
مفهوم و ماهيت حقوقي 
پول الکترونيکي

مصطفي السـان1

چکيده
پول الکترونيکي جزء ناخواسـته، نظام پرداخت اسـت که قبل از پيش بيني 
قواعد حاکم بر آن، در قانون توسعه  يافته و هر روز بر مقبوليت اين وسيلة پرداخت 
از جمله به دليل دو وصِف سـهولت کاربري و سـرعت تأديه افزوده مي شـود. سـه 
کارکرد اصلي پول واقعي يعني واحد ارزش گذاري، وسيلة پرداخت و ذخيره در سند 
پولـي در مورد آنچـه در اصطالح »پول الکترونيکي« ناميده مي شـود، به طور کامل 
محقق نيست. به همين دليل، فرض بر اين است که اين وسيله براي پرداخت - بدون 
اينکه واقعًا »پول« باشد- فاقد ماهيتي مستقل بوده و تنها واسطه اي قابل مقايسه با 

برخي از شيوه هاي کنوني پرداخت به شمار مي آيد. 
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مقدمه
مطابق يك تعريف، »پول عبارت از هر چيزي است كه به عنوان واسطه 

پرداخت مورد قبول عمومي واقع شده است« ] 7 :11[.
ــيله پرداخـت  ــرد آن به عنوان وس ــاس كارك ــان پول را بر اس عمل گراي
ــود. به نظر  ــد اين نقش را عهده دار ش ــزي معنا مي كنـند كه بتـوان ــه هر چي ب
ــل آيد تا هر  ـــترده اي از پول به عم ــير گس ــي، بايد تفس ــت گذاران پول سـياس
عمـليات مالي به دليل تأثيري كه در اقتصاد ملـي دارد، تحت نظارت و بازرسي 
ــول نيز آن را هر چيزي  ــاختاري از پ ــك مركزي قرار گيرد ]20[. تعريف س بان
ــاي بانکي و غيربانکي مبادله  ــد كه در فرايند مبادالت مالي ميان نهاده مي دان

مي شود ] 467 4:[.
ــود، بايد تمام خصيصه هاي پول را  ــوب ش براي اين كه چيزي پول محس
داشته باشد. به ويژه، وسيله پرداختي كه به كار مي رود، بايد سندي پولي باشد. 
از اين رو، در اين تعبير، پول به تمام اسناد يا فلزاتي گفته مي شود كه در عرف 

مردم به  عنوان معيار ارزش مورد قبول و معامله اند. 
اقتصاددانان به ويژگي هاي پول از جنبه اقتصاد و كاركردي كه در نظام 
ــاس، پول مي تواند معيار ارزيابي ارزش  ــته اند. بر اين اس اقتصادي دارد، نگريس
ــد. پول  ــيله اي براي پرداخت يا ذخيره ارزش باش ــي كاال يا خدمات، يا وس مال
داراي اين ويژگي منحصر به فرد است كه مي تواند بدون نياز به تبديل به كاالي 

ديگر يا هزينه، به جريان افتاده و مورد مبادله قرار گيرد. 
ــه تـفاوتي مـيان تـعريف اقتـصادي  با اين تعابـير، مي تـوان دريافت ك
ــول از نظـر  ـــت، وجـود ندارد. پ ــوق در پي آن اس ــي كه حقـ ــول و توصـيف پ
ــه كـاركرد دارد: 1. سنـد ارزش گـذاري براي تعيـين اعتبار؛ 2.  حـقوقي نيز س
ـــيله اي براي پرداخـت؛ و 3. بهـترين وسيله اي كه مـي تواند در قالـب خود  وس
ـــود ]16[. واحد پـول در هر كـشور به طور خاص تعـيين  )پول( نـگـه داري ش

مي شـود.
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ــت  عبارت »پول الکترونيکي« به معناي واحدهاي پولي الکترونيکي اس
ــط ناشر صادر شده و در قالب تراشه مغناطيسِي جاسازي شده در كارت  كه توس
ــود. براي انجام فرايند پرداخت، هنگام استفاده از پول  پالستيکي ذخيره مي ش
ــاي پولي الکترونيکي  ــول الکترونيکي، دارندگان واحده ــي يا كيف پ الکترونيک
ــد. بنابراين، اين معامله  ــنده منتقل مي كنن ــش به كارت فروش را از كارت خوي
ــود، بلکه مبلغ مورد  ــي يا اعتباري منجر نمي ش ــه جابه جايي مادي هيچ بده ب
ــه خريدار كاسته شده و به تراشه فروشنده افزوده مي شود. پول  معامله از تراش
ــرد. زيرا، با  ــبيه ك ــت كاركرد مي توان به كارت تلفن تش ــي را از جه الکترونيک
ــخص است،  ــور، كارتي كه اعتبار آن مش پرداخت مبلغ كارت به وجه رايج كش
ــتفاده  ــارژ و غير قابل اس ــود و پس از پايان اعتبار، غير قابل ش خريداري مي ش

مي شود.

1. مفهوم پول الکترونيکي و فرايند آن 
پول الکترونيکي شيوه اي جديد براي پرداخت ارائه مي كند كه در رسته 
رسانه هاي پرداخت بدون گردش وجه جاي گرفته و داراي ويژگي هاي زير است:

ــوي  1. واحدهاي پولي الکترونيکي در قبال پرداخت وجه رايج كه از س
ــه هوشمند  دارنده پول الکترونيکي به صادركننده آن صورت مي گيرد، در تراش

كيف پول الکترونيکي ذخيره مي شود؛
ــترِي  ــوي مش ــد پرداخت با انتقال واحدهاي الکترونيکي از س 2. فراين
ــود كه اثر نهايي آن  ــف پول الکترونيکي به كارت تاجر محقق مي ش دارنده كي

بستان كار شدن اولي و طلب كار شدن دومي است؛ 
ــده تراشه هوشمند كارت پرداخِت  3. تغييري كه در واحدهاي ذخيره ش
ــوده و از اين جهت  ــام مي گيرد، بيان گر ميزان انتقال ب ــر يك از طرف ها انج ه
مي تواند به عنوان مدرک ادعاي انتقال گيرنده در مقابل بانك صادركننده مستند 
ــال و تبديل به وجه رايج از  ــد، فرايند نهايي انتق ــرار گيرد. چنان چه گفته ش ق
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سوي اين بانك انجام مي گيرد؛
ــوي دارنده كيف پول  ــاب از س 4. فاصله اي كه بين واريز نقدي به حس
الکترونيکي، استفاده او از مبلغ اعتبار خود و رجوع گيرنده اعتبار به بانك وجود 
دارد، فرصت خوبي در اختيار بانك قرار مي دهد كه از اين سپرده استفاده كرده 

و با گردش تجاري آن سود به دست آورد.
ــاير نظام هاي  ــه با س ــول الکترونيکي در مقايس ــي، پرداخت با پ وانگه

پرداخت ويژگي هاي ممتاز زير را دارد:
ــود و گيرنده پول نيز  ــده انجام نمي ش ــت به نام پرداخت كنن 1. پرداخ
ــنتي كه دهنده يا گيرنده آن اهميتي  اهميتي ندارد؛ همانند پرداخت با پول س

ندارد؛
2. به محض پرداخت با پول الکترونيکي، برخالف چك يا كارت پرداخت 
ــه، چنانچه خواهيم ديد، ممکن  ــود. البت الکترونيکي، اصوالً تأديه محقق مي ش
است در موارد استثنايي اين امر تحقق نيابد و همين مسأله از جمله تفاوت هاي 
ــنادي همچون »چك  ــول الکترونيکي با پول كاغذي و موجب قرابت آن با اس پ

مسافرتي« است؛
ــاب  ــول الکترونيکي بر خالف پول بانکي به انتقال وجه نقد از حس 3. پ
ــاب گيرنده منجر نمي شود. مطابق رأي 23 ژوئن 1993  پرداخت كننده به حس
شعبه هاي حقوقي ديوان  عالي كشور فرانسه ] 694: 19[، پرداخت به بستان كار 
ــود. پول  ــاب وي ش ــود كه اين مبلغ وارد حس زماني به طور كامل محقق مي ش
الکترونيکي براي اين كه وسيله نويني براي پرداخت محسوب شود، بايد همانند 

اوراق بهادار بانکي يا اسناد بانکي حاوي وجه نقد يا اعتبار باشد.
ــار واحدهاي الکترونيکي از قراردادي كه ميان ناشر  فرايند حقوقي انتش
سند بدهي و دارنده آن منعقد مي شود، آغاز مي گردد. سند بي نام سندي است 
ــکار متعهد به پرداخت در  ــتانکاري كه بده ــخصات بس كه در آن ذكري از مش
ــود، به عمل نمي آيد ]177: 12[. در حقوق داخلي  ــيد مي ش مقابل او در سررس
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ــنادي در قانون به رسميت شناخته شده است. براي  ــورها، اعتبار چنين اس كش
ــت 1795 ايجاد و گردش اسناد در  ــه، فرمان 12 آگوس مثال، در حقوق فرانس
ــت. البته، اين  ــته اس ــه حامل را به موجب توافق دوطرف رابطه مجاز دانس وج
ــناد با  ــت كه هدف جايگزين كردن اين گونه اس ــز تنها تا جايي مجاز اس تجوي

اسکناس و پول رايج كشور نباشد.
ــرض يا وديعه به  ــناد بدهي عقد ق ــار اس به لحاظ ماهيت حقوقي، انتش
شمار نمي آيد. اين اسناد ماهيت و كاركرد خاص دارند كه اين كاركرد در مورد 
پول الکترونيکي به طور خاص زماني تکميل مي شود كه واحدهاي الکترونيکي 
ــوند. همان گونه  ــول الکترونيکي به وجه رايج تبديل ش ــده در كيف پ ذخيره ش
ــر 1991 دادگاه تجديدنظر پاريس در مورد چك هاي  ــه رأي مورخ 27 نوامب ك
ــافرتي مقرر مي دارد، »هر مؤسسه اي كه به انتشار چك هاي مسافرتي اقدام  مس
ــر« آن را تنها هنگامي كسب مي كند كه مشتري به خريد  مي كند، عنوان »ناش
ــعبه آن يا از  ــه، نمايندگي يا ش ــك از اداره مركزي همان مؤسس ــن گونه چ اي
ــافرتي از آن  ــري اقدام كند كه براي تبديل پول به چك مس ــه هاي ديگ مؤسس
ــت كه نمايانگر پرداخت  ــه مجوز دارند. زيرا، تنها عمل حقوقي خريد اس مؤسس
ــند بوده و موجب تعهد ناشر مبني بر تأديه  ــمي آن س مبلغي معادل ارزش اس

واقعي مي شود«.
ــر آن  ــده چيزي بيش از حق ادعا عليه ناش ــر پول الکترونيکي نماين اگ
است، انتقال چنين حقي در مقابل اشخاص ثالث بايد تنها با ابالغ آن به بدهکار 
يا قبول چنين انتقالي در ضمن سندي مصدق تحقق يابد. زيرا، به موجب ماده 
ــه، »منتقل اليه تنها در صورتي در مقابل شخص ثالث  1690 قانون مدني فرانس
ــود. با وجود  در موقعيت ناقل قرار مي گيرد كه چنين انتقالي به بده كار اعالم ش
اين، منتقل اليه در حالتي نيز كه قبول انتقال از سوي بدهکار در سندي مصدق 
ــود، در موقعيت ناقل قرار مي گيرد«. اين ماده قواعد انتقال حقوق ديني  ارائه ش
ــريفاتي براي  ــد كه چنين تش را مقرر مي دارد. در حقوق ايران، به نظر نمي رس
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ــخاص ثالث وجود داشته باشد؛ هرچند تصريح  ــتناد آن در مقابل اش قابليت اس
ــابه از جهت حفظ حقوق اشخاص ثالث ضروري به نظر  به مقرره اي با مفاد مش

مي رسد. 
ــريفاتي طي نشود، بده كار  ــه، در صورتي كه چنين تش در حقوق فرانس
ــقاط بدهي خويش در مقابل دارنده - اعم از اين كه تاجر  ــر( مي تواند از اس )ناش
ــازد.  ــند را غيرقابل اجرا س ــد يا غيرتاجر - خودداري كرده و در نتيجه س باش
رويه قضايي بدين سو گرايش دارد كه توافق خصوصي بده كار و دارنده - بدون 
ــد، اما چنين توافقي در مقابل  ــناد تجاري - معتبر باش ــتن مزيت هاي اس داش
ــي، در صورتي كه حق ديني در  ــار خواهد بود ]13[. ول ــخاص ثالث بي اعتب اش
ــده است،  ــرط انتقال در آن قيد ش ــد كه به طور صريح ش ــندي مندرج باش س
ــت حقوق خويش را از طريق انتقال به ديگري واگذار  ــتان كار خواهد توانس بس
ــت كه با تشريفات ساده  ــند اس كند. امکان انتقال به معناي »اين قابليت در س
تجاري، خواه با ظهرنويسي يا بدون ظهرنويسي به ديگري واگذار شود« ]15[. 
ــاده 245 ق.ت »انتقال برات به  ــد به تصريح م ــوق ايران، هرچن در حق
وسيله ظهرنويسي به عمل مي آيد«، انتقال ساده يا انتقال بدون ظهرنويسي منع 
ــناد در وجه حامل نيز ماده 320 ق.ت  ــده است. همان گونه كه در مورد اس نش
مقرر داشته است كه »دارنده هر سند در وجه حامل مالك و براي مطالبه وجه 
ــود مگر در صورت ثبوت خالف«، به ويژه در اسناد در  ــوب مي ش آن محق محس

وجه حامل مانند پول الکترونيکي، ظهرنويسي لزوماً شرط انتقال نيست.
ــند بي نام جديد  ــول الکترونيکي به عنوان س ــد حقوقي حاكم بر پ قواع
ــود كه ميان دارندگان آن و تاجران  ــخص مي ش بيش تر بر مبناي قراردادي مش
ــبه با بانك واسطه و يا بانك ناشر امضاء مي شود. بنابراين، مقررات خاص  و كس
برات، سفته يا قانون تجارت اصوالً بر پول الکترونيکي اجرا نخواهد شد. وانگهي، 
ــر  ــت كه ناش ــناد بي نام بدين معناس قرار گرفتن پول الکترونيکي در رديف اس
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نمي تواند از ايفاي تعهد خود مبني بر پرداخت در مقابل هر دارنده اي خودداري 
كند. اين اصل در حقوق فرانسه ناشي از رأي مورخ 31 اكتبر 1906 شعبه هاي 
ــت كه به موجب آن، »در مورد گواهي ها ، اسناد  ــور اس حقوقي ديوان عالي كش
ــت كه بستان كار مستقيم او تمامي اشخاصي  حامل، بدهکار از قبل پذيرفته اس
ــوند. نتيجه اين امر آن است  ــله وار واجد عنوان حامل مي ش اند كه به طور سلس
ــت او، تنها با  ــن ني ــت كه در صورت حس ــخصي اس كه حامل داراي حقوق ش
ــخصي يا محدوديت هايي كه از محتواي سند ناشي مي شود،  محدوديت هاي ش

روبه رو خواهد بود« ]9[.
ــاره دارد كه در مورد  ــل عدم توجه ايرادها اش ــمت اخير رأي به اص قس
ــت. بنابراين، اصل امکان رجوع هر حاملي  ــناد تجاري پذيرفته شده اس تمام اس
ــوان به موجب قرارداد - آن هم در موارد  ــر پول الکترونيکي را تنها مي ت به ناش

خاص - محدود كرد.

2. وضعيت سقوط تعهد در پول الکترونيکي
ــتفاده  ــا از پول الکترونيکي اس ــه معامالتي كه در آن ه ــن حقيقت ك اي
ــخيص هويت دارندگان پول  ــيار نازل اند و تش ــود از نظر حجم مالي بس مي ش
الکترونيکي بسيار دشوار است بر اين امر داللت دارد كه تاجراني كه پرداخت با 
ــقوط تعهد دارندگان اين گونه پول را كه اغلب  پول الکترونيکي را مي پذيرند، س
ــقوط كامل تعهدات در  ــده اند، نيز قبول دارند. تحقق پرداخت و س مصرف كنن
ــتلزم آن است كه شرايط حواله طلب از سوي دارنده پول به  اين مورد البته مس

تاجر و ايجاد حق مراجعه وي به بانك ناشر فراهم باشد.
ــول الکترونيکي قابل دفاع تر  ــه، ديدگاه مخالف با توجه به ماهيت پ البت
است. در كامن ال، اعتقاد بر اين است كه صرف معامله در قابل ارزش الکترونيکي 
به معناي تأييد آن از سوي شخصي كه كاال را مي دهد، نيست؛ بلکه بايد فرايند 
ــر پول آن را معتبر شناخته و به  ــود تا بانك ناش فني ـ اداري پيچيده اي طي ش
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ــنده قرار دهد ]691: 21[. بنابراين،  ازاي آن وجه نقد يا اعتبار در اختيار فروش
ــا خريد كاال پرداخت  ــول الکترونيکي در مقام تأديه دين ي ــتفاده از پ صرف اس

نهايي محسوب نمي شود، مگر اين كه به تأييد بانك ناشر برسد.
ــود،  ــول الکترونيکي پرداخت نهايي تلقي نش ــي كه تأديه با پ در صورت
ــاير جنبه هاي اين ديدگاه را نيز پذيرفت. با ورشکستگي بانِك ناشر پول  بايد س
ــده كارت پول )يا هر  ــت و دارن ــتوانه واقعي آن از بين رفته اس الکترونيکي، پش
ــيله ديگر با ماهيت پول الکترونيکي( چاره اي جز داخل شدن در طلبکاران  وس
ــدن پرداخت - به دليل تراضي ميان دارنده  ــوب ش ندارد. بر فرض نهايي محس
پول الکترونيکي و فروشنده كاال يا خدمات -، اين وضعيت براي شخص اخير در 
ــدن دارنده  قبال ارزش الکترونيکي مطرح خواهد بود. نتيجه اين امر رو در رو ش
ــت كه ناشر پول  ــه مالي( اس ــخص )مؤسس يا منتقل اليه پول الکترونيکي با ش
ــت و تنها با پشتوانه آن اقدام به تأخير در فرايند تأديه براي حداقل  واقعي نيس
ــت. اين حالت را نمي توان نقض قواعد آمره انگاشت.  يك مرحله ديگر كرده اس
ــابه چك است كه مي تواند توسط شخص حقيقي يا  زيرا، در بدترين حالت، مش
حقوقي به عنوان وسيله پرداخت - به ويژه در ايران بدون اين كه دارا بودن محل 

براي آن قابل بحث باشد- مورد مبادله قرار گيرد.
بنا بر رأي صادره از شعبه تجاري ديوان عالي كشور فرانسه در تاريخ 23 
ژوئن 1992، صرف انتقال پول به مفهوم سقوط بدهي ناقل در مقابل منتقل اليه 
ــتان كار با سقوط دين وي موافقت  ــت. بلکه، الزمه اين امر آن است كه بس نيس
ــود كه مقرر  ــتنباط مي ش ــه اس كند. اين امر از ماده 1275 قانون مدني فرانس
مي دارد: »حواله بدين نحو كه بدهکار بستان كار خود را به شخص ديگري كه از 
او طلب دارد، احاله دهد، تبديل تعهد محسوب نمي  شود، مگر اين كه بستان كار 
ــقاط تعهد بدهکاري را كه دين خويش  به طور صريح اظهار كند كه او قصد اس

را حواله كرده، دارد«. 
ــي دارد »پس از  ــاده 730 ق.م كه مقرر م ــق م ــوق ايران، مطاب در حق
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ــغول  تحقق حواله ذمه محيل از ديني كه حواله داده بري و ذمه محال عليه مش
ــود«، حواله موجب انتقال دين است. اما، چون امکان فسخ آن هرچند در  مي ش
ــرايط خاصي وجود دارد )ماده 732(، نمي توان صرف حواله را موجب سقوط  ش
ــوب داشت؛ همان  گونه در ماده 264 ق.م نيز حواله در  تعهد حواله دهنده محس
زمرة اسباب سقوط تعهدات نيامده است. برخي از حقوق دانان ]1:32[ به استناد 
ماده 730 ق.م بري شدن ذمه محيل را به صرف انعقاد حواله نسبت به مديون 
ــقوط تعهد دانسته اند. قيد عبارت »در  اصلي در حکم وفاي به عهد و موجب س
ــت  ــت كه امکان بازگش ــنده براي پرهيز از مواردي اس حکم« بيانگر دقت نويس
ــود دارد. با وجود اين، به  ــه حالت قبل از حواله )ماده 732 ق.م( وج ــا ب طرف ه
نظر نمي رسد كه توافق صريح يا ضمني تبديل تعهد از طريق عقد حواله بدين 
ــود، با قواعد حاكم  معنا كه قرارداد جديدي بين محتال و محال عليه منعقد ش
ــد. بنابراين، حقوق ايران در اين زمينه نيز  ــته باش بر حقوق قرارداد منافات داش

همانند اكثر مسائل ماهوي حقوق مدنی با حقوق فرانسه هماهنگ است. 
تنها ترديدي كه باقي مي ماند، در مورد شيوه اي است كه تاجران از طريق 
ــقاط دين دارندگان پول الکترونيکي / ــد قصد خويش را مبني بر اس آن مي توانن

ــه  ــرح دهندگان قانون مدني فرانس ــار دارند. برخي از ش ــدگان اظه مصرف كنن
همچون مالوري و آيني معتقدند كه چنين قصدي بايد صريح باشد و استنباط 
آن كفايت نمي كند. برخي ديگر توجيهي براي ضرورت رعايت تشريفات نيافته 
ــته اند ]5:36[.  ــراي تحقق اين امر كافي دانس ــن رو قصد ضمني را نيز ب و از اي
ــت كه اگر قراردادي ميان بانك ناشر و تاجران مبني بر سقوط كامل  بديهي اس
ــده باشد، اين امر به عنوان  و نهايي تعهدات دارندگان پول الکترونيکي امضاء ش
ــقوط تعهد از سوي دارندگان كارت قابل استناد خواهد  دليل متقن مبني بر س

بود. 
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3. پول الکترونيکي به منزله معيار ارزش گذاري 
ــي« با مفهوم عام تري كه در حقوق تجارت الکترونيکي  »پول الکترونيک
ــاوت دارد. در واقع، پول  ــي رود، يعني »پرداخت هاي الکترونيکي«، تف به كار م
ــت كه ويژگي ها و محدوديت هاي  الکترونيکي جزيي از نظام اين پرداخت ها اس
ــر به خود را دارد. همچنين، بحث هاي حقوقي درباره پول الکترونيکي با  منحص
ــت؛ به گونه اي  ــازماني آن متفاوت اس »بانك داري اينترنتي« در مفهوم عام و س
كه، پول الکترونيکي ممکن است در اين نوع بانك داري به عنوان يکي از وسايل 

پرداخت به كار گرفته شود.
ــام پول، پول الکترونيکي براي اين كه ماهيت مستقلي  همانند تمام اقس
ــته باشد، بايد به عنوان واحد ارزش گذاري شناخته شود؛ حال آنکه وضعيت  داش
ــبه پرداخت با پول الکترونيکي را فقط  ــت. بازرگانان و كس به گونه اي ديگر اس
ــيدن به وجه نقد در مفهوم سنتي آن مي پذيرند. به عبارت  ــيله اي براي رس وس
ــده مبلغ معين يا  ــت ارزش دارد كه نماين ــي از آن جه ــر، پول الکترونيک ديگ
ــود،  ــت. در فرضي كه خالف اين امر محقق ش قابل تعيين از وجه نقد رايج اس
ــيله الکترونيکي پرداخت از جهت دارا  ــده حق دارد عليه ارائه كننده وس زيان دي

شدن ناعادالنه طرح دعوا كند. 
پشتوانه كاربران پول الکترونيکي - چه دارندگان اين پول و چه كساني 
كه آن را در مقام تأديه مي پذيرند - اعتباري است كه در بانك يا مؤسسه مالي 
ــت.  ــته و قابل تبديل به وجه نقد اس صادر كننده يا تضمين كننده آن وجود داش
ــول الکترونيکي به وجه  ــاوت نرخ يا كارمزد در مقام تبديل پ ــود هرگونه تف وج
رايج بي گمان اكراه يا خودداري افراد را در پذيرش آن به عنوان وسيله پرداخت 

در پي خواهد داشت.
ــتقل ارزش گذاري به  ــول الکترونيکي واحد مس ــل ديگر بر اين كه پ دلي
شمار نمي آيد آن است كه چنين عنواني به موجب قانون موضوعه يا رويه بانکي 
به رسميت شناخته نشده است. چنانچه گفته شد، رواج هر پولي به عنوان وجه 
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ــايي آن از سوي  ــتلزم شناس ــوم اكنون - و بر خالف زمان قديم - مس نقد مرس
ــت. در غير اين صورت، از جهت اختالل در نظام اقتصادي يا مقاومت  دولت اس
ــديد عليه رواج دهندگان آن  ــل وجه نقد رايج با تضمين هاي كيفري ش در مقاب
ــتلزم توافق  ــت. پذيرفتن هرگونه وجه رايج ديگر به جز پول ملي مس روبه رو اس
ــت )بند ج ماده 1 قانون  ــوي قانون گذار اس طرف هاي رابطه و عدم منع آن از س
پولي و بانکي(. به نظر نمي رسد كه اين بحث ها در مورد پول الکترونيکي صدق 

كند.
ــور،  ــه، مطابق رأي 17 فوريه 1937 ديوان عالي كش ــوق فرانس  در حق
به عنوان اصل هر پرداختي بايد به فرانك انجام گيرد و اين اصل آن چنان متقن 
ــتدالل ندارد ]10:140[. البته، به موجب رأي ديگر كه  ــت كه نيازي به اس اس
ــده، مفاد رأي به پرداخت هاي داخلي  ــعبه هاي مدني همان ديوان صادر ش از ش

محدود شده و در پرداخت هاي بين المللي اجرا نمي شود ]25 :8[.
ــت كه در ايران، صدور و استفاده  اين مطالب بيان گر اين اثر حقوقي اس
ــاي الکترونيکي يا پول الکترونيکي كه وجه مقرر در آن وجه  از كارت پرداخت ه
نقد رايج در كشور )ريال( نباشد، به استناد ماده )1( قانون پولي و بانکي ممنوع 
ــت. اين امر به خودي خود داللت دارد كه پول الکترونيکي واحد ارزش گذاري  اس
مستقلي نيست و براي معتبر شناخته شدن به طور قطع بايد داراي پشتوانه اي 
به پول رايج كشوري باشد كه در آن به كار مي رود. اين پشتوانه از سوي بانك ها 

يا مؤسسه هاي مالي تضمين مي شود. 

4. پول الکترونيکي به منزله سند پولي 
ــده در كيف پول الکترونيکي دارنده آن  واحدهاي الکترونيکي مبادله ش
ــود، قابليت ذخيره به  عنوان  ــري كه از اين طريق وجه به او منتقل مي ش و تاج
معيار ارزش و قابليت تبديل به وجه رايج )اعم از سکه، اسکناس يا اسناد پولي 
ــت. از آن جهت كه واحدهاي پولي الکترونيکي وجود خارجي  بانکي( را دارا س
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ــت و براي مثال قائل  ــوب داش ندارند، نمي توان آن ها را در زمره »اموال« محس
ــود. اين واحدها از جمله  ــت در مورد آن ب ــه حق عيني و مالکيت قابل بازداش ب
ــده و جزء حقوق شخصي و ديني به شمار  ــوب ش دارايي هاي غيرملموس محس
مي آيند كه تنها به رابطه اي در قـالب حق و تکليف ميـان دائن و مديون منجر 
ــول الکترونيکي در زمره اموال غيرمادي  ــوند ]32 :18[. به دليل اين كه پ مي ش

است،  دعواي مربوط به آن نيز ديني محسوب مي شود. 
ــود به ايفاي كامل تعهد  ــوان گفت كه پول الکترونيکي به خودي خ مي ت
ــن، دارنده پول  ــود. بنابراي ــل تبديل منجر نمي ش ــاري غيرقاب ــي يا اعتب حقوق
الکترونيکي اين حق را دارد كه از صادركننده/ ناشر آن بخواهد كه آن را به پول 
ــت كه  ــناد قابل انتقال و بهادار بانکي تبديل كند. به همين دليل اس رايج يا اس
تاجران، تا زماني كه از قابليت تبديل اين پول به وجه رايج مطمئن نشوند، آن 
را به منزله وسيله پرداخت نمي پذيرند. قابليت تبديل به وجه رايج به خودي خود 
ــدم انجام اين تبديل مي توان عليه بانك  ــن اثر حقوقي را نيز دارد كه براي ع اي

ناشر طرح دعوا كرد.
پول الکترونيکي در حوزه ثبوت ارزشي بيش از حق اقامه دعوا يا ادعايي 
كه بر مبناي مبلغ معادل آن مي توان طرح كرد، ندارد. با وجود اين، مزيت هايي 
ــيله اي  ــت راحتي و كاركرد در معامالت از راه دور دارد، آن را به وس ــه از جه ك
ــت. استدالل حقوقي براي ارزش واقعي  مطمئن براي پرداخت تبديل كرده اس
ــاري از پول الکترونيکي، قابليت  ــت كه تنها مطلوب تج پول الکترونيکي آن اس
تبديل آن به وجه رايج و گردش اقتصادي دوباره است و براي دست يابي به اين 

فرايند، بايد كليه حقوق دادخواهي و دفاعي در اختيار ذي نفع قرار گيرد.
دليل دوم براي اين كه پول الکترونيکي سند پولي مستقلي براي نداشتن 
ــمار نمي آيد، آن است كه از نظر صادركننده آن، در  كاركرد ذخيره اعتبار به ش
ــود،  ــن مصرف كننده و تاجر، تا زماني كه انتقال واقعي وجه انجام نش ــه بي رابط
ــول الکترونيکي و  ــتفاده از پ ــتراک اس ــت. وجه اش پرداختي صورت نگرفته اس
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ــت كه در هر دو، بدون اينکه وجه نقدي جابه جا شود، تنها  انتقال اعتبار آن اس
ــود. تمايز آنها هم در اين است كه در پرداخت با  ــتان كار بانك عوض مي ش بس
ــتان كار جديد بانك زماني معلوم مي شود كه براي تعويض  پول الکترونيکي، بس
ــك مراجعه كند. حال آنکه، در  ــاي الکترونيکي پولي به پول رايج به بان واحده
ــتان كار  ــخصي كه به عنوان بس ــخصات ش انتقال اعتبار بانکي، بانك از نام و مش

جديد شناخته مي شود، اطالع مي يابد.
ــول الکترونيکي، انتقال پول در موارد  ــن، در يك نظام پرداخت پ بنابراي

زير محقق مي شود:
ــر پول الکترونيکي هنگامي  كه تاجر از بانك بخواهد  1. بين تاجر و ناش
ــتري قبول كرده است، به  واحدهاي الکترونيکي را كه وي در مقام تأديه از مش

وجه رايج تبديل كند؛
ــر پول الکترونيکي و مصرف كننده زماني كه وي به واريز به  2. بين ناش

حساب يا شارژ دوبارة كارت اقدام كند؛
ــر و مصرف كننده  دارنده كارت هنگامي  كه  ــوارد نادر، ميان ناش 3. در م
ــخص اخير تبديل واحدهاي الکترونيکي ذخيره شده در كارت خود را به وجه  ش

نقد درخواست كند.
در نتيجه، حساب موجود نزد ناشر پول الکترونيکي به مثابه محل ذخيره 
ــان گر امکان ادعا با خواسته  ارزش عمل مي كند. واحدهاي الکترونيکي تنها نش
ــته پول بانکي است. نه واحدهاي  ــت و بنابراين، موضوع خواس ــاب اس اين حس
الکترونيکي پول. انواع مختلف پول الکترونيکي شکل جديدي از اسناد پولي به 
شمار نمي آيند، بلکه صرفاً وسيله هاي نوين براي پرداخت اند. شايد بتوان آن ها 

را در رديف اسناد بدهي طبقه بندي كرد.
ــت. زيرا، تفاوت  اين تحليل در مورد نظام هاي حقوقي مختلف صادق اس
ــورهاي  ــول الکترونيکي در ميان كش ــرد و فناوري پ ــن قالب، كارك ــي بي خاص
ــت اين  ــف وجود ندارد. در پرداخت هاي ميان مصرف كنندگان ممکن اس مختل
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ــده و پس از  ــود كه پول الکترونيکي چند بار جابه جا ش ــناخته ش امر مجاز ش
ــرانجام براي تأديه واقعي به بانك  ــناد تجاري، س ــکيل زنجيره اي شبيه اس تش
ــر آن برگشت داده شود يا اين كه از يك كارت پول الکترونيکي تنها يك بار  ناش
ــتقل  ــتفاده كرد. اين ادعا كه پول الکترونيکي خود به عنوان وجه مس بتوان اس
محسوب شود، به داليل پيش گفته از جمله از آن جهت كه تنها بيان گر ادعايي 
ــت، محکوم به بطالن است. به عالوه، به دليل خطر تقلب يا  ــر اس عليه بانك ناش
ــاي الکترونيکي را  ــول الکترونيکي همواره موازنه مبلغ واحده ــران پ جعل، ناش
ــده بررسي مي كنند. اين امر  ــود، با مبلغ منتشر ش كه در نظام بانکي ثبت مي ش
ــر، از عدم استقالل  جداي از اتصال نهايي زنجيره پول الکترونيکي به بانك ناش
وجودي آن حکايت دارد. به عالوه، با توجه به تهديدهاي امنيتي كه هميشه در 
ــايل مشابه آن وجود دارد ]7:159[، اين وسيله  خصوص پول الکترونيکي و وس
ممکن است توسط شخصي غير از دارنده حساب و به نحو غيرمجاز براي ايفاي 
ــود. در اين صورت، به جاي الزام پرداخت كننده به تأديه  تعهد به كار گرفته ش
معادل واقعي )پول كاغذي( به مالك پول الکترونيکي، چنين پرداختي بي اعتبار 
ــخص را  ــود. همين وضعيت نيز برخالف پول كاغذي - كه ش ــوب مي ش محس
مي توان به پرداخت مثل )معادل( پول ملزم كرد - در مورد چك نيز وجود دارد.

5. پول الکترونيکي به منزله سند بدهي 
ــت. اين ادعا تا زماني كه  پول الکترونيکي نماينده ادعاي مبلغي پول اس
ــود، از يك كيف  ــر به وجه رايج تبديل نش ــوي ناش واحدهاي الکترونيکي از س
ــد كه  ــت. به همين دليل، به نظر مي رس ــخص ديگر قابل انتقال اس به كيف ش
واحدهاي الکترونيکي كاركردي دو بعدي دارند. از يك سو، حقي در مقابل ناشر 
ــتند كه دارنده كيف  ــوي ديگر، اثبات كننده اين امر هس ايجاد مي كنند و از س
ــده است، در واقع خواهان  پول الکترونيکي كه در آن واحدهاي پولي ذخيره  ش
ــاي الکترونيکي چيزي بيش از صرف  ــمار مي آيد. بنابراين، واحده قانوني به ش
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ــه غيرحصري  ــناد در وجه حامل كه حقوق فرانس ادعا بوده و بايد در رديف اس
بودن آن ها را پذيرفته، طبقه بندي شوند. در حقوق ايران نيز، هرچند ماده 320 
به بعد ق.ت تعريفي از اسناد در وجه حامل به دست نمي دهد، به نظر نمي رسد 

كه اين عنوان خاص بوده و شامل اسناد معيني باشد.
ــتند  ــناد بي نام هس واحدهاي الکترونيکي نماينده تمام خصيصه هاي اس
كه در واسط الکترونيکي ذخيره مي شود و گردش آن به پرداختي منجر مي شود 
ــقوط كامل تعهدات است؛ البته مشروط بر اين كه به وجه  كه اثر حقوقي آن س

رايج تبديل شود.
در جديد بودن واحدهاي الکترونيکي به عنوان اسناد بي نام نبايد مبالغه 
شود. زيرا، اين اسناد به داليل زير شباهت زيادي به چك هاي مسافرتي دارند:

1. هيچ  يك از اين دو وسيله  پرداخت به حساب بانکي بدهکار ارتباطي 
ندارد و به همين دليل، واسطه غيرنقدي پرداخت نيستند؛ يعني، چنين نيست 
كه پرداخت با انتقال الکترونيکي وجه به حساب بانکي شخص محقق شود. براي 
ــافرتي(  ــند )پول الکترونيکي و چك مس دريافت پول رايج، دارندگان هر دو س

نيازي به گشايش حساب در بانك منتشر/ صادر كننده آن ها ندارند؛
ــر  ــت. مبلغ معيني پول به ناش ــان اس ــر/ صدور هر دو يکس 2. نظام نش
ــافرتي يا پول الکترونيکي تبديل  ــود و وي آن ها را  به چك مس پرداخت مي ش

مي كند كه از هر دو مي توان براي خريد كاال استفاده كرد؛
3. چك هاي مسافرتي اغلب نوعي دستور پرداخت هستند كه مي توانند 
ــريفات خاصي  ــوند، بدون اين كه تش بدون محدوديت وارد گردش اقتصادي ش

براي انتقال حقوق ديني مندرج در آن وجود داشته باشد.
در رأي 16 ژانـويه 1963، ديوان عالي كشور فرانسـه تحـليل زيـر را از 
چـك هاي مسافـرتي ارائه كرد: »چك هاي مسـافرتي بيان گر تعهد به پرداخـت 
ــتند كه به موجب قرارداد با بانك منتـشر كننـده آن به وجـود  مبلغي پول هس
ــند بدهي به رؤيت يا كوتاه مدت به شمار  ــت، بلکه س ــکناس نيس مـي آيد و اس
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مي آيند«. 
ــه به  ــق يکي از آراي قديمي صادره از دادگاه كيفري بخش فرانس مطاب
ــك را دارند، با  ــافرتي اگرچه صورت چ ــر 1950، چك هاي مس ــخ 8 نوامب تاري
تعريف قانوني چك منطبق نبوده و بيان گر دستور پرداخت نيستند؛ بلکه، صرفاً 
ــتند كه به موجب قرارداد با بانك ناشر به وجود  متضمن تعهد به پرداختي هس

مي آيد.
ــي قابل انتقال بوده و در زمره اسنادي   ــافرتي با ظهرنويس چك هاي مس
ــت مندرج در چك  ـــتور پرداخ ــتقل ارزش دارند. دس ــتند كه به طور مس هس
ــي فراهـم مي آورد. اگر چنين  ــافرتي امکان انتقال آن را از طريق ظهرنويس مس
ــتوري وجود نداشت، گردش اين دسته از اسـناد تنها از طريـق انتقال حق  دس
ــت كه  ــيوه مدني انجام مي گرفت. بايد توجه داش ــي مندرج در آن و به ش دين
ــد كه آن را  ــافرتي و پول الکترونيکي نبايد به نحوي باش گردش چك هاي مس
ــد، اين امر به موجب مقررات  ــکناس كند. زيرا، چنان چه گفته ش ــين اس جانش
ــورها ممنوع و مستوجب كيفر است؛ چنان چه بند 4 ماده 442 قانون  اكثر كش
ــاخص هاي پولي غيرمجاز را به جاي اسکناس  ــه گردش ش جزايي جديد فرانس
ــازي يا تقلب يا  ــت. در ماده 518 ق.م.ا نيز، شبيه س رايج ممنوع اعالم كرده اس
خريد و فروش نوع قلب از مسکوكات يا پول هاي داخلي )ريال( و خارجي )ارز( 

جرم شناخته شده است.

6. تحليل نهايي ماهيت پول الکترونيکي
ــت كه برخالف چك مسافرتي كه برگه اي كاغذي است،  بايد توجه داش
پول الکترونيکي سند بي نامي است كه در تراشه اي الکترونيکي ذخيره مي شود. 
ــت كه حق مندرج در مدارک الکترونيکي به موجب قانون  الزمه اين امر آن اس
به رسميت شناخته شود. در حقوق فرانسه، اين امر به موجب فرمان مورخ دوم 
ــاب  ــت كه به موجب آن، صرف امکان ورود به حس ِمي 1983 به عمل آمده اس
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مالك در مورد اعتبارات قابل انتقال كفايت مي كند و نوع وسيله اهميتي ندارد. 
ــن يافته كه هرگونه  ــاده 12 ق.ت.ا به گونه اي تدوي ــوق ايران، م در حق
شك و شبهه اي را در مورد اعتبار مدارک و اسناد الکترونيکي به ِصرف شکل و 
قالب الکترونيکي آن ها مرتفع مي سازد: »اسناد و ادله اثبات دعوي ممکن است 
ــاس  ــورت داده پيام بوده و در هيچ محکمه يا اداره دولتي نمي توان بر اس به ص
ــکل و قالب آن  قواعد ادله موجود، ارزش اثباتي »داده پيام« را صرفاً به دليل ش

رد كرد«.
به نظر مي رسد كه پول الکترونيکي شکل »غيرمادي« از سند بدهي به 
شمار مي آيد. البته، شوراي وثيقه و اعتبار فرانسه در گزارشي كه در سال 1997 
ــر شد، غيرمادي كردن را به »فرايندي كه در آن جابه جايي كاغذ به طور  منتش
ــت ]17[. حال آنکه، پول الکترونيکي  ــل از ميان مي رود«، تعريف كرده اس كام
ــتن آثار حقوقي خاص ايجاد شده  ــندي است كه براي داش به لحاظ ماهيتي س
ــابق معمول بوده، نبوده  ــناد كاغذي كه در س و هدف از آن، غيرمادي كردن اس
ــت. به همين دليل، پول الکترونيکي به مفهوم سند بدهي غيرمادي نيست،  اس
ــت كه در سند الکترونيکي تجسم يافته و گردش آن به پرداخت  بلکه ديني اس

نهايي و كامل منجر مي شود.
از اين رو، پول الکترونيکي شکل جديدي از پول به شمار نمي آيد، بلکه 
سندي براي بدهي است كه گردش پول بانکي را تسهيل مي كند. نظام پرداخت 
ــيوه جديدي براي مديريت پول بانکي محسوب مي شود كه  پول الکترونيکي ش
ــارژ شده  ــت كه با واحدهاي الکترونيکي ش ــيله پرداخت كارتي اس در آن، وس
ــت. بنابراين، از بُعد حقوقي، هر واحد الکترونيکي حق ديني به شمار مي آيد  اس
ــند الکترونيکي مندرج بوده و به عنوان وسيله پرداخت توسط اشخاص  كه در س

ثالث - و نه صرفاً ناشر آن - پذيرفته شده است.
موفقيت پول الکترونيکي بيش از همه به اعتماد كاربران به كارآيي اين 
ــيله نوين پرداخت و توانايي پرداخت وجه مندرج در آن از سوي بانك ناشر  وس



118
ستان 1386

شماره 59/ تاب
ستری/ 

مجله حقوقی دادگ
مفهوم و ماهیت حقوقی پول الکترونیکی

ــطه انتقال وجه وسيله پرداخت  ــتگي دارد. از اين لحاظ، ناشر به عنوان واس بس
ــه  ــد و چنان چه ماده يك قانون بانکي مصوب 1984 فرانس ــت مي كن را مديري
ــه اعتباري را دارا باشد.1 منظور از مؤسسه  ــته، بايد عنوان مؤسس نيز مقرر داش
ــت كه تصدي عمليات بانکي را به عنوان شغل معمولي  ــه اي اس اعتباري مؤسس
ــورا و  ــتور عمل ش ــطح اتحاديه اروپا نيز، مطابق دس خود بر عهده دارد. در س
پارلمان اروپا درباره تصدي امور مربوط به پول الکترونيکي،2 اين گونه مؤسسه ها 
ــه هاي اعتباري طبقه بندي شده و تابع مقررات، محدوديت ها و  در زمره مؤسس

بازرسي هاي مقرر براي چنين مؤسسه هايي هستند. 
در حقوق ايران، مطـابق بـند )ب( ماده 11 قانون پولي و بانکـي كشور، 
ــه هاي اعتباري بر عـهده بانك مـركـزي ايران است  نظارت بر بانـك ها و مؤسس
ــده نظـام پـولي و اعـتباري  ــت اين قانون و به عـنوان تنظـيم كننـ كه با رعـاي
ــود و مطابق بند )الف( ماده 30 قـانون پـولي  ــور موظف به انجام آن مي ش كش
ــتـفاده از نام  ــه عملـيات بانکي و اس ــتـغال ب ـــيس بانك و اش و بـانکي، »تأس
ــررات اين قانون ممکـن  ــات اعتباري فقـط طبق مـق بانـك در عـنوان مؤسس
است«. بند )ب( و )ج( همين ماده به ترتيب مقرر مي دارند: »تشخيص عمـليات 
ـــيس بانك در ايران  ــد« )بند ب(. »تأس ــوراي پول و اعتبار مي باش بانکي با ش
ــوراي پول و اعتـبار و صـدور  ــنامه آن به وسيـله ش مـوكول به تـصويب اساس
ــركت ها  ــت« )بند ج( و »مراجع ثبت ش اجازه از طـرف بانك مـركزي ايران اس
ــانند مگر آن كه  ـــيس بانك را در ايران به ثبت برس ــد تقاضـاي تأس نمي تـوانن
ــت گواهـي شده اساسـنامه مربوط كه  اجـازه نامه بانـك مركزي ايـران و رونوش

1. ماده 1 قانون بانکي مصوب 1984 فرانسه: »مؤسسه هاي اعتباري اشخاص حقوقي هستند كه تصدي امور بانکي 
ــامل دريافت وجه از عموم، عمليات اعتباري و فراهم  ــغل معمولي خود در اختيار دارند. امور بانکي ش را به عنوان ش

ساختن تسهيالت براي مشتريان يا مديريت وسايل پرداخت است«.
2. EN Official Journal of the European Communities 27.10.2000 L 275/39, Direc-
tive 2000/46/EC of the European Parliament and of the Council of 18 September 
2000 on the taking up, Pursuit of and Prudential Supervision of the Business 
of Electronic Money Institution.
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به تصـويب شـوراي پـول و اعتبـار رسيده است ضميـمه تقاضـاي ثـبت شـده 
باشـد« )بند )د( مـاده 30(. همـچنين، مطـابق مـاده 18 همـان قـانون، »الف. 
ــت  ـــوراي پول و اعـتبار به منـظور مطـالعه و اتخـاذ تصـميم درباره سـياس ش
كلي بانـك مركـزي ايـران و نـظارت بـرامـور پولـي و بانـکي كشـور عـهده دار 

وظـايف زيـر اسـت: 
ــائل بانکي و پولي و اعتباري كشور و همچنين  1. ... 4. اظهارنظر در مس
ــبت به لوايح مربوط به وام يا تضمين اعتبار و هر موضوع ديگري  اظهارنظر نس

كه از طرف دولت به شورا ارجاع مي شود«.
از اين مقررات مي توان دريافت كه اعطاي حق انتشار پول الکترونيـکي، 
ــي و نظارت بر پول الکترونيـکي حسب  ــکلي حاكم و بازرس تعيـين مقررات ش
مورد از حقوق و تـکاليف بانك مـركزي جمهوري اسالمي ايران و شـوراي پول 
ــده به هيـچ روي  ــت. به دليل آمره بودن اين مقررات، مراجع ياد ش و اعتبار اس
ـــه هاي  ــد حقوق و تکاليـف خود را در اين زمـينه به بانـك ها، مؤسس نمي توانن
ــت كه  ــا منتقل كـنند. بديهي اس ــاص تفويض ي ــاري يا افراد خ ــي و اعتب مال
ــائل ماهوي يا تشريفات و مسـائل مالي عمده درباره  تصميم گيري در مورد مس
ـــوراي اسـالمي يا هيأت  ــب مورد از اختـيارات مجلس ش پول الکترونيکي حس
ــود و در اين موارد،  ــران بوده كه در قالب قانون يا تصويب نامه تنظيم مي  ش وزي
موضـوع از قلـمرو اختـيارات بانك مركـزي ايران يا شـوراي پول و اعتبار خارج 

است.

نتيجه گيري
پشتيباني از ارزش الکترونيکي از طريق پول واقعي مانع از آن است كه 
ــتفاده از  ــترش اس ــد و در نتيجه گس بتوان ماهيت جداگانه اي براي آن قائل ش
پول الکترونيکي را به عنوان چالشي در مقابل پاره اي از نقش هاي منحصر بانك 
ــت. بنابراين، پول الکترونيکي از نظر ماهيتي »پول« به  ــوب داش مركزي محس
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مفهومي كه براي اسکناس متصور است، نيست و تنها آن را بايد »واسطه پول« 
ــت. زيرا، همانند چك واسطه اي است كه اصوالً در بانك ناشر به  ــوب داش محس
ــول الکترونيکي از يك دارنده به  ــود. وانگهي، انتقال پ پول واقعي تبديل مي ش
ــت كه  ــود؛ يعني، چنين نيس دارنده ديگر به انتقال مالکيت محل منجر نمي ش
بانك ناشر موظف باشد به مقدار ارزش هاي الکترونيکي كه منتشر مي كند، پول 
واقعي به دارندگان آن اختصاص داده باشد. از اين رو، پشتيباني پول الکترونيکي 
ــش  ارزش هاي پولي در جامعه و  ــول واقعي تنها براي پرهيز از افزاي ــق پ از طري
ــار پول توسط نهاد يا نهادهايي غير از بانك مركزي است و نمي توان تصور  انتش
ــد. به  ــتيباني پول الکترونيکي به مفهوم تأمين محل آن باش كرد كه ِصرف پش
همين دليل، در صورت ورشکستگي بانك ناشر، محلي براي پرداخت واقعي پول 
الکترونيکي وجود نخواهد داشت و دارنده اين واسطه پرداخت يا كساني كه در 
قبال آن به ارائه كاال يا خدمات اقدام كرده اند، طلب كار عادي محسوب خواهند 
شد. در اين تحليل، به نظر نمي رسد كه تمايزي ميان نظام هاي حقوقي مختلف 
ــناد تجاري  ــال مالکيت محل را در اس ــورهايي كه انتق ــته از كش حتي آن دس

پذيرفته  اند، وجود داشته باشد. 
براي اثبات اين ديدگاه، از بعد فني مي توان نحوه تحقق فرايند پرداخت 
ــخص ارزش  ــر معادل پول واقعي مش ــول الکترونيکي را مرور كرد: بانك ناش پ
ــت كنندگان - اعم از مصرف كننده يا  ــر و در اختيار درخواس الکترونيکي منتش
تاجر - قرار مي دهد. اين افراد حسب مورد با اين واسطه پرداخت به خريد اقدام 
ــخصه درصدد دريافت پول  ــخص ديگر منتقل كرده يا به  ش كرده يا آن را به ش
ــر يا  ــتلزم مراجعه به بانك ناش واقعي برمي آيند. در هر حال، تکميل فرايند مس
ــعبه هاي آن است تا با پرداخت پول واقعي اين چرخه به پايان برسد  يکي از ش
ــتفاده از پول الکترونيکي براي خريد( به معنايي كه در  و پرداخت )در فرض اس
ــود، واقعاً تحقق يابد. حال، هنگام مراجعه  حقوق به »ايفاي تعهد« منجر مي ش
ــك براي دريافت مبلغ واقعي يا افزايش اعتبار، بيش از دو حالت مفروض  به بان
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نيست: يا بانك ناشر به همان اندازه كه در واسط الکترونيکي منعکس است، پول 
واقعي در اختيار دارد يا از تأمين چنين مبلغي ناتوان است. در حالت دوم - كه 
امکان روي داد آن بسيار نادر است - ، در واقع ثابت مي شود كه پشتوانه واقعي 
پول الکترونيکي در ساير تعامالت بانك از بين رفته است و بنابراين، پشتوانه اي 

وجود ندارد كه به دارنده يا منتقل اليه پول الکترونيکي تعلق گرفته باشد.
ــي مي شود.  ــر پول الکترونيکي ناش اين حقيقت از وضعيت حقوقي ناش
ــر همچون صادركننده برات نيست كه حين صدور سند تجاري به فکر  اين ناش
تأمين محل آن نزد برات گير باشد يا چنين فرضي براي اين سند در نظر گرفته 
ــت كه پول الکترونيکِي بدون پشتوانه واقعي  ــود. بانك ناشر فقط موظف اس ش
ــخاص مرتبط با پول  صادر نکند و اين امر بيش از اينکه با حقوق خصوصي اش
الکترونيکي ارتباط داشته باشد، از انديشه صحيح لزوم صيانت از منافع عمومي 

از طريق اِعمال قواعد آمره پولي و بانکي ناشي مي شود.
ــول الکترونيکي  ــخاصي كه به هر نحو با پ ــگاه همه  اش ــه، در ن در نتيج
ــروكار دارند، اين پول واسطه اي براي پرداخت است و اين مسأله كه در اكثر  س
قريب به اتفاق موارد، بانك - به ويژه در ايران به دليل پشتيباني مستقيم دولت 
ــي پرداخت واقعي در قبال ارزش الکترونيکي را  ــوان بانك دار - توانايي مال به عن
ــد، منجر نمي شود. بايد  دارد، به قلب ماهيت آن به مدركي كه »خوِد پول« باش
ــتقيم تعهد به صرف انتقال  ــقوط مس ــت كه توافق خصوصي براي س توجه داش
ارزش هاي الکترونيکي با هيچ مانعي روبه رو نيست و در صورت غيرممکن شدن 
ــت واقعي، زيان اين توافق به جاي خريدار يا منتقل اليِه پول الکترونيکي  پرداخ

به فروشنده كاال يا خدمات در قبال آن تحميل خواهد شد.
 از چشم انداز بانك ناشر، انتشار پول الکترونيکي و ارائه آن به مشتريان 
ــمار مي آيد و بنابراين، تأمين نهايي مبلغ  ــترش تسهيالت بانکي به ش تنها گس
ــت و چنين نيست  مندرج با پول واقعي تعهدي همچون اكثر تعهدات بانك اس
ــان ميزان پول واقعي در محل  ــار هر واحد الکترونيکي، بانك به هم كه با انتش
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ــويي پس از طي فرايند فني الزم به دارندگان چنين  خاصي ذخيره كند تا از س
ــوي ديگر، بانك از چنين وجوهي در گردش  ــط هايي پرداخت شود و در س واس
مالي و تجاري خود بي بهره شود. از اين  رو، مالک تشخيص پشتيباني از طريق 
ــت و از زمان نشر پول الکترونيکي  ــار پول الکترونيکي اس پول واقعي زمان انتش
ــاً محلي مطرح نيست كه تخصيص آن به طلبکار بانك از  تا تأديه واقعي، اساس
قَِبل پول الکترونيکي موضوع بحث باشد. در نتيجه، در فرض ورشکستگي بانك 
ــر، دارنده دين منعکس در كارت پول هيچ  وقت داراي حقوق ممتاز يا حق  ناش
تقدم بر ساير بستانکاران بانك نخواهد بود. چنين شخصي به اين دليل كه پول 
الکترونيکي پيش تر با پرداخت پول واقعي از بانك ناشر خريداري شده، طلب كار 

عادي محسوب مي شود.
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