اعتبارات مقرر میدارد« :اعتبارات یعنی هرگونه ترتیباتی ،به هر نام یا توصیفی ،کاه دربرگیرنادۀ
تعهد قطعی و برگشتناپذیر بانق گشایند نسبت به پذیرش پرداخات اساناد ارائاهشاد طباق
شرایط اعتبارات است».
یکی از مهمتری ویژگیهای اعتبارات اسنادی استقال آن بهعنوان یق سند تجاری اسات.
طبیعتاً اعتبارات اسنادی برای پرداخت وجهی گشایش پیدا میکند کاه متکای باه یاق رابطاۀ
حقوقی است .مثالً قراردادی بی فروشند و خریدار منعقد مایشاود و در آن قارارداد مشاتری
متعهد می شود که یق فقر اعتبارات اسنادی به نفع فروشند نزد بانکی گشایش کناد .شارایط
مندرج در اعتبارات اسنادی ممک است با شرایط مندرج در قرارداد پایه متفااوت باشاد .اصاوالً
بانقها خود را درگیر مسائل قراردادی میان فروشند و خریدار نمیکنند ،بلکه فقط به شرایطی
اکتفا میکنند که در مت اعتبارات اسنادی درج شد است (شیروی.)263 :1393 ،
در مادۀ  4مقررات متحدالشکل بهصراحت اعتبارات اسنادی از قرارداد پایه جدا شد است .ای
ماد مقرر میدارد« :اعتبارات بر اساس ماهیت ،خاود معاملاهای جادا از قارارداد فاروش یاا ساایر
قراردادهای مبنای گشایش اعتبارات است .بانقها به هیچ عنوان درگیر و یا متعهد به قراردادهاای
مزبور نیستند ،حتی اگر در اعتبارات به نحوی به ای قراردادها اشار شاد باشاد .درنتیجاه تعهاد
بانق نسبت به قبو پرداخت ،معاملۀ اسناد و یا انجاام هار تعهاد دیرار باه ادعاهاا و یاا دفاعیاات
متقاضی اعتبارات در خصوص رابطه با بانق گشایند و یا ذینفع وابساته نمایباشاد» .ایا اصال
استقال در نظام کام ال و نظام رومی -ژرمنی بهرسمیت شناخته شاد اسات و در نتیجاه ،تعهاد
مندرج در اعتبارات اسنادی بستری به اعتبار یا بیاعتباری ،اجرا یا عدم اجرای دو قرارداد (قارارداد
بی ذینفع -اصیل و قرارداد بی صادرکنند  -اصیل) ندارد ).(Draguiev, 2016: 96
عدم همراهی با پیشرفتها و دستاوردهای فناوری اطالعات ،تجارت و بانکداری الکترونیکای
آفتی برای مقبولیت اعتبارات اسنادی است و باهمنظاور اساتمرار مقبولیات مقاررات اعتباارات
اسنادی ای مقررات از سوی سازمانهای ذیربط باید بهروز شاود .ساازمانهاای بای المللای و
بهویژ اتاق بازرگانی بی المللی با آگاهی از ای مطلب در جهت بهروزرساانی مقاررات اعتباارات
اسنادی و استفاد از دستاوردهای دانش و فنااوری در ایا باار تاالشهاایی کارد اناد و اتااق
)1. Uniform Customs and Practice 600(UCP
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بازرگانی بی المللی همرام با فناوریهای جدید در زمینۀ ارتباطات و پیشارفتهاای شاررف در
ای راستا در سا  2002پیوستی را در مورد اعتبارات اسنادی الکترونیکی 1تدوی و معرفای و
در سا  2007آن را بهروزرسانی کرد است .به جهت اشکاالت فنی و حقاوقی عماالً اساتقبا
مطلوبی از آن نشد است (صادقی نشاط.)528 :1398 ،آخری نساصه ( )2.0مقاررات اعتباارات
اسنادی الکترونیکی با ابتکار کمیسیون بانکداری اتاق بازرگانی بی المللی در سا  2019پس از
رایزنی با کمیتههای ملی اتاق بازرگانی 2در  14ماد بهمنظاور همراهای باا بانکاداری و تجاارت
الکترونیکی تدوی و معرفی شد است.3

 .2چالشهای داوری در اختالفات اعتبارات اسنادی
در تجارت بی المللی بهطور بالقو خطرهایی بارای فروشاند و خریادار وجاود دارد؛ از یاق ساو،
فروشند باید از وصو بهای کاالها وخدمات فروختهشد اطمینان حاصل کناد و اگار فروشاند از
بانق صادرکنند که اغلب بانق خریدار است اطالع نداشته باشد یا اعتمادی به وی نباشد ،امنیات
و منافع او در تجارت میتواند بهخطر بیفتد .از سوی دیرر ،خریدار نیز با خطر بزرگی مواجه اسات،
زیرا هیچ تضمینی برای دریافت کاالها و خدماتی که بهای آن را تأدیه نماود اسات وجاود نادارد؛
ممک است کاالها و خدمات اساساً تحویل نشود یا به اشتبا و باکیفیت پایی تری تحویل شود.
اعتبارات اسنادی در نتیجۀ شرط فروشند برای حصو اطمینان صاادر مایشاود و از ایا
طریق ثم را در زمان ارسا کاالها دریافت خواهد کرد .فروشند باید اسناد را مطابق باا آنچاه
که در اعتبارات اسنادی شرط شد است ،تحویل دهد .بانکداری بی المللی برآورد کرد است که
شرایط اعتبارات تقریباً در  75درصد مجموعۀ اسناد ارائهشد رعایت نشد اسات .ایا احتماا
وجود دارد که در خصوص تفسیر اعتبارات ،مقررات و اسناد بای المللای مربوطاه بای طارفی
قرارداد اختالف ایجاد شود ،در ای صورت اختالفات باید بر مبنای روشهای محتمل حلوفصال
گردد ).(Längerich, 2009: 241
داوری بهعنوان یق را حلوفصل جایرزی رسیدگی قضایی برای اختالفات و دعااوی مزایاایی
دارد و هدف از داوری فراهم کردن راهی عادالنه برای حلوفصل اختالفاات از ساوی دیاوان داوری
بیطرف بدون اطاله و بهبار آوردن هزینههای اضافی بیاان شاد اسات (ضارابی .)144 :1391 ،در
مورد امکان داوری در دعاوی ،رویۀ کشورها متفاوت است .برخی از کشورها داوریپذیری اختالفات
و دعاوی را بهعنوان اصل قبو کرد  ،در عی حا  ،استثناهایی برای ای اصل پذیرفتهاند .در بعضی
کشورها اختالفات و دعاوی داوریناپذیر شمارش شد اناد و در برخای دیرار بارای قابلیات داوری
1. Electronic Uniform Customs and Practices for Documentary Credits(e-UCP).
)2. ICC National Committees(ICCNCs
)3. https://cdn.iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2019/06/icc-uniform-customs-practice-credits-v2-0.pdf
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اختالفی ضابطههایی بهعنوان مانع تعیی و معرفی شد اسات کاه عمادتاً نظام عماومی ،قابلیات
واگذاری حق ،ماهیت اقتصادی حق و صالحیت انحصاری دادگا ها است .در مانعیت ای امور بارای
داوریپذیری اختالفات مناقشه و درنهایت رد شد است (بهمئی«1397 ،الف» .)35 :بارای ارجااع
اختالفات ناشی از اعتبارات اسنادی به داوری تمایل کمتری وجود دارد ،برای اینکه در دادرسیهای
قضایی ،دادگا های ملی در اختالفات مشابه ناشی از اعتبارات اسنادی ممک است با لحاظ منافع و
مصالح ملی آرای متفاوتی صادر کنند و میتوان در ایا باار باه پروناد هاای زیاادی اشاار کارد
( .)Aladwan, 2020: 46-47هرچند قابلیت ارجاع به داوری اختالفات ناشی از اعتبارات اسنادی در
مقررات بهطور صریح پیشبینی نشد  ،اما پذیرش عمومی در ای بار وجود دارد و ای امر بادیهی
است .ارجاع اختالفات ناشی از اعتبارات اسنادی به داوری در مقایسه با دادگا مزایایی دارد .طرفی
اختالف در انتصاب قانون حاکم و تشکیل دیوان داوری نسبت به دادگا هاا آزادی بیشاتری دارناد،
زیرا در دادخواهی از طریق دادگا  ،طرفی اختالف اختیارات زیادی ندارند .با ایا حاا  ،اعتباارات
اسنادی مشمو عرفها و رویههای متحدالشکل اعتبارات اسانادی هساتند؛ هرچناد کاه تفاسایر
مصتلفی در خصوص آنها ارائه شد است .از ای رو ،بسیاری از اختالفات ناشی از اعتبارات اسانادی
به داوری ارجاع میشود .داوریپذیری به معنای امکان رسیدگی و صدور رأی در یق دعوا از طریق
داوری است و نظامهای گوناگون حقوقی مواضع متفاوتی در ای بار دارند و به ایا سابب تعیای
قانون حاکم بر ای امر اهمیت پیدا میکند .در مورد تعیی قانون حاکم بر سنجش داوریپذیر بودن
یا نبودن یق اختالف ،مالکهایی ارائه شاد و حقاوقداناان نظریااتی مطارر کارد اناد (بهمئای،
«1397ب» .)546 :مرکز بی المللی برای داوری اعتبارات اسنادی ،داوری تصصصی را در ای حوز
پیشنهاد میدهد و مقررات آن از مقررات داوری آنسیترا الراوبارداری شاد اسات (Carre et al,
) .2010: 437ای مرکز داوری یکی از مؤسسههایی است که خادمات داوری مارتبط باا اختالفاات
اعتبارات اسنادی را ارائه میدهد .در چند ساا اخیار ،اساتفاد از داوری بای المللای بارای حال
اختالفات مرتبط با اعتبارات اسنادی افزایش قابلتوجهی یافته اسات .فعالیاتهاای اتااق بازرگاانی
بی المللی و تدوی مقررات ویژ برای اعتبارات اسنادی نمونههای بارزی است که استقبا از داوری
در ای زمینه را نشان میدهد ).(Hatami Alamdari, 2016: 131
در بیانیۀ استقرار مرکز داوری برای اعتبارات اسنادی 1997 1اعالم شد کاه مقاررات مرکاز
میتواند رویکرد سنتی مؤسسات مالی نسبت به داوری را تغییر دهد .مرکز داوری برای اعتبارات
اسنادی ،مقررات داوری برای اختالفات اعتبارات اسنادی را در سپتامبر  1996با حمایت جامعۀ
اعتبارات اسنادی پذیرفته است .ویژگی بارز ای مقررات ای است که داوری از سوی کارشناسان
از حوز های مرتبط با عملیات بانکداری بی المللی انجام میشود.
1. A 1997 announcement of the establishment of the International Center for Letter of Credit Arbitration.
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از کارکردهای مقررات ای مرکز ،تغییر رویکارد سانتی و حمایات از روش داوری تصصصای
برای تبدیل به روشی مقبو برای حل اختالفات ناشی از اعتبارات اسنادی اسات .باا توجاه باه
اینکه انتصاب روش داوری برای رسیدگی به اختالفات از نظر زمان و هزیناه مقارون باه صارفه
است ،تأکید کلی مقررات مرکز بر سرعت و کارایی فرایند است .برای مثا  ،اغلاب مقاررات ایا
مرکز دارای محدودۀ زمانی هستند که طرفی یا دیوان داوری باید آنها رعایات کنناد (Brown,
) .2017: 15بهطور خالصه ،مانع حقوقی یا قراردادی برای استفاد از داوری در اختالفات ناشای
از اعتبارات اسنادی وجود ندارد.
بیشتری امتیاز استفاد از روش داوری در مقایسه با دادگا ای است که طرفی مایتوانناد
کارشناسان حوزۀ اعتبارات اسنادی را که همرا با داور تصمیم اتصاذ میکنند ،انتصاب نمایند .از
ای رو ،طرفی اطمینان دارند که تصمیم تا میزان قابلتوجهی مبتنی بر نظار کارشاناس اسات.
عالو بر ای  ،دیوان میتواند از کارشناسان بهعنوان گوا دعوت نمایاد و امتیااز دیرار آن ،عادم
انتشار تصمیمات است .بنابرای  ،اختالف طرفی به صورت خصوصی حالوفصال مایشاود و از
سوی دیرر همانند احکام دادگاا هاا ،آرای داوری اثار الازامآور و قابلیات اجارا خواهناد داشات
).(Längerich, 2009: 248
با وجود امیدواری اولیه بارای مقاررات مرکاز نوپاا ،داوری در اختالفاات ناشای از اعتباارات
اسنادی کمتر استفاد میشود .برخی نشانهها حاکی از تغییر نررش بانقها ،مؤسساات ماالی و
آزادی بیشتر آنها برای پذیرش داوری است .با وجود ای  ،تالشها برای تغییر نررش در افازایش
استفاد از خدمات حل اختالف ای مرکز موفقیتآمیز نبود است ).(Brown, 2016: 15
بانق ها برای حل اختالفات خود به روش داوری اعتماد ندارند ،زیرا داوران به عارف داخلای
بانکداری آشنا نیستند ) .(Alavi, 2016: 60همچنی باناقهاا اساتدال مایکنناد کاه تجرباۀ
دادگا ها در مراکز مالی برای حل اختالفات و صدور حکم بهمراتب بیشتر از داوران است؛ از ایا
رو ،نیازی به رجوع به داوری در ای موارد نیسات .باا اساتفاد از داوری بارای حال اختالفاات،
بانقها از دسترسی به رسیدگی اختصاری و بدون تشریفات 1دادگا ها محاروم خواهناد شاد .از
دالیل دیرر برای عدم تمایل بانقها باه اساتفاد از روش داوری باهعناوان روش حال اخاتالف
میتوان به مشکالت مربوط به اجرای احکام داوری بی المللی در مقایسه با اجرای دستور دادگا
داخلی و احتما تأخیر در فرایند داوری اشار کرد.
طبق آمار اتاق بازرگانی بی المللی در سا  ،2003معلوم شد که تنها در 9پروناد باناقهاا
مداخله داشتهاند .گزارشهای آماری از اتاق داوری بازرگانی بی المللی حاکی از ای است که در
سا  1994تنها  7.11درصد از اختالفات ارائهشد مرتبط با بانقها بود است .برعکس ،خیلای
1. Summary judgment.
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از نویسندگان بر ای عقید هستند که داوری بهعنوان روش مؤثر از نظار زماان و هزیناه ،روش
مقبولی در جامعۀ بانکداری اسات .دالیال و توجیهاات باناقهاا در عادم اساتقبا از داوری در
اختالفات اعتبارات اسنادی قابل مناقشه و رد است ،زیرا در ای داوریها میتوان از متصصصاان
و کارشناسان بانکی استفاد کرد که در ای صورت ای موضوع به نقطۀ قوّت و جذاب ایا ناوع
داوریها تبدیل خواهد شد ،بهگونهای که برابر گزارش اخیر اتااق بازرگاانی بای المللای ،میازان
داوریها در اختالفات بانکی و مالی بی سا های  2008تا  2010از  7.2درصاد باه  15درصاد
افزایش یافته است (.(Aladwan, 2020: 51

 .3گسترش شرط داوری 1در گروه قراردادی
اعتبارات اسنادی در تجارت بی المللی ساختار پیچید ای دارد ،زیرا حداقل چهار قرارداد و چهار
شصص در فرایند تحصیل و بهر برداری اعتبارات اسنادی دخیال هساتند؛ از ایا رو ،اساتدال
شد است که از دالیل عدم مقبولیت روش داوری در حل اختالفات ناشی از اعتبارات اسانادی،
تعدد قراردادها و طرفی است که روش داوری را به روش حال اخاتالف چاالشبرانریاز تبادیل
کرد است ).(Hatami Alamdari, 2016: 131
با پیچید شدن فعالیت اقتصادی ،قراردادهای متعددی برای فعالیت اقتصاادی واحاد میاان
اشصاص منعقد می شود ،که ارتباط متقابل ای قراردادها و تعهدات ناشای از آنهاا باه شناساایی
مفهوم گرو قراردادی 2منجر شد است .انعقاد مجموعه قراردادهاای مارتبط در رواباط تجااری
بی المللی با یکدیرر بسیار رایج است .در بسیاری از موارد ،قرارداد اصلی بای دو طارف منعقاد
شد  ،سپس بر مبنای آن قراردادهای فرعی دیرری با جزئیات دقیقتر تنظیم و منعقد میشاود.
در مواردی نیز ممک است قرارداد اصلی با قراردادهای دیرر تعدیل و اصالر شود یا خاتمه یابد.
همچنی در مواردی قراردادهای مصتلف بدون اینکه با یکدیرر از لحاظ حقوقی رابطهای داشاته
باشند ،از ای جنبه با یکدیرر مرتبط میشوند که همۀ آنهاا هادف اقتصاادی واحادی را دنباا
میکنند (کشکولی .)121 :1395 ،پس مالحظات و ضرورتهای حقوقی ،اقتصاادی و منطقاهای
تنظیم و امضای قراردادهای متعدد در یق زمان را توجیه میکند.
گرو قراردادی ،متشکل از قرارد ادهاایی اسات کاه در قالاب رابطاۀ تجااری واحادی بای
اشصاص مشابه یا متفاوت منعقد میشوند و صرف نظر از برخورداری از استقال حقاوقی ،میاان
آنها یا به طور خاص میان تعهدات ناشی از آنها نوعی وابستری اقتصادی و ارتباط متقابال وجاود
دارد که بهعنوان یق قرارداد واحد تلقی و تفسیر میشوند .قراردادها درصورتی که از نظر رابطاۀ
1. Extention the arbitration clause.
2. Group of contracts .
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اقتصادی یا وابستری کارکردی با یکدیرر ارتباط متقابل داشته باشند ،قراردادهای مرتبط تلقای
میشوند .در واقع ،گرو قراردادها برای رسیدن به هدف مشترک با هم ارتباط دارند (Kondev,
)  .2017: 14-15روابط قراردادی معموالً مشتمل بر فعالیتهاای اقتصاادی درازمادت باود کاه
متشکل از چندی قرارداد متمایز و مرتبط بههم است .در بسایاری از ماوارد ،اناواع مصتلفای از
قراردادها باعث شکلگیری معاملۀ تجزیهناپذیر میشود ،گویی واحدی اقتصادی و عملیاتی پشت
ساار مجموعااهای از قراردادهااا پنهااان شااد اساات کااه ب اه رابطااهای اساساای منااتج ماایشااود
) .(Leboulanger, 1996 :47باه عباارت دیرار ،گارو قاراردادی باا هادف یکساان ،متشاکل از
قراردادهای مصتلفی است که برای تحقق هدفی مشترک بی اشصاص مشابه یا متفااوت منعقاد
میشوند .علی رغم آنکه هر یق از قراردادها موضوع خاص خود را دارد و سبب مستقیم هریاق،
متفاوت از دیرری است ،اما همۀ آنهاا بارای تحقاق هادفی واحاد و اجارای عملیاات اقتصاادی
پیچید ای منعقد و اجرا میشوند.
حاکمیت رابطۀ تبعیت بی قراردادها ایجاب میکند که گروهی متشکل از قارارداد اصالی و
قراردادهای فرعی بهمانند گرو شرکتها 1شناسایی شوند .مبنای اساسی نظریۀ گرو شرکتهاا
رأی دیوان داوری اتاق بازرگانی بای المللای در پرونادۀ معاروف «داو کمیکاا » 2باود .در ایا
پروند  ،دو شرکت فرعی از گرو «داوکمیکا » برای توزیع و فروش محصوالت خاود در فرانساه
دو قرارداد حاوی شرط داوری را با چند شرکت منعقد نمودند که آن شرکتها سپس به شرکت
فرانسوی واگذار شدند .پس از باروز اخاتالف ،دو شارکت فرعای «داو کمیکاا » امضااکنندگان
قراردادهای حاوی شرط داوری همرا با شرکت مادر و شرکت فرعی دیراری از ایا گارو کاه
قراردادهای حاوی شرط داوری را امضا نکرد بودند ،رسیدگی داوری را علیاه شارکت فرانساوی
آغاز کردند .در نتیجه ،خواند نسبت به صالحیت دیوان داوری برای استماع ادعاهای دو شرکت
غیرامضاکنندۀ قراردادهای حاوی شرط داوری اعتراض کرد (بهمئی .)157 :1394 ،دیوان داوری
بیان کرد که شرکت مادر «داو کمیکا » نسبت به شرکتهاای فرعای امضااکنندۀ قراردادهاای
حاوی شرط داوری نقش مسلطی داشته و شرکت فرعی غیرامضاکنند نیاز باهطاور ماؤثری در
انعقاد ،اجرا و خاتمۀ قراردادهای مورد اختالف ایفای نقش کرد و از مراحل مصتلف انعقاد ،اجارا
و خاتمۀ قراردادها آگا بود و ای مسئله را در انعقاد قرارداد خود درنظر گرفته است .همچنای
دیوان باید عرفهای مرتبط با نیازهای تجاارت بای الملال را باهویاژ در صاورت وجاود گارو
شرکتها که صرف نظر از هویت قانونی مشصص اعضا ،یق واقعیت اقتصادی واحاد و یکساان را
تشکیل میدهد ،درنظر بریرد.
در نهایت ،دیوان داوری صالحیت خود را نسبت به تمام اطراف تأیید کرد و مقرر نماود کاه
1. Group of companies.
2. Dow Chemical.
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اوضاع و احوا و اسناد ارزیابیشد در ای پروند حاکی از ای است کاه ایا اعماا صاالحیت
منطبق با ارادۀ مشترک تمام اطراف قراردادها است ).(Hannotiau, 2011: 544-545
ای تسلط شرکت مادر و مشارکت شرکتها در اجرای قرارداد منعقدشد مورد توجه اسات،
و تحلیل روابط بی قراردادهای مرتبط در گرو قراردادی همانند تحلیل روابط بی اعضای گرو
شرکتها در تفسیر درست ارادۀ طرفی امری اجتناابناپاذیر اسات .هنراامی کاه قراردادهاای
مصتلف ،هریق جزئی از یق قرارداد و توافق کلی را تشکیل دهند ،آثار حقوقی مهمی بر رواباط
آنها مترتب میشود که از جملۀ آنها گسترش شرط داوری مندرج در یکی از قراردادها باه تماام
اختالفات و تمام اشصاص درگیر در معاملۀ تجاری واحد است .بیتردید وجود گرو شرکتها در
راستای تأیید وجود گرو قراردادها و پذیرش گسترش همزمان قلمرو شصصی و موضوعی شارط
داوری نقش قاطعی داشته است (بهمئی.)44 :1394 ،
اعتبار اسنادی دربرگیرندۀ حداقل سه نوع رابطۀ حقوقی مستقل و متمایز از هام اسات کاه
سرنوشت آنها بهنوعی با هم درآمیصته ،درکل مجموعۀ واحدی را تشکیل مایدهاد :رابطاۀ بای
خریدار یا متقاضای اعتباارات و فروشاند یاا ذینفاع اعتباارات ،رابطاۀ بای متقاضای و باناق
صادرکنندۀ اعتبارات ،و رابطۀ بی بانق صادرکنند و ذینفع .رواباط حقاوقی موصاوف ماهیات
قراردادی دارند؛ با ای حا  ،اگرچه اعتبارات اسنادی از معاملاۀ پایاه بای خریادار و فروشاند
مستقل است ،به معاملۀ پایه وابسته بود  ،دارای اهداف مشترکی است ،بهگونهای که همۀ اینهاا
ارکان یق منظوماه واحدناد ) .(Draguiev, 2016: 99پاس ،از ماالکهاا و آثاار تشاکیل گارو
شرکتها با توجه به مشابهت چشمریر بی گرو شرکتها و گرو قاراردادی ،در تساری شارط
داوری از قرارداد مبنا به قراردادهای فرعی میتوان استفاد کرد.

 .4گسترش صالحیت شخصی دیوان در داوری اعتبارات اسنادی
قلمرو صالحیت دیوان را می توان هم از نظر شصصی و هم از لحاظ موضوعی مورد بررسای قارار
داد .منظور از صالحیت شصصی ،محدود کردن رسیدگی و استماع دعوا و صدور رأی به طارفی
قرارداد داوری است ،زیرا اصل نسبی بودن قراردادهاا مساتلزم محادود کاردن رسایدگی داور و
صد ور رأی به طرفی قرارداد داوری و عدم شمو و تسری آن به اشاصاص ثالاث اسات (ماافی،
 .)11 :1387قرارداد طرفی  ،اختیار تصمیمگیاری درباارۀ اختالفاات را باه دیاوان داوری اعطاا
می کند .در واقع ،رضایت هر شصصی به داوری او را به آن داوری و آثارش ملتزم میساازد .ایا
مطلب قلمرو شصصی قرارداد داوری و صالحیت دیوان داوری نامید میشود .طبق اصل نسبیت
قراردادها ،تنها اشصاصی که قرارداد داوری را امضا کرد اند به آن ملتزم میشاوند .دیاوان داوری
تنها در صورت امکان گسترش شرط داوری ،نسابت باه اشصاصای کاه قارارداد داوری را امضاا
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نکرد اند ،صالحیت دارد .از ای رو ،نظریۀ گرو شرکتها بهعنوان مفهومی برای گسترش قلمارو
شصصی اختیار دیوان داوری مورد استناد قرار میگیرد ).(Wehowsky, 2017: 838
امروز با پیچید ترشدن فعالیات هاای اقتصاادی ،تنظایم رواباط قاراردادی مساتلزم انعقااد
قراردادهای مستقل ،ولی مرتبط با یکدیرر است .تعهدات ناشی از قراردادهای مصتلف با یکدیرر
ارتباط متقابل دارند و تفسیر ارادۀ اطراف قراردادها حاکی از ای است که آنها مجموعۀ واحادی
از گرو قراردادها را برای تحقق عملیات واحد منعقد کرد اند .دیوان داوری در برخاورد باا ایا
قراردادها ،باید میزان وابستری ای قراردادها را با یکدیرر بررسی و تعیی کند که ای قراردادها
کل واحد و تفکیقناپذیری را شکل میدهند یا نه (بهمئی .)36 :1394 ،نظریۀ گرو شرکتهاا
در موردی که اشصاصی قرارداد اصلی متضام شارط داوری را امضاا نکارد اناد ،ولای طارف و
امضاکنند یکی از قراردادهای فرعی گرو قراردادی هستند ،مورد استفاد قرار میگیرد.
در اصاال  9از مقااررات اتاااق بازرگااانی باای المللاای مصااوب  2012مقاارر شااد اساات کااه
«قراردادهای چندجانبه مشمو بند  3و  7از اصل  6و بند  4از اصال  ،23دعااوی ناشای از یاا
مرتبط با بیشتر از یق قرارداد میتواند در داوری واحد رسیدگی شود ،صرف نظر از اینکه چنی
دعاویای با یق یا بیشتر از یق قرارداد داوری طبق مقررات شکل گرفته باشد».1
ای شرط زمینه را برای رسیدگی به دعاوی چندجانبه ناشای از قراردادهاای چندجانباه در
دادرسی واحد را فراهم میکند .ای رسیدگی بدون توجه به اینکاه چناد قارارداد داوری وجاود
دارد ،میسر است و اگر قراردادهای داوری چندجانبه وجود داشته باشاد ،ضارورتی بارای شاروع
چند دادرسی نیست .با ای حا  ،در مقررات اتاق بازرگانی بی المللی مصوب  2012به شرایطی
که دعاوی ناشی از قراردادهای چندجانبه و تنها یق قرارداد داوری وجاود داشاته باشاد ،توجاه
زیادی نشد است ) .(Hlubucek, 2015: 27ای مقررات در فارض وجاود یاق شارط داوری در
یکی از قراردادها و امکان تسری آن به سایر قراردادها ساکت است .در ای مقررات تنها به اعتبار
مؤثر شرط داوری واحد در مقابل همۀ افرادی که در اخاتالف چندطرفاه هساتند ،توجاه شاد
است؛ درحالی ک ه حاکمیت قانون واحد بر همۀ روابط موجود در اعتبارات اسنادی مایتواناد در
حلوفصل اختالفات ناشی از اعتبارات اسنادی مفید و مؤثر باشد.
موضوعی که دیوان داوری باید طبق مقررات آیسیسی مصاوب  2012بررسای کناد ایا
است که تمام افراد درگیر به قرارداد خاصی متعهد هستند .عالو بر ای  ،بایاد احاراز شاود کاه
قرارداد داوری خاص میتواند به تمام قراردادهای مورد اختالف تساری یاباد .تصامیمات دیاوان
داوری بستری به شرایطی مانند رابطۀ افقی و عمودی بی قراردادها و واقعیاات اقتصاادی دارد.
1. Subject to the provisions of Articles 6(3)-6(7) and 23(4), claims arising out of or in connection with
more than one contract may be made in a single arbitration, irrespective ofwhether such claims are
made under one or more than one arbitration agreement under the Rules.
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رابطۀ حقوقی ناشی از چارچوب توافقی که دارای شرط داوری است و قراردادهای بعدی نیاز در
قالب ای چارچوب خاص منعقد شود ،ایجاب مایکناد کاه شارط داوری از قارارداد بااالیی بار
قراردادهای متعاقب (طولی) اعما شود .اختالفات ناشی از قراردادهای بعدی میتواناد مشامو
قواعد حل اختالف در خصوص قاراردادی کاه مشاتمل بار شارط داوری اسات ،بشاود .دادگاا
فرانسوی مقرر کرد که در زمان وجود قراردادهای متوالی 1و وجود یاق شارط داوری در اولای
قرارداد ،شرط داوری میتواند به قرارداد بعدی تسری یابد ).(Hlubucek, 2015: 38-41
در رابطۀ قراردادی افقی ،یق طرف قرارداد دو یا چند قرارداد مستقل باا اشاصاص مصتلاف
منعقد میکند؛ برای نمونه در بصش ساختمانی ،کارفرما با طرار و پیمانکار اصلی یاا باا چنادی
پیمانکار دیرر برای تکمیل بصشهای مصتلف یق ساختمان قراردادهاایی را منعقاد مایساازد.
رابطۀ قراردادی عمودی در شرایطی است که هر طرف قرارداد دو قرارداد مرتبط را باا اشاصاص
مصتلف منعقد میکند .بارای نموناه ،کارفرماا قاراردادی را باا پیمانکاار اصالی و پیمانکاار نیاز
قراردادی را با مجری ثانوی قرارداد منعقد میسازد ).(Kondev, 2017: 14
دیوان داوری در پروند ای 2با استناد به نظریۀ گرو قراردادها صاالحیت خاود را نسابت باه
قرارداد فاقد شرط داوری تأیید کرد .استدال دیوان بر ای امر مبتنی بود که هرگاا طارفی در
قرارداد شرط داوری را پیشبینی کرد باشند ،هر اختالف ناشی از قارارداد بعادی ،مشامو آن
شرط داوری می شود ،مرر آنکه در قراردادی که اختالف خاصی از آن نشائت مایگیارد ،شارط
داوری متفاوت یا توافق بر عدم ارجاع اختالف به داوری وجود داشته باشد .تمام دعاوی در برابار
ای دیوان داوری مشمو شرط داوری هستند .در نتیجه ،همۀ دعاوی در صالحیت ایا دیاوان
داوری در اتاق بازرگانی زوریخ قرار دارند .در ای پروند  ،دیوان داوری با لحاظ چاارچوب رابطاۀ
تجاری و قراردادهای اشصاص در مجموعۀ قاراردادی ،ارتبااط متقابال آنهاا و تعهادات ناشای از
قراردادهای مجموعه ،ارادۀ اطراف رابطۀ حقوقی را تفسیر کرد و قلمرو شرط داوری را نسبت به
قرارداد فاقد شرط داوری گسترش داد است.
در پروند ای شصص «الف» با شصص «ب» قرارداد حاوی شارط داوری منعقاد کارد باود،
سپس شصص «ب» قرارداد ضمانتی را که حاوی چنی شرطی نبود با شصص «ج» منعقد کرد.
دیوان عالی کشور فرانسه اعالم کرد که شصص ضام که طرف قرارداد اصلی نیست ،نمایتواناد
به شروط آن قرارداد ،به ویژ به شرط داوری آن ،استناد کند .چنی اماری از آثاار اصال نسابی
بودن قراردادها تلقی میشود .تعمیم شرط داوری مندرج در قرارداد اصالی باه قارارداد ضامانت

1. successive agreements
2. Zurich Chamber of Commerce, Award in Case No. 273/95, 31 May 1996, Raw Material Processor
(Hungary) and Processing Group (Argentina) v. Raw Material Seller (Russian Federation) (The
“Argentine Processing” Case).
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متقابل 1نیز به دلیل استقال کامل ای قراردادها از یکدیرر و با توجه به اصل نسابی باودن اثار
قراردادها در مقام قیاس پذیرفته نمیشود .در مورد قراردادهای ضمانت ،آرای متعددی حاکی از
آن است که دیوان داوری خود را نسبت باه اختالفاات ناشای از قارارداد ضامانت بای اطاراف
ضمانتنامۀ بانکی صالح نمیداند ،با ای استدال که قرارداد ضامانت مساتقل از قارارداد اصالی
قلمداد میشود .با وجود ای  ،دیوان داوری میتواند به مسائل مربوط باه ضامانتناماه ،باهویاژ
اعتبار یا مطالبۀ غیرقانونی آن در روابط بی اطراف داوری بپردازد ).(Hannotiau, 1999: 16-17
در خصوص اعتبارات اسنادی که صدور آن مبتنی بار وجاود رواباط پیشای بای اصایل و
ذینفع است ،درواقع درصورتی که اصیل و ذینفع رابطۀ قراردادی پایش از آن نداشاته باشاند،
تصور مدیون بودن صادرکنند نسبت به ذینفع مشکل است .همانطور که پیشتار ذکار شاد،
رابطۀ بی اصیل و ذی نفع مساتقل از اعتباارات اسانادی و اختالفاات ناشای از آن اسات .ایا
اختالفات باید بر مبنای آنچه که در قرارداد بی اصیل و ذینفع توافق شاد اسات ،حال شاود.
بنابرای  ،اگر در قرارداد اعتبارات اسنادی نیز شرط داوری وجود داشته باشد ،تاأثیری بار رابطاۀ
بی اصیل و ذینفع نصواهد داشت ).(Draguiev, 2016: 96

 .5امکان گسترش صالحیت موضوعی داوری در اعتبارات اسنادی
منظور از صالحیت موضوعی ،رعایت قلمرو موضوع قرارداد و استماع موضوع ارجاعی بار اسااس
توافق طرفی است ،زیرا توافق اصحاب دعوا در تعریف دقیق و جامع موضوع مورد اخاتالف هام
در موقعیت دیوان داوری مؤثر است و هم حدود صالحیت داوران را بهخاوبی مشاصص و معای
میکند (مافی .)11 :1387 ،دیاوان داوری باهموجاب و برابار شارط داوری منادرج در یکای از
قراردادها تشکیل میشود .سؤالی که در ای خصوص مطرر میشود ای است که تا چاه اناداز
دیوان داوری صالحیت بازبینی قراردادهایی را که شرط داوری درآنها قید نشد است دارد

 .1 .5داوریپذیری اعتبارات اسنادی بر مبنای شرط داوری بین اصیل و ذینفع
قاعد ای است کاه قارارداد داوری تنهاا اصایل و ذینفاع را ملتازم کناد و معماوالً صاالحیت
رسیدگی به روابط میان ذینفع و صادرکنند را ندارد.
اگرچه اعتبارات اسنادی از قرارداد بی ذینفع و اصیل مساتقل اسات ،باا ایا حاا  ،ایا
موضوع با معاملۀ اصلی ارتباط دارد ،بهگونهای که اجزای یق مجموعۀ واحد را تشکیل میدهند.
اصیل تعهد میکند تا اعتبارات اسنادی را به نحو مقرر در قرارداد پایه به نفاع فروشاند افتتاار
1. Counter-guarantee contract
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کند ،ای تعهد در محدودۀ قرارداد اصیل و ذینفع است که باا اعتباارات اسانادی ارتبااط دارد.
قلمرو اصل استقال به ای معناست که صادرکنند نمیتواند دفاعیات خود را بر مبناای رابطاۀ
بی اصیل و ذینفع قرار دهد؛ با ای همه ،درواقع ای دو رابطه درهمتنید و مرتبطاند.
امکان دارد که از دیوان داوری بازنرری افعا ذینفع در مقابل صادرکنند (بانق) در زماان
اختالف بی اصیل و ذینفع درخواست شود .مثا رایج ای اسات کاه اختالفای بای اصایل و
ذینفع در خصوص مطالبۀ انجامشدۀ وجه از سوی ذینفع از صاادرکنند وجاود داشاته باشاد؛
ذینفع اعتبارات اسنادی را مطالبه میکند ،اما در تحصیل آن از صادرکنند موفق نمیشاود .از
ای رو ،ذینفع علیه اصیل با ای استدال که اصیل تعهد قاراردادی بارای تضامی پرداخات از
طریق اعتبارات اسنادی را نقض کرد است طرر دعوا میکند .اصیل دفاع میکند که اعتباارات
اسنادی بهموقع فراهم شد  ،اما صادرکنند در پرداخت آن تصلف کرد است؛ چنانکه مالحظاه
میشود مسائل موجود در خصاوص ذینفاع و اصایل باا رابطاۀ صاادرکنند و ذینفاع باههام
مرتبط اند .رویکرد رویۀ قضایی بر ای امر مبتنی است که دیوان داوری صاالحیت رسایدگی باه
ای مسائل را دارد .مثالً در پروندۀ شمارۀ  5721اتاق بازرگانی بی المللی در اختالف بی اصایل
و ذینفع ،دیوان داوری صالحیت خود را برای تصمیمگیری در خصوص اینکه ضمانتنامههاا در
چارچوب رابطۀ بی اصیل و ذینفع معتبرند ،پذیرفت .ماهیت مستقل ضمانتنامه به ایا معناا
نیست که ریشه در قرارداد اساسای نادارد و باه آن مارتبط نیسات .چنای مساائلی در قلمارو
صالحیت دیوان داوری قرار میگیرد ،زیرا علت دعوی 1با اعتبارات اسنادی مرتبط بود  ،ناشی از
قرارداد میان اصیل و ذینفع است .مسائل مرتبط با اعتبارات اسنادی در صالحیت دیوان داوری
است؛ بنابرای  ،دیوان داوری صالحیت صدور حکم الزامآور علیه صادرکنند را ندارد و همچنی
نمی تواند مسائل مرتبط با مسئولیت او را بررسی کناد .صاالحیت دیاوان داوری تنهاا در ماورد
مسائلی است که بی طرفی شرط داوری (اصیل -ذینفع) قرار میگیرد .از ایا رو ،درصاورتی
که صادرکنند قبل از سررسید تأدیه کند ،دیوان نمیتواند در ماورد مسائولیت صاادرکنند در
ای خصوص حکم دهد ،اما میتواند به ذینفع دستور بازگرداندن پو های دریافتی را بدهد.

 .2 .5داوریپذیری اعتبارات اسنادی بر مبنای قرارداد داوری بین اصیل و صادرکننده
رابطۀ بی ا صیل و صادرکنند  ،مستقل از رابطۀ اعتبارات اسنادی است ،اما در خصوص طارفی
اعتبارات اسنادی (صادرکنند  -ذینفع) ممک است مسائلی مطرر شود کاه باه اخاتالف بای
اصیل و صادرکنند بینجامد؛ برای مثا  ،صادرکنند در مقابل ارائۀ مادارک نااقص ،پاو را باه
ذینفع پرداخت و سپس مبا لغ پرداختی را از اصیل مطالبه کرد .اصیل ای مطالبه را رد و بیاان
1. Cause of action
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میکند که صادرکنند نمیبایست در وهلۀ او به ذینفع وجهی پرداخت میکرد .ای اخاتالف
بی صادرکنند و اصیل مطابق با شرط داوری مندرج در قرارداد بی آنها رسیدگی میشود.
دیوان داوری نمیتواند علیه ذینفعی که اسناد مطابق با اعتبارات را ارائه نداد است ،احکاام
الزامآوری را صادر نماید ،اما دیوان می تواناد اعماا صاادرکنند را بررسای کناد .دیاوان احاراز
می کند که صادرکنندۀ قرارداد بی صادرکنند و اصیل را نقض کرد اسات ،اماا نمایتواناد باه
ذینفع دستور اعادۀ پو های تحصیلی بدون جهت را بدهد ).(Draguiev, 2016: 100-101

نتیجه
اعتبارات اسنادی از روشهای رایج در پرداخت بی المللی اسات کاه خریادار و فروشاند بارای
افزایش ضریب اطمینان در عرصۀ تجارت از آن استفاد میکنند .در اعتبارات اسنادی سه رابطه
وجود دارد؛ اولی رابطۀ قرارداد بی فروشند و خریدار ،دومای رابطاۀ قارارداد بای خریادار و
بانق و سومی رابطۀ قرارداد بی فروشند و بانق اسات .در خصاوص داوریپاذیری اختالفاات
ناشی از اعتبارات اسنادی ،اصل بر داوریپذیر بودن تمام اختالفات بی طرفی اعتبارات اسنادی
است .مرکز بی المللی برای داور ی اعتبارات اسنادی داوری تصصصی را در ای حاوز پیشانهاد
داد است ،مقررات ای مرکز نشاندهندۀ ای موضوع اسات کاه داوری در ایا حاوز از ساوی
کارشناسان مرتبط با عملیاات بانکاداری بای المللای انجاام مایشاود .در واقاع از روش داوری
تصصصی برای تبدیل داوری به روشی مقبو برای حال اختالفاات ناشای از اعتباارات اسانادی
استفاد شد است.
در صورت وجود شرط داوری در قرارداد بی فروشند و خریدار و امکان تسری ای شرط به
رابطههای دیرر در اعتبارات اسنادی میتوان بیان کرد:
با توجه به اینکه اعتبارات اسنادی از مجموعۀ قراردادها تشکیل شد است ،در ای مجموعاه
صرف نظر از استقال حقوقی ،میان آنها وابستری اقتصادی و ارتباط متقابل وجاود دارد .وجاود
رابطۀ تبعیت در بی قراردادها ایجاب مای کناد کاه گارو قاراردادی همانناد گارو شارکتهاا
شناسایی شود .مبنای اساسی پذیرش نظریۀ گرو شرکتها پروندۀ معروف «داو کمیکا » اسات
که دیوان داوری در آن صالحیت خود را نسبت به کلیۀ رابطهها تأیید کارد .وجاود قراردادهاای
مصتلف که هریق جزئی از توافق را تشکیل مای دهاد ،موجاب ترتاب آثاار حقاوقی مهمای بار
رابطههای مصتلف میشود که از جملۀ آنها گسترش شرط داوری است .نظریۀ گرو شرکتها در
تأیید وجود گرو قر اردادها و ترتب آثار ازجمله گسترش قلمرو داوری از قرارداد مبنا به قارارداد
فرعی می تواند نقش ماؤثر داشاته باشاد .گساترش قلمارو شصصای شارط داوری در اعتباارات
اسنادی ،با توجه به وجود اصل استقال اعتبارات اسنادی و اصل نسبی بودن آثار قراردادها قابل
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پذیرش نیست ،ولی با تو جه به اینکه هر سه رابطۀ یادشد اجزای یق مجموعۀ واحد را تشاکیل
میدهند ،ای روابط بههم مرتبط و درهمتنید اند .دیوان داوری اختیار بررسی عملکارد طارفی
دیرر قراردادها و مسائل مرتبط با اعتبارات اسنادی را دارد ،زیرا جهت و سبب دعوا یکای اسات؛
هرچند که ای نهاد صالحیت صدور حکم الزامآور در مورد اشصاص ثالث را ندارد.
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