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آثار حقوقی جعل اعتبارات اسنادی

: گسترش روز افزون تجارت فرامرزی بهویژه پس از جنگ جهانی دوم از یکسو و عالقه وافرکشورهای

مبتنی بر نظام اقتصادی بازار آزاد به آزادسازی مقررات تجاری خود از سوی دیگر، علمای حقوق را برآن

داشت تا راهی برای تطبیق حقوق با این تغییرات بیابند. در همین راستا و در گسترش تجارت در عرصه

از حسن شهرت تجاری و حقوقی بینالمللی، موانعی وجود داشت ازجمله عدم شناخت کافی طرفین 

همدیگر، عدم امکان اجرای تصمیمات قضائی و داوری اتخاذ شده یک کشور در کشور دیگر. مسائل ناشی از

موازین و مقررات کشورهای طرفین قرارداد مسئوالن را برآن داشت تا جهت تشویق سرمایه گذاری اقدام به

استفاده از ابزاری نمایند که تضمین کننده امنیت تجارت در عرصه بینالمللی و حقوق طرفین قرارداد باشد

بهترین ابزاری که در این زمینه تدوین گردید اعتبار اسنادی است. بهموجب این اعتبار بانک گشاینده تعهد

می¬نماید در قبال ارائه اسناد موردپذیرش طرف دیگر قرارداد وجه تودیعی خریدار را در موعد مقرر به

فروشنده بپردازد. به منظور برقراری مقررات حاکم بر اعتبارات اسنادی و حل و فصل دعاوی، مقرراتی از

سوی نهادهای بازرگانی بینالمللی تدوین گردیده لیکن رویه واحدی در این زمینه و اثرات حقوقی یکسانی

وجود ندارد.

در این پایان¬نامه سعی شده¬است ضمن معرفی و بررسی ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی و نقش آن در

تسهیل مقررات تجاری، انواع اعتبارات اسنادی، موارد قابل جعل و تقلب در حوزه اعتبارات اسنادی و مقایسه

آثار حقوقی مترتب بر آن در حوزه بین الملل و نتیجتاً پیشنهاد اتخاذ شیوه و رویه واحد بیان گردد.
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M.A. Thesis:

legal effects of forging the letter of Credits
Abstract:
Increasing expansion of overseen business especially after second worled of countries their
commercial rules forced business scholars to find a way for adapting rules with these
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changes there fore there were some barriers against expansion of internaiontal businese
including not having eenuogh information of parties commercial reputation of parties
commercial reputation, being unable to run legal and juridical decisions which have neen I
made in one country in the other . problems and issues that kave been caused by parties
rules and laws made anihorities    use tools to encourage countries invest . these tools
mainly assure internationall commercial safety and parties rights . Document validity is the
best device which has been codified in this field. Regarding this document, the introductive
bank is committed to pay buyevs valedictory money to vendor at the deadline on the case
of offeving documents that are acceptable by the other party. Some rules were codified by
international busiaess institutes to run dominant rales on documental validity and solving
lawsuits. But there isnt a same legal works.
This thesis attempts to iatroduce and assess legal nature of document validity and it s role
in facilitating commercial rules, also makes a study on different kinds of document validity.
Forgeries and frauds that might happen in this field, compares related international and
finally sugges tionsare offered to make a same decistion.
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