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جایگاه انتقال الکترونیکی وجوه در نظام حقوقی 
آمریکا و ایران 

حمید احمدی راد1 

چکیده

گسترش روزافزون اقبال دولتها به بهره گیری از انتقال الکترونیک وجوه به عنوان 
چه��ره نوین یکی از روش ه��ای پرداخت ، ضرورت وجود قوانی��ن و ضوابط خاص در 
پش��تیبانی از اجرای آن را اقتضاء می نماید. کش��ورهای مختلف بنا به مقتضیات ملی 
نس��بت به وضع قوانین یا ضوابط ناظر بر انتقال الکترونیک وجوه و تبیین قواعد حاکم 

بر روابط بانک و مشتریان مبادرت نموده اند. 
در ای��ن میان ایاالت متحده از حیث تقدم و گس��تره قانونگ��ذاری ، واجد جایگاه 
ویژه ای اس��ت. لذا در مقاله حاضر ، با بررس��ی س��وابق تاریخی و وضعیت فعلی نظام 
حقوقی کش��ور مذکور در ارتباط با انتقال الکترونی��ک ، موضع کلی این نظام حقوقی 
دارای بیش از س��ه دهه س��ابقه ، به عنوان یک نمونه و الگو ، هرچند به وصف اجمال 
ارایه گردد. در این راس��تا ، به معرفی قان��ون انتقال الکترونیک وجوه مصوب 1978 و 

ماده 4 الف قانون متحدالشکل تجاری و رویه قضایی مرتبط می پردازیم.
در خصوص نظام حقوقی ایران ، با توجه به اینکه قانون خاصی که مصوب مجلس 
باشد وجود ندارد ، صرفا دستورالعملهای مصوب بانک مرکزی در مقام تبیین تعهدات 
و مس��وولیتهای بانک در برابر مشتری قابل استناد اس��ت. دستورالعمل صدور دستور 
پرداخ��ت و انتقال وجه مصوب 30 /8/ 1385 به عن��وان اهم مصوبات بانک مرکزی ، 

محسوب می گردد. 
در نهایت ، بررس��ی تطبیقی وضعیت دو نظام حقوقی ایاالت متحده و ایران نشان 
دهنده اختالفات قابل تامل موجود می باش��د. در مقاله حاضر پیش��نهاد ش��ده،  ضمن 
لحاظ تجربیات و سوابق نظام حقوقی آمریکا و با ابتناء بر خصوصیات ملی ، جهت روشن 
ش��دن ابعاد حقوقی انتقال الکترونیک وجوه در ایران و بیان تعهدات و مس��وولیتهای 

بانک و مشتری نسبت به قانونگذاری خاص ، اقدام الزم صورت گیرد.  
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الکترونیکی وجوه 

1  - دکترای حقوق خصوصی از دانشگاه شهید بهشتی  و وکیل پایه یک دادگستری  
hamidahmadyrad@gmail.com



40

مقدمه

ام��روزه بانکداري الکترونیک به عن��وان یکی از عناصر زیربنایی تج��ارت الکترونیک ، از ابزارهاي 
ضروري براي گسترش خدمات موسسات مالی در سطح ملی و بین المللی محسوب می شود و همگام 
با سیس��تم هاي جهاني مالي و پولي عمل نموده و فعالیتهاي مربوط به تجارت الکترونیک را تس��هیل 
می نماید. به بیان دیگر ، عملیاتي شدن تجارت الکترونیک، مستلزم تحقق بانکداری الکترونیک است. 
به همین دلیل، اس��تفاده از  سیس��تم های  الکترونیک در موسس��ات مالي و اعتباري جهان به سرعت 
رو ب��ه گس��ترش بوده و تع��داد کاربران خدمات بانک��داري الکترونیک نیز روز ب��ه روز در حال فزونی 
است. براساس گزارش های رسمی یکی از موسسات تحقیقاتي2 ، آمار استفاده کنندگان از سیستم هاي 
بانکداری الکترونیک در هشت کشور فرانسه ، آلمان، ایتالیا، هلند، اسپانیا، سوئد، سوئیس و انگلیس از 
5/4 میلیون نفر در س��ال 1999 به حدود 22 میلیون نفر در سال 2004رسیده است. در سال 2005 
بیش از 75 درصد ش��رکتهاي فعال در کش��ورهاي توس��عه یافته حداقل از یکي از خدمات بانکداري 
الکترونیک استفاده می نمودند . 3 در میان کشورهاي فعال در بهره گیري از فن آوري های نوین کشور 
اس��توني پیش��رو می باش��د که  3/ 22 ٪  از جمعیت آن از خدمات بانکي اینترنتي استفاده می کنند و 

بیش از 50 ٪ قراردادهاي خصوصي از طریق اینترنت منعقد می شود. 4 
  الزم به ذکر است که نقطه تالقي تجارت و بانکداري ، نهاد پرداخت می باشد و انتقال الکترونیک 
وجوه به عنوان چهره نوین یکي از مهم ترین روش های پرداخت ، درکشورهاي مختلف، از ابتال عملي 
قابل توجهي برخوردار اس��ت. س��رعت ، س��هولت و قلت محدودیت فرایندهای مالی در فضای سایبر ، 

مشتریان موسسات مالی را بر استفاده از روش انتقال الکترونیک وجوه5 شایق نموده است. 
با عنایت به پیشرفتهای فن آوری در سیستم های بانکداری الکترونیک از یکسو و ضرورت همسویی 
قواعد حقوقی با وضعیت موجود، بدیهی است که کاوش های حقوقی در این راستا امری ضروری است.  
در مقاله حاضر به وصف اجمال به بررس��ی جایگاه انتقال الکترونیک وجوه در دو نظام حقوقی ایاالت 

متحده و ایران می پردازیم. 

1 - شناخت اجمالی انتقال الکترونیکی وجوه

انتق��ال الکترونیک وجوه روش��ي مطمئ��ن ، امن، کارآمد و کم هزینه ت��ر از پرداختهاي مبتني بر 
 چک می باشد . به عنوان یک نمونه آماری درخصوص بحث هزینه، در حالیکه پرداخت از طریق چک

03/ 1 دالر براي دولت ایاالت متحده ایجاد هزینه می نماید، انتقال الکترونیک وجوه صرفا 5/ 10 سنت 

2 .  نگاه کنید به پایگاه اینترنتی موسس��ه دیتا مونیتور  )Data monitor ( که از مراکز برجس��ته تجزیه و تحلیل اطالعات موسس��ه 
بانکداری در اروپاست. 

http://www.datamonitor.com/store/Browse/?N=355+361&Ntt=statistics

3 . موسسه فرهنگی و اطالع رسانی تبیان به نشانی اینترنتی:
http://www.tebyan-zn.ir/News-Article/Economic/money_arz_banking/2010/10/1/4284.html 
last visit on 2012.02.25
4 . Official website of London School of Economics and Political Science (LSE) available at : http://www.lse.
ac.uk/collections/EMTEL/Conference/papers/Kerem.pdf last visit on 2012.02.25
5 . Electronic fund transfer (EFT)
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هزینه دارد.6 اگر بنا باش��د اهمیت روش خاصي از پرداخت بواس��طه حجم کلي تعامالت انجام شده از 
طریق آن روش، سنجیده شود، بي تردید انتقال الکترونیک وجوه ، مهم ترین روش پرداخت محسوب 
می گ��ردد. ب��رای نمونه در ایاالت متح��ده آمریکا در طول یک روز کاري تج��اري به صورت میانگین، 
بیش از یک تریلیون دالر از طریق  سیس��تم وایر در ارتباط با تعامالت متنوع تجاري مورد انتقال قرار 
می گیرد. 7 در کشور مذکور حجم پرداختی ماهیانه حقوق و مزایای دولتی از طریق انتقال الکترونیکی 

وجوه در اکتبر سال 2011 به سطح پوشش 99.2 %  رسیده است.8
در راستای بیان اهمیت موضوع الزم به ذکر است که مقررات فدرال ایاالت متحده مقرر می نماید 
کلیه پرداخت های فدرال غیر از موارد موضوع قانون درآمد داخلي مصوب 1986 به صورت  الکترونیک 
ص��ورت گیرد مگر مواردي که دبیر خزانه از آن اعراض نماید.حوزه خزانه ایاالت متحده نیز قواعدي را 
براي  الکترونیک نمودن مزایاي عمومي و س��ایر پرداخت های مشمول معافیت مالیاتي پیشنهاد نموده 

است.9
انتقال الکترونیک وجوه عبارت اس��ت از روش��ي براي انتقال وجه به طور خودکار به وسیله رایانه و 
با اس��تفاده از اتاق پایاپاي . انتقال الکترونیک وجوه, ابزاري براي رس��یدن به هدف نهایي، یعني تحقق 
پرداخت است. در پرداخت الکترونیک یا انتقال الکترونیک وجوه, اساساً عمل پرداخت بدون جابجایي 

فیزیکي پول و بدون تبادل اطالعات کاغذي زیاد صورت مي گیرد. 10
در رویکردي دیگر، سیستم انتقال وجوه به مجموعه ای از فعالیتها اطالق می شود که موسسات مالی 

و موسسات دیگر از قبیل اتاقهای پایاپای برای انتقال وجوه بین موسسات مالی انجام می دهند.11
 کمیسیون حقوق تجارت بین المللي سازمان ملل متحد ، انتقال الکترونیک وجوه را چنین تعریف 

مي کند:
»فرآیندي اس��ت که در آن یک یا بیش از یک اقدام ،  بر اس��اس روش مبتني بر کاغذ با روشهاي 

الکترونیک صورت مي گیرد«.12 
در تعریف دیگري که در ماده 4 الف- 104 مجموعه مقررات متحدالش��کل تجاری ایاالت متحده 13 

ارائه شده است:     
»انتقال وجوه عبارت است از مجموعه مبادالت که از دستور پرداخت اصل ساز به منظور پرداخت 
به ذینفع آغاز می گردد. اصطالح مذکور شامل هر دستور پرداختي می گردد که توسط بانک اصل ساز 
یا بانک واس��ط به منظور تحقق دستور پرداخت اصل س��از صورت می گیرد. انتقال وجه با قبول بانک 

6 . Official website of the financial management service as the bureau of the United States Department of the 
Treasury available at: http://www.fms.treas.gov/eft/index.html, last visit on 2011 -7 -23 
7 . Prefatory notes of Article 4 A of  US Uniform Commercial Code
8 . http://www.fms.treas.gov/eft/reports/payment_volume_FY12.pdf last visited on 2012.02.25
9 . Ibid
10 . Liberman, Sidney, EFT in Electronic Commerce in the USA, Electronic Market, Vol.7, No.2, 1997, P.38. 

11 . عباسی نژاد، حسین و مهر نوش ، مینا ، بانکداری الکترونیک ،سمت ،تهران1388،ص81 
12 . باجاج،ک.ک. و ناگ, دبجاني، مترجم: بهنام مجتهدي, دکتر ایرج, »از مبادله  الکترونیک اطالعات تا تجارت الکترونیکي«، مؤسسه 

مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، تهران، 1376 ، ص318 
13 . www.law.duke.edu/lib/researchguides/pdf/ucc.pdf, last visited on 2012.02.25 (The official website of 
Duke law university of United states )
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ذینفع در خصوص دستور پرداخت کامل می گردد«.
طبق تعریف دیگر، انتقال الکترونیک وجوه عبارت است از هر نوع انتقال وجه به غیر از شیوه هاي 
س��نتي مثل چک، وجه نقد و س��ایر ابزارهاي کاغذي مشابه که از طریق یک پایانه الکترونیکي، تلفن، 
رایانه، نوارهاي مغناطیس��ي، به منظور س��فارش، مطلع کردن و یا مجوز دادن به مؤسس��ه مالي براي 
بدهکار یا بس��تانکار کردن یک حس��اب صورت مي گیرد. طبق این تعریف اصطالح انتقال الکترونیک 
وجوه شامل، انتقال فدوایر14، انتقال وجوه از طریق اتاق پایاپاي خودکار ، انتقال از طریق دستگاههای 

خودپرداز و پایانه هاي نقطه فروش مي باشد15.
در تعری��ف دیگ��ر ، اصطالح انتقال الکترونیک وجوه از حیث فني به اس��تفاده از رایانه یا وس��ایل 
مخابراتي جهت ایجاد یا اجرایي نمودن فرایند پرداخت ، تعریف می شود که در عمل ، این مفهوم شامل 

استفاده از دستگاههاي خود پرداز، سامانه نقطه فروش و نیز تراکنش های بر خط می باشد.16 

بن��د ب 1 ماده 3 - 205 قان��ون انتقال الکترونیک وجوه آمریکا مص��وب 1978، اصطالح مذکور 
را ب��ه ای��ن نحو تعریف می نماید: » اصط��الح انتقال الکترونیک وجوه به معن��ي هرگونه انتقال وجهي 
جز تراکنش های انجام ش��ده از طریق چک، حواله یا اس��ناد کاغذي مش��ابه اس��ت که از طریق پایانه 
الکترونیکي، وسایل تلفني یا نوار رایانه ای و مغناطیسي به منظور ارایه سفارش، صدور دستور یا تجویز 
موسسه مالي به بدهکار یا بستانکار نمودن حسابي اجرایي می شود. این اصطالح بدون قید حصر شامل 
انتقاالت نقطه فروش، تراکنش های دستگاه خودپرداز، واریز یا برداشت مستقیم و تراکنش هاي تلفني 

می گردد«. 17
ماده 4 قانون متحدالش��کل تجاری ،در ابتدا و قبل از هر چیز ، انتقالهایی از طریق اتاقهای تس��ویه 
خودکار یا از طریق شبکه های پرداخت همانند فدوایر که به وسیله فدرال رزرو اداره می شود ، سیستم 

اتاق پایاپای پرداخت بین بانکی یا دیگر شبکه ها انجام می شد را پوشش می داد.18
م��اده 4 الف قانون مذکور که به تراکنش ه��ای کالن و عمده تجاري که در آن حجم قابل توجهي 
از پول بین موسس��ات مالي و تجاري و موسس��ه های مالی گردش می یابد ناظر است، در بند 104 الف 
خ��ود فارغ از قید » الکترونیکي«، انتقال وجه را بدین گون��ه تعریف می نماید: »انتقال وجوه به معني 
مجموعه ای از تراکنش هایي است که با دستور پرداخت صادره توسط اصل ساز به منظور پرداخت وجه 
به ذینفع دس��تور، آغاز می شود. این اصطالح ش��امل هرگونه دستور پرداخت صادره توسط بانک اصل 
س��از یا بانک واسط در اجراي دستور پرداخت اصل ساز می گردد. انتقال وجه با قبول دستور پرداخت 

اصل ساز توسط بانک ذینفع به سود ذینفع، کامل می شود«. 
از دیدگاه نظري و بر اس��اس بند104 الف ماده 4 الف قانون متحد الش��کل تجاري ،فرایند انتقال 

14 . شبکه ارتباطي  الکترونیک سیستم ذخیره فدرال )فدوایر( 
15 . Federal Register/Vol.64, No.42, March, 4, 1999. 
16 .  Sienkiewicz, Stan, The evolution of EFT Networks from ATM’s to new on line Debit payment product , 
Federal Reserve Bank of  Philadelphia ,April 2002
17 .  Official website of  US Federal deposit insurance corporation available at: http://www.fdic.gov/
regulations/laws/rules/6500-1350.html, last visit on 2012.02.25
18 .  Law & Banking principles, Khathlyn Farell ,American Bankers Association , fourth edition, p.27
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وجوه }در بعد  الکترونیک و غیر الکترونیکي{ ، در واقع ، یک سلس��له دس��تورهاي پرداخت است که 
با دس��تور اصل س��از 19دایر بر پرداخت مبلغي معین به شخص ذینفع آغاز و با تامین اعتبار به حساب 
ذینفع توسط موسسه مالی کامل می شود. در این فرایند، ارزش مالي از طریق بدهکار با بدهکار نمودن 
حس��اب اصل س��از به ذینفع منتقل می گردد.اغلب در فرایند انتقال وجوه یک یا چند موسس��ه مالی 
واس��ط که دس��تور پرداخت را ازموسسه مالی اصل ساز یا موسس��ه مالی دیگر دریافت می کند، وجود 
دارد و موسس��ه مالی واس��ط دریافت کننده ، متعاقبا درخواس��ت را به موسسه مالی واسط یا موسسه 

مالی ذینفع ، منعکس می نماید.  
در یک فرایند س��اده انتقال وجه ، اصل س��از به بانکش اعالم می کند که حس��ابش را بدهکار و به 
موسس��ه مالی ذینفع منعکس نماید که حس��اب ذینفع را بس��تانکار نماید.این درخواستها20 به عنوان 
دس��تور پرداخت تلقي می شود. 21چنانچه موسسه مالی اصل ساز درخواست مذکور را قبول کند، اصل 
ساز نسبت به بانکش متعهد پرداخت مبلغ مندرج در درخواست خود می گردد. موسسه مالی اصل ساز 

نیز متقابال متعهد است که دستور پرداخت قبول شده را مطابق نظر اصل ساز اجرا کند. 
لذا در فرایند انتقال الکترونیک ، حداقل چهار عنصر وجود دارد که عبارتند از اصل س��از، موسسه 
مالی دریافت کننده، موسسه مالی ذینفع و شخص ذینفع . بعضاً در این فرایند ، موسسه مالی واسطی 
ما بین موسس��ه مالی دریافت کننده و ذینفع قرار می گیرد. بیان س��اده فرایند مذکور چنین اس��ت: 
اصل س��از دستورپرداختی به موسسه مالی دریافت کننده صادر می کند، موسسه مالی دریافت کننده 
مس��تقیما یا از طریق موسسه مالی واسط، نس��بت به انعکاس دستور پرداخت به موسسه مالی ذینفع 
اقدام می نماید و موسسه اخیر، وجه مورد نظر را به ذینفع تادیه می کند. همین فرایند به ظاهر ساده در 
عمل می تواند پیچیدگی ها و مشکالتی را در بر داشته باشد. تردیدی نیست که اجراي گسترده فرایند 
انتق��ال الکترونیک وجوه به عنوان یکي از طرق پرداخت ، مس��تلزم وجود قواعد و ضوابطي اس��ت که 
ضمن تعیین حقوق و تکالیف اشخاص مرتبط با این فرایند ، به عنوان معیاري جهت سنجش و پایش 
عملکرد های موجود تلقي گردد. تعهدات و مس��وولیتهای موسس��ات مالی در برابر مشتریان ، مقوالت 

حایز اهمیتی است که ضرورت تحلیل های حقوقی را ایجاب می کند. 
ضمنا بند ح ماده 1 آئین نامه بانکداري  الکترونیک ضمن اس��تعمال عبارت انگلیسي معادل انتقال 
الکترونیک وجه، 22 در عمل به تعریف اصطالح پایانه فروش اقدام نموده است. به نظر می رسد استعمال 
عبارت انگلیس��ي مذکور، از باب مس��امحه در بیان بوده، چرا که با دقت در تعریف ارایه شده، مشخص 
می گ��ردد که تعریف مذکور در واقع تعریف اصطالح پایانه فروش اس��ت که در واقع یکي از روش های 
انتقال الکترونیک وجوه اس��ت . با مطالعه س��وابق بحث از حیث نظري و کاربردي روش��ن است که از 
حی��ث تعریف، نظر به صبغه فني بحث، همان تعاریف ارایه ش��ده بی��ن المللي در  نظام حقوقی ایران 
نیزمورد قبول اس��ت. چراکه از حیث ماهیت فني، فرایند مذکور در کش��ورهاي مختلف ، واجد تفاوت 
19 .  اصطالح » اصل ساز «، ترجمه کلمه »Originator« می باشد که به تبعیت از  ق.ت.  الکترونیک  مصوب82/10/17   انتخاب شده 
است. قانون یاد شده دربند ب ماده  2 در مقام تعریف اصطالح مذکور مقرر می دارد:  »منشا اصلي داده پیام است که داده پیام به وسیله 

او یا از طرف او تولید یا ارسال می شود. اما شامل شخصي که در خصوص داده پیام به عنوان واسطه عمل می کند نخواهد شد«.
 20

21 .  See Regulation J,12 Code of Federal Regulations (C.F.R.) 210.26
22 .  Electronic Fund Transfer
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عمده ای نمي باشد. 

2 - منابع نظام حقوقي ایاالت متحده آمریکا

با مالحظه و تامل اجمالي در وضعیت و رویکرد  نظام های ش��ناخته ش��ده حقوقي جهان مشخص 
می گردد که در میان کشورهای جهان، ایاالت متحده آمریکا  با قریب سی و پنج سال سابقه تقنینی در 
خصوص تبیین تعهدات و مسوولیتهای موسسات مالی در برابر مشتریان در فرایند انتقال الکترونیکی 
وجوه ، در واقع،  اولین کش��وری اس��ت که در خصوص تراکنش های اعتباری کالن انتقال الکترونیکی 
وجوه ، به تدوین قانون پرداخته است23، می تواند مبنا و الگوی مناسبی برای بررسی ابعاد و آثار حقوقی 

انتقال الکترونیکی وجوه درخصوص موسسات مالی باشد. 
آمری��کا قان��ون انتقال الکترونیکی وجوه24 را در 1978 و در س��طح فدرال و ب��ه منظورحمایت از 
اعتبار مصرف کننده تصویب نمود که این قانون ش��امل تراکنش های مبتنی بر سیس��تم نقطه فروش 
و دس��تگاههای خودپرداز می گردد. در عین حال ماده 4 الف قانون متحدالش��کل تجاری25 در س��طح 
تراکنش های کالن تجاری توسط موسسه حقوق آمریکایی و کنفرانس ملی نمایندگان قوانین موضوعه 
آمری��کا در س��ال 1989 تدوین و جهت تصویب در ایالتهای مختل��ف ارایه و هم اکنون تقریبا در همه 
ایاالت مورد تصویب قرار گرفته اس��ت. ضوابط مندرج در ماده 4 الف ش��امل تراکنش های انجام ش��ده 
از طریق سیس��تم موسوم به فدوایر و اتاق پایاپای سیس��تم پرداخت بین بانکی می باشد. ضمن اینکه 
مقررات مصوب هیات ذخیره فدرال ، تحت عنوان مقررات »جی« و »ای« نیز در محدوده شمول خود 
الزم االجرا می باش��د. مضافا رویه های قضایی این کش��ور مکمل قوانین موضوعه می باشد. الزم به ذکر 
اس��ت صرف نظر از اینکه وصف  الکترونیک و س��نتي به عنوان دو روش انتقال وجوه، موثر در ماهیت 
مفهوم مذکور نیست ، لکن قانونگذار آمریکایي با توجه به حجم مبادالتي و تفاوتهاي اجرایي استفاده 
از دو روش مذک��ور و نی��ز با ابتن��اء بر جنبه حمایت از حقوقي مصرف کنن��ده ، قواعد حاکم بر انتقال  
الکترونیک وجوه را در قالب قانون مستقلي که زیر مجموعه ای از قانون حمایت از اعتبار مصرف کننده 

می باشد ، تدوین و تصویب نموده است.
بررس��ي تاریخي نش��ان می دهد امکان انجام عملیات بانکي از طریق  الکترونیک براي مشتریان ، 
تاثیر شگرفي بر قوانین بانکي ایاالت متحده آمریکا داشته و در حقیقت به همان میزان که فن آوري ، 
پیشرفت نماید و صنعت بانکداري را دچار تحول سازد ، حقوق بانکي نیز متناسبا تغییرات چشمگیري 

را به خود دیده وخواهد دید.26 
از دیدگاه کلي، نظام حقوقي حاکم بر فعالیت بانک ها در ایاالت متحده آمریکا، ش��امل دو سیستم 
فدرال و ایالتي اس��ت . تجربه آمریکایي ثابت کرده با توجه به خصوصیات ویژه انتقال وجه ، علي رغم 
وجود مجموعه های جامع قانوني ناظر بر س��ایر روش��هاي پرداخت، اعمال مستقیم یا بر مبناي قیاس 

23 .  RF ,Dole, “Receiving bank liability for errors in wholesale wire transfers” ,69 Tulane Law Review 877, 
1995 ,at 883- 884
24 .  Electronic Fund Transfer Act (EFTA) 
25 .  Uniform Commercial Code (UCC)
26 .  Gale group, Gale Encyclopedia of Everyday Law, vol 1,2003, p:81 -82
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این دس��ت قوانین بر روش مذکور ، چندان مناس��ب نمي باشد.  یکی از دالیلی که در نهایت منتج به 
تدوی��ن قانون داخلی نمونه در ایاالت متحده گردی��د، فقدان یک مجموعه قانونی جامع بود که بتواند 
حقوق و تعهدات ناشی از فرایند انتقال وجه را تعریف نماید.27 با استقراء در قوانین این کشور مشخص 
می گ��ردد، اصول حقوق��ي مرتبط و قابل اعمال بر روش پرداخ��ت )الکترونیکي یا کاغذي( ، در برخي 

موارد به وضعیت مشتري یعني مصرف کننده یا موسسه تجاري بودن ، بستگي پیدا می کند.
قانون متحدالش��کل تجاري ایاالت متحده28 در سطح ایالتي ، مجموعه ای از قوانین موضوعه را که 
مرتبط با برخي فعالیت های مالي شامل بانکداري و عملیات مربوط به اخذ تضمین می باشد ، به صورت 
نمونه ارایه می نماید. ماده 4 الف  قانون اخیر ناظر بر انتقال وجوه به صورت کالن است که تحت عنوان 
تراکنش های تجاري به تفصیل به بیان احکام مربوط به آن می پردازد و خسارات را بین موسسه مالی 
و مشتری تخصیص می دهد.29  از سوي دیگر، در سال 1978 قانون انتقال الکترونیک وجوه به عنوان 
قانوني آمره ، حمایتي و در راس��تاي حمایت از حقوق مصرف کننده در 1978 در سطح فدرال توسط 
کنگره به تصویب رسیده که محدود به تراکنش های مشتري مصرف کننده است. ماده 914 این قانون 
امکان هرگونه توافق بر خالف حقوق پیش بیني ش��ده  در آن براي مش��تري را منع نموده و در عین 

حال درج شرایط حمایتي بیش از استانداردهاي مقرر را به نفع مشتري، مجاز دانسته است.
ضمنا الزم به توضیح است  که قانون انتقال الکترونیک وجوه ، به عنوان فصل فرعی ششم از فصل 
اصلی چهل و یک از عنوان پانزدهم کد آمریکا 30 محسوب می شود .البته ماده 4 الف حاکم بر تراکنش 
های��ي که در چارچوب قان��ون انتقال الکترونیک وجوه مصوب 1978 نبوده و منصرف از آن اس��ت.31 
مضافاً اینکه ، ضوابط و مقررات تدوین ش��ده توس��ط هیات ذخیره فدرال نظیر مقررات »ای« و »جی« 

نیز به نحوي ، ابعادي از موضوع را تحت شمول خود قرار می دهد. 
مقررات »جی« بخش��ی از مجموعه مقررات فدرال در ایاالت متحده آمریکاست که چارچوب های 
حقوقي الزم براي موسس��ات مالي جهت وصول چ��ک و انتقال وجوه و حقوق و تکالیف طرفین رابطه 
انتق��ال وجوه و وصول چک را در سیس��تم بانکي فدرال مش��خص و تعری��ف می نماید.مقررات مذکور 
بوس��یله آیین نامه اجرایي بانک ذخیره فدرال تکمیل گردیده و جزییات اجرایي آن مقرر ش��ده است. 

توضیحا عنوان 12 این مقررات از ماده 25-210   به بعد به انتقال وجوه می پردازد. 32
همانگونه که ذکر ش��د در نظام حقوقي ایاالت متحده، تعامالت مش��تریان موسس��ه مالی در دو 
دس��ته مصرف کننده و تجاري عمده تقس��یم بندي می ش��ود و در حال حاضر ، انتقال الکترونیک در 
ایاالت متحده آمریکا در هر دو بعد تجاري و مصرف کننده داراي پوش��ش قانونگذاري می باشد حقوق 
و تکالی��ف مش��تري مصرف کننده و موسس��ات مال��ي ، در تراکنش های  الکترونیک ، ش��امل انتقال 
وجه از طریق دس��تگاههاي خودپرداز  و سیس��تم نقطه فروش تحت ش��مول و پوش��ش قانون انتقال 

27 . PB, Fry, “Basic concepts in Article 4A: Scope and Definitions” ,45 The Business Lawyer, 1990 , 1401
28 
29 .  Report and recommendation  relating to article 4A of the uniform commercial code, New Jersey law 
revision commission, 1989,2  
30 .  United States Code(USC)

31 .  Brindle, Michael and others, Law of bank payment, sweet & Maxwell, London, 3rd,2004, 107
32 .  http://www.federalreserve.gov/bankinforeg/regjcg.htm , last visit on 2012.02.25 



46

الکترونی��ک وجوه مصوب 1978 و مقررات »ای« سیس��تم ذخیره فدرال قرار می گیرد. مقررات »ای«  
و همچنین معیارهایي براي افش��اي اطالعات مالي، صدور کارت، رویه دسترسي و رفع خطا نسبت به 

کلیه موسسات مالي حاکم است.
عملی��ات پرداخت از طریق ش��بکه مخابرات��ي فدرال )فدوایر(33 تحت ش��مول مقررات »جی« که 
ش��رایط ماده 4 الف قانون متحدالش��کل را در خود گنجانده ، قرار می گیرد. مقررات »جی«  به ویژه 
فصل »ب«  آن ، حقوق و مس��ولیتهاي موسس��ات مالي را که از  سیس��تم مخابراتي فدرال اس��تفاده 
می کنند ، تعریف می نماید. بر اساس مقررات سیستم ذخیره فدرال ، نیز در خصوص ضوابط حاکم بر 
استرداد وجوهي که توسط موسسه مالي از طریق اتاق پایاپاي سیستم پرداخت بین بانکي یا  سیستم 
انتقال وجه مخابراتي فدرال از طرف مش��تري دریافت ش��ده صحبت می کند. مضافا، آیین نامه اجرایي 
مواردي از قبیل ساعات کار  سیستم انتقال وجه مخابراتي فدارل ،امنیت،احراز هویت، هزینه ها و برخي 

محدودیت ها را مشخص می کند.
انتقال وجوه انجام ش��ده از طریق اتاق پایاپاي سیس��تم پرداخت بین بانکي ، تابع رویه ها و قواعد 
اتاق پایاپاي سیس��تم پرداخت بین بانکي می باش��د که مقرر می کند قوانین ایالت نیویورک که حاوی 
مفاد ماده 4 الف قانون قانون متحدالش��کل تجاري است بر عملیات اتاق پایاپاي سیستم پرداخت بین 

بانکي حاکمیت دارد.
سابق بر تصویب قوانین یادشده، هیچ مجموعه حقوقي اعم از قانون موضوعه یا تصمیم قضایي در 
مقام تعریف ماهیت انتقال وجوه یا بیان حقوق و تعهدات ناش��ي از دس��تور پرداخت در نظام حقوقی 
ایاالت متحده وجود نداش��ته و تصمیمات قضایي در ارتباط با انتقال وجوه، متش��تت، غیر پیشرفته و 

ناهمگون بوده است. 
قض��ات ناگزیر بودند دعاوي مطروحه مرتبط با انتقال وجوه را با اس��تناد به اصول کلي کامن ال یا 
انصاف یا قیاس با ماده 4 ناظر بر س��ایر روش��هاي پرداخت حل و فص��ل نمایند. لکن تعریف حقوق و 
تعهدات ناش��ي از انتقال وجوه با ابتناء بر موارد یاد ش��ده ، قابل دفاع نبود. با دقت در نحوه تنظیم و 
تصویب قوانین مذکور مش��خص می گردد که نظر به خصای��ص این روش پرداخت و آثار مترتب ،  در 
ای��االت متحده ، تصمیم بخردانه ای در اختصاص مقرراتی جداگان��ه و تعیین تکلیف حقوقي واگذاري 
مسوولیتها، تعریف قواعد رفتاري ، تخصیص خطر و ایجاد محدودیتهاي مسوولیت اتخاذ گردیده بدون 
اینکه صرفا به ذکر اصول کلي و قابل تفس��یر بس��نده ش��ود. علیهذا امروزه در ایاالت متحده ، استناد 
به اصول کلي حقوقي و انصاف ،خارج از قالب ماده 4 الف قانون متحدالش��کل تجاري یا قانون انتقال 
الکترونی��ک وجوه ،جهت ایجاد حقوق یا وضع تکالیف به صورت ناهمگون با مفاد این مقرره ، محملي 

ندارد. 34 
البته رویه های قضایی گس��ترده ای در نظام حقوقی آمریکا به چش��م می خورد که در جای خود و 
در کنار قوانین موجود ، قابل تامل می باش��د. س��وابق نشان می دهد که قریب 100 پرونده قضایی  در 

محاکم آمریکا منتج به آرای قابل استناد گردیده اند. 35

33 .  FedWire 
34 .  http://www.law.cornell.edu/UCC/4 A/4 A-102.html ,last visit on 2012.02.25

35 .  برای اطالع ازرویه های قضایی موجود به پایگاههای اینترنتی ذیل مراجعه نمایید:
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3 - نظام حقوقي ایران

در ای��ران براس��اس بن��د 3 ماده 2 قانون عملی��ات بانکي بدون ربا مص��وب 1362 یکي از وظایف  
سیستم بانکي، انجام کلیه عملیات بانکي ارزي و ریالي دانسته شده است. طرح جامع اتوماسیون بانکی 
پس از مطالعه و بررسیهای گوناگون در قالب پیشنهادی به منظور ایجاد تحولی جامع در برنامه  ریزی 
فعالیت های انفورماتیکی موسسات مالی به مسئوالن شبکه بانکی ارایه شد که با مصوبه مجمع عمومی 
بانک ها در س��ال 72 ، ش��کلی رس��می به خود گرفت. در همان س��ال بانک مرکزی، شرکت خدمات 
انفورماتی��ک را به عنوان س��ازمان اجرایی طرح جامع انفورماتیک سیس��تم بانکی تاس��یس کرد. طی 
سال های 72 و 73 جرقه های ایجاد سوییچ ملی جهت بانکداری الکترونیکی زده  شد و در همان راستا 
ش��بکه ارتباطی بین موسسه مالی ملی و فروشگا ههای ش��هروند ایجاد شد. در خرداد1381مجموعه 
مقررات حاکم بر مرکز ش��بکه تبادل اطالعات بین بانکی موس��وم به ش��تاب به تصویب رس��ید. بدین 
س��ان اداره ش��تاب بانک مرکزی در 1 /4/ 1381 تاسیس و با هدف فراهم کردن زیر ساخت بانکداری 

الکترونیکی آغاز به کار کرد. 36 
پس از تصویب قانون تجارت  الکترونیک مصوب 17/ 10/ 82 مجلس شوراي اسالمي ،گامهاي قابل 
مالحظه ای در راس��تاي ایجاد بسترسازي الزم در زمینه بانکداري  الکترونیک برداشته شده است. توجها 
به بند ج - 4 ماده 10 قانون برنامه چهارم توس��عه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اس��المي 
ایران مصوب 11/ 6/ 83 که  مقرر می دارد37 : »دولت مکلف است از سال اول برنامه چهارم، نسبت به 
برقراري سیس��تم بانکداري الکترونیک و پیاده سازي رویه هاي تبادل پول و خدمات بانکي  الکترونیک 
مل��ي و بین المللي در کلیه بانک هاي کش��ور و براي همه مش��تریان اقدام نمای��د« و برمبناي اهمیت 
بانکداري  الکترونیک به عنوان یکي از ارکان توس��عه فناوري اطالعات کش��ور و ارائه خدمات با افزوني 
س��رعت ، کاهش هزینه و ازاله پیچیدگیهاي عبث اداري ، امروزه ، مزید بر تاس��یس حقوقي ، ش��اهد 

گسترش ارائه خدمات بانکداري  الکترونیک به صورت روز افزون هستیم. 
آیین نامه گسترش بهره برداری از خدمات پول الکترونیک مصوب 1 /5/ 84 هیات وزیران در ماده 
1 کلیه موسسات مالی اعم از دولتی و خصوصی را مکلف نموده نسبت به نصب دستگاههای خودپرداز 

و پایانه فروش و نیز صدور کارتهای پول الکترونیک اقدام نمایند. 
 آئین نام��ه بانک��داري الکترونی��ک  تح��ت عن��وان مصوب��ه ش��ماره 211845 /ت 39393 مورخ

 26/ 12/ 86 هیات وزیران که بر همین مبنا به تصویب رسیده، از مجموع 8 آئین نامه اي است که به 
منظور تحول رفتاري در  سیستم بانکي تدوین و براي اجرا به دستگاه هاي ذیربط ابالغ شده است. در 
این آئین نامه 26 ماده اي ، تعیین راهبردها و راهبري زیرساخت هاي سیستم جامع پرداخت و بانکداري  

http://law.justia.com/cases
http://www.leagle.com/aboutus.aspx      and 
http://www.findlaw.com/casecode

36 .   پایگاه اینترنتی موسسه مالی سپه ایران به نشانی:
http://www.sepahanbank.ir/ last visit on 2012.02.25

37 .   در قان��ون برنام��ه پنج��م توس��عه مقرره خاصی در بحث انتق��ال الکترونیک وجوه دیده نمی ش��ود . لذا بدیهی اس��ت که مبنای 
سیاستگزاری کالن در این رابطه ، قانون برنامه چهارم توسعه می باشد.
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الکترونیک برعهده بانک  مرکزي گذاشته شده  است. کلیه بانک ها و دستگاه  هاي اجرایي کشور موظفند 
در طرح هایي که به هر ش��کل متضمن دریافت و پرداخت الکترونیک و وجوه بین  بانکي باش��د، مطابق 
با اس��تانداردها و دستورالعمل تدوین شده توسط این موسسه مالی عمل کنند. بر اساس ماده 7 آیین 
نامه  نظام بانکداری الکترونیکی» بانک ها موظفند ظرف ش��ش ماه پس از ابالغ این آیین نامه، حداقل 
یک پایانه پرداخت غیرحضوري به غیر از دس��تگاههاي نظیر دس��تگاههاي خودپرداز و سیستم نقطه 
فروش ،تلفن بانک، موسسه مالی همراه و اینترنت را با لحاظ مسایل امنیتي به گونه اي فعال نمایند که 
قابلیت نقل و انتقال الکترونیک وجوه بین حساب هاي خود و پرداخت  الکترونیک را داشته باشند«  . 
بانک مرکزی دستورالعملي را برای صدور چک بانکی به موسسه های مالی سراسر کشور ابالغ نموده و 
بر اساس این دستورالعمل از تاریخ 25/ 1/ 1387 انتقال وجوه بین بانکی اعم از عملیات بانک به بانک 
و مشتری به مشتری صرفا از طریق ارسال دستور پرداخت به سامانه تسویه ناخالص آني )ساتنا( مجاز 
خواهد بود. س��اتنا س��امانه اي براي انتقال وجوه کالن بین بانکي و در واقع یک مرکز تسویه ریالي بین 
بانکي به حس��اب مي آید. عالوه بر این از طریق ساتنا مي توان حواله هاي بین بانکي را نیز منتقل کرد. 
38 ضمنا بر اساس بخشنامه شماره 91104/90 مورخ 21 /4/ 90 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 

به عنوان مدیران عامل بانک ها ، از تاریخ 25/ 4/ 90 تبادالت بین موسسات مالی با یکدیگر که منشاء 
بانک به بانک داش��ته باشند،لزوماً  باید از طریق سامانه ساتنا عملیاتی گردد 39 بانک مرکزی جمهوری 
اس��الی ایران به موجب بند »ب« ماده 11 و ماده 14 قانون پولی و بانکی کش��ور )مصوب تیرماه سال 
1351(، وظیف��ه نظ��ارت بر بانک ها و موسس��ات اعتباری و و دخالت در امور پولی و بانکی کش��ور  را 
برعه��ده دارد. در ماده 2 آیین نامه گس��ترش بهره برداری از خدمات پ��ول الکترونیک، بانک مرکزی 
، مس��وول تصویب و ابالغ دس��تور العمل ها و آیی��ن نامه های مرتبط گردیده اس��ت. لذا بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران به عنوان تنظیم کننده  سیستم پولی و اعتباری کشورمحسوب می شود و لذا 
ضوابط مصوب این نهاد در فصل موسسه مالی ، نافذ و الزم االتباع است.  ضمنا بانک مرکزی در روابط 
میان موسسه مالی و مشتری دخالت نمی کند و روابط آنها بر اساس قرارداد می باشد. ماده 25 مقررات 
حاکم بر مرکز ش��تاب مصوب 1381 بانک مرکزی، اختیار عقد قرارداد با خرده فروش��ان را به اعضاء 
ش��تاب واگذار نموده و در این خصوص از مرکز ش��تاب ، سلب مس��وولیت نموده است. ماده 29 نیز از 

مرکز شتاب در خصوص کارتهای پرداخت صادره توسط اعضا، سلب مسوولیت کرده است. 
درخصوص جایگاه دستورالعمل های مصوب بانک مرکزی ، صرف نظر از اینکه اوال: بر اساس اصل 
85 قانون اساس��ی ، مجلس ش��ورای اس��المی نمی تواند اختیار قانونگذاری خود را به شخص یا هیاتی 
واگ��ذار کن��د و ثانیا: بر طبق اصول حقوق عمومی، دس��تورالعمل های مصوب دس��تگاههای اجرایی و 
س��ازمان های دولتی ، نمی تواند در حیطه فراسازمانی منش��اء ایجاد تعهد گردد، لکن وضعیت موجود 
حقوق��ی حکای��ت از آن دارد که بانک مرکزی بر اس��اس اختیارات حاصل��ه از  مصوبه مورخ 5/5/84 ، 
مجاز اس��ت در خصوص فرایندهای بانکداری الکترونیک نس��بت به تصویب دستورالعملهای مرتبط و 

38 .  البته علي رغم موارد مذکور که واجد جنبه تقنیني و اجرایي است، مشهود است که ایران به عنوان کشوري نوپا در عرصه انتقال  
الکترونیک وجوه محسوب می گردد که شرایط فعلي ، اقتضاء دارد از کشورهاي صاحب تجربه و سبک ، الگوهاي متناسب اخذ و پس از 

جري فرایند بومي شدن در سطح قانونگزاري و اجرایي ، به منظور پاسخ به نیازهاي موجود استفاده گردد.
39 .  http://www.cbi.ir/showitem/8332.aspx, last visit on 2012.02.25
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ابالغ آن اقدام نماید. فارغ از اشکاالت جدی وارد بر این رویه ، نظر به اینکه دستور العمل های موجود، 
به عنوان منبع ایجاد تعهد برای موسس��ات مالی محس��وب می گردد و با عنایت به اینکه مفاد ضوابط 
مذک��ور ، مغایرتی با قوانین موج��ود ندارد ، لذا ضوابط مصوب بانک مرکزی ، به عنوان قواعد حاکم بر 
موسسات مالی که منشاء ایجاد تعهد و به تبع ، ایجاد مسوولیت می گردد و تنها قواعد موجود در نظام 
حقوقی ایران می باش��د ، مورد بررسی قرار می گیرد. مهم ترین ضوابط و قواعد موجود در حقوق ایران 
، دس��تورالعمل صدور دس��تور پرداخت و انتقال وجه مصوب 30/ 8/ 1385 بانک مرکزی اس��ت. این 
دس��تورالعمل که مش��تمل بر 45 ماده و 9 تبصره می باشد، فصل عمده ای از تعهدات موسسه مالی در 

خصوص بحث دستور پرداخت و انتقال وجوه و شرایط آن را تبیین نموده است.
باعنایت به مراتب مذکور ، روابط حقوقی که بین موسس��ه مالی و مشتری ایجاد می شود می تواند 
از قوانین ومقررات جاری یا از قرارداد منعقده بین ایش��ان نش��ات بگیرد و عالوه بر قوانین و مقررات 
حاکم بر روابط موسس��ه مالی و مش��تری، قرارداد فی مابین نیز نافذ و الزم االجراس��ت. لذا از آنجا که 
مقررات حاکم بر فعالیتهای موسس��ه مالی به دلیل آمیختگی با نظم اقتصادی کش��ور نوعا از مقررات 
آمره محس��وب می گردد، مفاد قرارداد فی مابین موسس��ه مالی و مشتری صرفا در صورتی که مخالف 
قواعدآمره نباش��د، معتبر اس��ت. این امر از عبارت  » در صورتی که مخالف صریح قانون نباش��د، نافذ 
اس��ت« مندرج در ماده 10 ق.م. ، مس��تنبط اس��ت. در عمل، موسس��ات مالی در قراردادهای خود با 
مش��تریان اقدام به اس��تفاده از نمونه قراردادهای الحاقی کرده و نوعا ش��روط تحدید کننده یا س��الب 

مسوولیت را در آن درج می نمایند.
در ای��ران برخالف نظام حقوق��ی ایاالت متحده هیچ مجموعه مدون قانون��ی به منظور حمایت از 
اعتبار مصرف کنندگان و تنظیم روابط حاکم بر انتقال الکترونیک وجوه در راستای حمایت از مشتریان 
غیرتجاری به گونه ای که منشاء ترتب آثار حقوقی باشد تا کنون به تصویب نرسیده است. 40 در واقع، 
تفکیک بین مش��تریان مصرف کننده و مش��تریان تجاری در حقوق ای��ران وجود ندارد. در روش های 
انتقال وجه نیز تفکیکی بین روش های مربوط به مشتریان مصرف کننده و مشتریان تجاری، به چشم 

نمی خورد . 
ضمنا رویه قضایی مدونی در خصوص ضوابط موجود و کیفیت اعمال و تفس��یر آن در محاکم نیز 
قابل اس��تفاده نمی باشد.  لذا ناگزیر، باید بر اساس اصول کلی حقوقی حاکم بر قراردادها و استقراء در 
نمونه های موجود قراردادی به تحلیل مس��وولیت موسس��ه مالی در برابر مشتری پرداخت. در وضعیت 
فعلی ، آنچه تعیین کننده اس��ت، قرارداد موسس��ه مالی و مشتری و اصول کلی حقوقی است. نظریات 
علم��ای حق��وق و رویه قضایی به معنی اعم نیز صرفا می تواند با رویکرد ارش��ادی ، در تعیین حقوق و 

تکالیف طرفین این رابطه مدد نماید.

نتیجه

ب��ا توج��ه به اهمیت و جایگاه انتقال الکترونیک وجوه ، به نظر می رس��د تدوین مقرراتی جامع که 
زوای��ای رواب��ط حقوقی بانک ها با یکدیگر از یکطرف و مش��تریان و بانک ها از طرف دیگر را  به صورت 

40 .  البته در کشورهایی چون انگلستان نیز چنین وضعیتی وجود دارد و قانون مدونی در این رابطه تصویب نگردیده است.نک:
Brindle, op.cit,107
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ش��فاف تبیین نماید ، ضرورتی انکار ناپذیر اس��ت. همانگونه که ذکر شد ایاالت متحده آمریکا از سال 
1978 ب��ه تصویب قوانین مرتبط و تعیین تکلیف قانون��ی در این خصوص مبادرت نمود. رویه قضایی 
نیز در شناسایی ابعاد بحث ، نقشی درخور دارد. در ایران نیز نظر به رویکرد حکومت در اجرای فرایند 
دولت الکترونیک ، پیش��نهاد می ش��ود با لحاظ مفاد ضوابط مصوب بانک مرک��زی ، قانونی مرتبط به 
تصویب مجلس شورای اسالمی برسد. ضمن اینکه با توجه به ضرورت حمایت از حقوق مشتریان بانک، 
مق��ررات حمایتی که مانع بانک ها از درج ش��رایط یکطرفه در قرارداده��ای الحاقی خود جهت تامین 
منافعش��ان در برابر مشتریان ، الزم به پیش بینی است. بهره مندی از تجارب کشورهایی چون ایاالت 
متح��ده آمریکا با نگاه ملی و بومی س��ازی داده های قانونی و قضایی می توان��د اقدامی موثر درتدوین 

قوانین مرتبط گردد.

منابع

1- PB Fry, “Basic concepts in Article 4A: Scope and Definitions” ,45 The Business Lawyer, 
1990 

2- Liberman, Sidney, EFT in Electronic Commerce in the USA, Electronic Market, Vol.7, 
No.2, 1997

3- Sienkiewicz, Stan, The evolution of EFT Networks from ATM’s to new on line Debit pay-
ment product , Federal Reserve Bank of  Philadelphia ,April 2002

4- RF ,Dole, “Receiving bank liability for errors in wholesale wire transfers” ,69 Tulane Law 
Review 877, 1995 

5- Gale group, Gale Encyclopedia of Everyday Law, vol 1,2003
6- Brindle, Michael and others, Law of bank payment, sweet & Maxwell, London, 3rd,2004
7- Law & Banking principles, Khathlyn Farell ,American Bankers Association , fourth edi-

tion
8- http://www.datamonitor.com/store/Browse/?N=355+361&Ntt=statistics
9- http://www.tebyanzn.ir/NewsArticle/Economic/money_arz_banking/2010/10/1/4284.html
10- http://www.lse.ac.uk/collections/EMTEL/Conference/papers/Kerem.pdf
11- http://www.fms.treas.gov/eft/index.html
12- www.law.duke.edu/lib/researchguides/pdf/ucc.pdf
13- http://www.fdic.gov/regulations/laws/rules/6500-1350.html
14- http://www.federalreserve.gov/bankinforeg/regjcg.htm
15- http://www.law.cornell.edu/UCC/4 A/4 A-102.html
16- http://www.cbi.ir/showitem/8332.aspx
17- http://www.sepahanbank.ir

عباسی نژاد، حسین و مهر نوش ، مینا ، بانکداری الکترونیک ،سمت ،تهران،1388  - 18
باجاج،ک.ک. و ناگ, دبجاني، مترجم: بهنام مجتهدي, دکتر ایرج, »از مبادله  الکترونیک اطالعات تا تجارت الکترونیکي«،   - 19

مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، تهران، 1376


