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  چكيده
بازارهاي پولي  ةحوز امروزه ابزارهاي الكترونيكي جديدي در اي داده رمزنگاري وريافنبا ابداع      

 الكترونيكي پديد هاي پيام داده كه امكان تبادل مبالغ عظيمي از وجه را در قالب اند آمدهپديد 
 به شده رمزنگاريارزهاي . است ديجيتالي ةشد رمزنگاريز اين ابزارها ارزهاي يكي ا. اند آورده

دوم  ةگونو شود  مي توليد كشورهانخست توسط حاكميت  ةگون. ندشو ميدو گونه تقسيم 
 تفاوت ماهيتي اين ارزها با ارز سبب به. دشو مي نامتمركز استخراج بسترهايتوسط ماينرها از 

 هايي چالش بازارهاي پولي، امكان تلقي عنوان ارز به اين ابزارها با  در تبادل دركشورهارسمي 
 بيني پيش كه استموجود حسابرسي تبادل ارزهاي مجازي  ةمسئلدر آمريكا . مواجه است

 ةارائ عدم سبب اما در ايران، به. شده است  حلةمسئلتشريفات تخصيص مجوز به متقاضيان، 
توان  ميو نه د كرشمول ارز تلقي  ةداير ابزارها را جزو توان اين تعريف مشخصي از ارز نه نمي

 كاال در مبادالت، عنوان بهبا توسل به اصولي مانند اصل حاكميت اراده و تلقي ابزارهاي مزبور 
 بيني پيش رو ازاين. را فراهم آورديا سرمايه امكان استفاده از ظرفيت آنها در بازارهاي پولي 

تعريف مشخصي از ارز، مكانيسم  ةارائو اجرايي در جهت  صحيح قانوني هاي سياستگذاري
 نظارتي جزو دار صالحيت مراجع بيني پيشتبادل، اعتبارسنجي حقوقي، الزامات قانوني و 

 .ست اين ارزهاكارگيري بهالزامات نظام حقوقي ايران در راستاي 
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  مقدمه .1
 هاي گذاري سرمايه، ارزهاي مجازي به اقصي نقاط جهان ةتوسع ميالدي با 2016از سال 
استفاده از اين ارزها در و  دالري در راستاي استخراج يا طراحي ارزهاي مجازي ميلياردچندين 

 ارزهاي ديجيتالي به دو گروه (Martin, 2019:1)است  ه مبادالت جهاني صورت پذيرفت
 رمزنگاري وريافن از زمان ابداع شده رمزنگاري ةگون. ندشو مي و ساده تقسيم شده رمزنگاري

 اين نوع ارزها .ساده برخوردار است ةگوننسبت به  يتريشب پديد آمده و از امنيت اي داده
 وجه، در عنوان به نامتمركز مانند بالك چين و تبادل بسترهايقابليت نقل و انتقال در 

اين نوع ارزها تنها امكان نقل و  ة سادةگوناين در حالي است كه . قراردادهاي هوشمند را دارند
ارزهاي ساده قابليت توليد  .رندرا دا 1جهاني ةگسترد ةانتقال در بسترهاي متمركز مانند صفح

 شده رمزنگارينوع اين در حالي است كه .  و عرضه در بازارهاي پولي را دارندها دولتتوسط 
قابليت توليد و  2 از بسترهاي نامتمركزآنها كنندگان استخراج و هم توسط ها دولتهم توسط 

  .(Houben & Snyers, 2018: 14,20-23)را دارند در آن بازارها  كارگيري به
.  توسط ساتوشي ناكاموتو طراحي شد2009در سال ) بيت كوين (شده رمزنگارياولين ارز 

 نامتمركز مانند بالك چين قابليت نقل و انتقال در اين بستر را بسترهايدنبال ابداع  بهاين ارز 
اين  ةعرض و نظارت بيت كوين از بالك چين و حد يب استخراج 2016در اواخر سال . دكرپيدا 

 نقل و انتقال اين ارز در ةنحوپشتوانه و نظارت قانوني در نبود پول به بازارهاي پولي، 
اين فرايند  ةنتيج. شد  منجرنوسانات شديد قيمت اين ارز در بازارهاي پولي به ،معامالت

 .3 (Sklaroff, 2017: 271) 3بود ارز مبنا در مبادالت الكترونيكي عنوان بهجايگزيني اتريوم 

جمله اسكناس يا اعتبارات  از(مادي آن  ةگون نسبت به شده رمزنگاري ارزهاي كارگيري به
 مزيت اين ترين مهم. داردفوايدي )  در سيستم نهادهاي ماليافرادموجود در حساب كاربري 

 مالي موجود در بازارهاي پولي هاي واسطه به ارزها مبادالت منعقده توسط اين يازين يبامر 
 منظور به افراد يها در حسابدر حالت عادي، اعتبارات موجود  . (Andreessen, 2019:1) است

 بايد از سيستم نهاد مالي ميزبان خارج و با ورود به ي ابتدائاً الكترونيكيها تراكنشتبادل در 
از جمله   معايبي دارايچنين مكانيسمي.  قرار بگيردنفع ذيسيستم نهاد مالي مقصد در حساب 

اگر چنين شرايطي براي .  آن از شرايطي چون ورشكستگي نهاد مالي استتأثيرپذيريامكان 
 سازوكارو شود  مي طلبكار آن نهاد محسوب ةمنزل به حساب ذييك نهاد مالي پديد آيد، 

 مالي نهادهايامور ورشكستگي  ةتصفيدريافت وجوه موجود در حساب وي تحت فرايند 
                                                            

1. World Wide Web   
2. Miners 

سازوكار استخراج اين ارز،  اساسي آن با بيت كوين، هاي است كه تفاوت شده همانند بيت كوين ارزي رمزنگارياتريوم نيز  . 3
  .(Hay, 2020:1)عدم محدويت در استخراج و تبادل در بازارهاي پولي است 
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ورشكستگي نه امكان تبادل اعتبار وجود  ةتصفي در چنين فرايندي تا زمان .پذيرد ميصورت 
 نهاد مالي دست پيدا  به تمامي وجود سپرده به آنحساب ذيخواهد داشت و نه ممكن است 

 ةمبادل مالي و هاي واسطه نبود سبب  اين در حالي است كه در تبادل ارزهاي مجازي به1.كند
 از مواجهه با مشكالت ورشكستگي نهادهاي مالي عمالًكنندگان  تبادلمستقيم ارز ميان 

 سبب به. مشكالت امنيتي در حمالت سايبري نيز ديگر چالش پيش رو است. دشو ميپيشگيري 
 مالي همواره امكان وقوع حمالت سايبري بر سرور مركزي اين نهادهايماهيت متمركز سيستم 

 ماهيت بسترهاي نامتمركز و عدم كه درحالي.  وجود دارداي شبكه درون هاي خرابكارينهادها و 
و نامتمركز بودن آن امكان  كند ميوابستگي آنها به سرور مركزي از وقوع اين نگراني پيشگيري 

  . آورد يمنقل و انتقال ارزهاي مجازي در محيطي مستقل از دخالت نهادهاي مالي را پديد 
 نيز در اين هايي نگراني وجود فوايد انكارناپذير استفاده از اين ارزها در بازارهاي پولي، با

 در فرايند عرضه و ها دولت موجود امكان دخالت هاي چالش ترين مهم. خصوص وجود دارد
 اين ةروي بي ةعرض تأثيرگذاري و ) مالحظات امنيتيسبب به( ا در بازارهاي پوليتقاضاي آنه

  )Hodgson, 2017: 12(است مانند پولشويي جرائميارزها بر نوسانات قيمت ارز رسمي و تحقق 
چالش ديگر امكان از دسترس خارج شدن بستر نقل و انتقال ارزهاي مزبور است كه ايجاد 

 هاي پيام داده مختلف اين بستر امكان نقل و انتقال هاي بخش خلل يا قطع ارتباط ميان
 ةتهي نيز، امكان ها اميپ داده بودن اين شده رمزنگاريبا توجه به . برد ميالكترونيكي را از بين 

 تواند يمو حتي امنيت تراكنش اين ارزها در بالك چين  ردندا پشتيبان از آنها وجود هاي نسخه
 حقوقي و ماهيتي هاي چالشديگر  ةمسئل. (Bearman & Hanuka, 2019:1)  قرار گيردالشعاع تحت

 كه در بسياري از كشورهاي جهان در دهد يمگرفته نشان  صورتمطالعات . ستاين ارزها
خصوصي وجود ندارد يا قوانين موجود  بهخصوص شناسايي يا اعتبارسنجي اين ارزها يا قانون 

 سياستگذاري تر عيسر ضرورت هرچه رو ازاين. ندتهسنيز در تعارض با ماهيت اين ابزارها 
 اصلي سؤال .(Reddy, 2018: 253) دشو ميقانوني در اين خصوص بيش از پيش احساس 

 ارزهاي مذكور در نظام سازي پياده در راستاي هايي چالشپژوهش حاضر اين است كه چه 
؟ دشو مي پيشنهاد يهاي حل راه مذكور چه هاي چالشو در جهت حل  ردداحقوقي ايران وجود 

 تطبيقي اي مطالعه ه روش اسنادي و ب مذكور،هاي پرسشپاسخگويي به منظور  به پژوهش حاضر
                                                            

عملكرد   سوءةيجاي ورشكستگي نهادهاي مالي در نت د كه در موارد عديدهشو شده از اين حيث عيب تلقي مي مطلب بيان. 1
گذاران يا كاركنان  توان به اعطاي تسهيالت نامتعارف به برخي سپرده  اين موارد ميةاز جمل. پذيرد نهادهاي مذكور صورت مي

تواند نهاد مالي را در برابر  د كه عدم قابليت استرداد وجوه مذكور ميكراشاره ... هاي موهوم و  گذاري آن نهاد، سرمايه
 كه صدور حكم بر ورشكستگي آن نهاد هداي حسن نيت در وضعيت عدم امكان استرداد وجوه سپرده قرار دگذاران دار سپرده

 امور ورشكستگي ةهاي تصفي الشعاع محدوديت حسابان داراي حسن نيت در اين نهاد را نيز تحت تبادل وجه توسط ديگر ذي
  . قرار دهد
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گفتار ابتدا به بيان كلياتي  چهار و نيويورك آمريكا، در كاليفرنيازاس، كدر نظام حقوقي اياالت ت
 شناسي اين ارزها هوممفو پس از آن به بيان ) مقدمه(  ديجيتاليةشد رمزنگاريارزهاي  ةحوزدر 

گفتار ( و ايران) گفتار سوم( و راهكارهاي موجود در نظامات حقوقي آمريكا) گفتار دوم(
   1.پردازد يم) چهارم

                                                            
 شود، يم بيان الًيذ به داليلي كه گفت توان يماالت و تقريرات مشابه در خصوص نوآوري مقاله حاضر در مقايسه با ديگر مق. 1

 ميان مطالب آن و ديگر يهمپوشان تفاوت داشته و از اين حيث هيچ منتشرشده يها  پژوهشگريد با تاًيماه و اين مقاله موضوعاً
  : مقاالت وجود ندارد

 از نظر ، استشده چاپ فصلنامة تحقيقات حقوقي 98  پاييزة كه در نسخ»وضعيت فقهي و حقوقي بيت كوين« ة مقال)الف
 از اينكه مطالب مندرج در اين مقاله قابليت نقد جدي دارند، آنچه رويكرد نظر صرف. دارد حاضر تفاوت ة با مقالكامالًماهوي 

 ة نگارندگان مقالهك يدرحال. است ارز بودن اين ابزار ،نهايي نويسندگان آن مقاله در مواجهه با وضعيت بيت كوين بوده است
حاضر با بيان مباني حقوقي و اقتصادي موجود در نظام حقوقي ايران و آمريكا در خصوص ماهيت اين نوع ارزها، عدم امكان 

 دانشگاه شهيد بهشتي از نظر ة در مجلشده چاپ لة حاضر با مقاة مقالرو نيازا! اند دهكراطالق عنوان ارز بر اين ابزارها را اثبات 
شناسي بيت   كه تنها به بحث ماهيتاستحقوقي - مزبور رويكردي فقهيةضمن اينكه رويكرد مقال. است متفاوت مًالكاماهوي 
 حقوقي با كامالً حاضر با رويكردي ة مقالكه يدرحال ، مستخرج از بالك چين پرداخته استةشد يرمزنگار ارز عنوان بهكوين 

 به دو گروه كلي ارزهاي شده يرمزنگارسي اين ابزارها را با تقسيم ارزهاي شنا  اقتصاد پولي بحث ماهيتةنگاهي به مباني حوز
 را در خصوص هر دو شده انيب و راهكارهاي ها چالش توسط حاكميت كشورها و دشدهيتولمستخرج از بالك چين و ارزهاي 

  . ميان مطالب اين دو مقاله هيچ همپوشاني وجود نداردرو نيازا.  استكردهنوع ارز تحليل 
 به ، استشده چاپ  تحقيقات مالي اسالميةفصلنام 1396 بهار و تابستان ة كه در نسخ»بررسي فقهي پول مجازي« ةمقال) ب

اين . گردد يبازم 1394 ماه يدمجله به تاريخ ة  آن در سامانيبرگزار مزبور پژوهشي است كه زمان ة مقالرساند يماستحضار 
 اعتبارات ،كه بيان شدطور همان است، شدهداشته و آنچه در اين پژوهش تبيين مقاله هيچ ارتباطي به بحث ارزهاي مجازي ن

 كه به پول مجازي تعبير شده است و هيچ ارتباط ماهوي و استموجود در حساب نهادهاي مالي فعال در بازارهاي پولي 
  . حاضر وجود نداردةشكلي ميان مطالب اين پژوهش و مقال

 به استحضار ، منتشر شده است1393ماه  كه در مرداد بازار سرمايهةماهنامكه در  »جازيبيت كوين نخستين پول م« ةمقال) ج
شده   علمي، در يك ماهنامه منتشرة از اينكه بدون تحليل ماهوي و شكلي توسط داوران يك مجلنظر صرف اين مقاله رساند يم

 است و شدهاب كاركرد اين ارزها در اقتصاد بيان است، مطالب آن فاقد هرگونه تحليل ماهوي حقوقي بوده و تنها كلياتي از ب
  .  حاضر وجود نداردةهيچ همپوشاني ميان مطالب آن مقاله و مقال

و » بيت كوين و ماهيت مالي و فقهي«و »  الكترونيكييها پرداختبيت كوين ابزاري نوين در نظام «تقريرات ) د
 به استحضار ،»رهاي مالي ديجيتالي جديد مانند بيت كوينسياستگذاري كشورهاي آمريكا، چين و آلمان در زمينة ابزا«
، ماهيتي به مانند يك گزارش اند نگرفته معتبري مورد داوري قرار ة از اينكه در هيچ مجلنظر صرف تقريرات مذكور رساند يم

 مطالب آنها نيز  و بررسينشده است آنها تبيين سندگانينو كه هيچ تحليل حقوقي و اقتصادي در اين تقريرات توسط نددار
  . حاضر و آن تقريرات وجود نداردةنشان از اين امر دارد كه هيچ همپوشاني ميان مطالب موجود در مقال

بررسي فقهي پول «، »تحليل حقوقي ماهيت پول الكترونيكي«، »ماهيت حقوقي پرداخت در پول الكترونيك« مقاالت )ه
 كه هيچ ارتباطي موضوعي و محتوايي به بحث  حقوق اسالميةژوهشنامپو تحقيقات مالي اسالمي  منتشره در مجالت »مجازي

 ها بانك اعتبارات موجود در حساب تاًيماه ،استشده  تشريح شده انيب آنچه در مقاالت و تقريرات چراكه ، حاضر ندارندةمقال
ضمن اينكه . هاي نامتمركز ندارد كه ارتباطي به ارزهاي مجازي و ساختار تبادل اين ارزها در بستراستو ساير نهادهاي مالي 

 و هر پولي ارز رد ارز ماهيتي اخص از پول داكه يدرحال. است بحث پول مجازي ، استشده تبيين مذكورآنچه در مقاالت 
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  ديجيتالي ةشد رمزنگاريشناسي ارزهاي  ماهيت .2

. ستشناسي آنها ماهيت كشورها ارزهاي مجازي در نظام حقوقي سازي پيادهاولين مسئله در 
؟ ندشو مي ارز به معناي پول رايج يك كشور تلقي تاًيماهه آيا ارزهاي مجازي  اين است كسؤال

مد اكار سياستگذاران حقوقي در جهت تصويب قوانين يمش خط تواند يمتعيين تكليف اين امر 
ي كشورها در اين گفتار از منظر حقوق رو ازاين. دكنمطابق با مقتضيات نظام حقوقي را تبيين 

  .دشو مي نييتبمورد بحث  ةمسئلايران و آمريكا 
  

   و نيويورك آمريكاكاليفرنيا، تگزاساياالت  .2 .1
زاس ارز قابل تبادل در بازارهاي پولي اين ايالت را به ك ت2017قانون اصالح قانون پولي سال 

 ةوسيل عنوان به  كاغذي كه توسط حاكميت يك كشور منتشر شده و عرفاًيها پولسكه يا 
 همسو با كاليفرنيا يقانونگذارنظام  1.استده كر، تعريف رود كار مي بهمبادله در اياالت متحده 

 حاكميت كشورها كه توسط نهادهاي توسط منتشرشده پول رسمي عنوان بهاين مقررات، ارز را 
 قانون بانكي مصوب 2.است كرده قابل تبادل شناسايي ارز عنوان به، شدهپولي آمريكا شناسايي 

 توسط افتهيانتشارتعريف پول رايج، پول را به ارز توليد و  نيويورك نيز در 2011سال 
است كه در آمريكا در قالب مقررات، ده كرحاكميت هر كشور عضو سازمان ملل متحد تعريف 

 نيز ارزهاي مجازي رمذكو قانون 2018 در اصالحات سال 3.عرف يا قانون جريان داشته باشد
 يندهايفرا الگوريتم نامتمركز كه از طريق  ديجيتالي واجد سرور متمركز يايها تيونيبه 

 تعريف ،دارند و قابليت انتقال اعتبار از يك شخص به شخص ديگر را شوند  ميديتولديجيتالي 
 كه امكان شمول عنوان  استشده تصويب يا گونه بهمقررات حاكم بر اياالت مزبور  4.اند شده

  . ندكن يم مواجه هايي چالشارز بر ارزهاي مجازي را با 
 يك ارز عنوان به عدم پذيرش آنها ،خورد يمآنچه از معامالت منعقده در اين اياالت به چشم 

عبارت ديگر  به .(Hilary, 2017: 887) استبه صرف ماهيت وجودي ارز، توسط عموم جامعه 
 تجار امكان استفاده از اين ارزها يالملل نيب در مبادالت خصوص بهعرف خاص  اگرچه در

 كاغذي يها پوله در معامالت را دارند، عموم جامعه در اين اياالت در حال حاضر  وجعنوان به
 وجه در معامالت مورد عنوان به خود در نهادهاي مالي را يها حسابيا اعتبارات موجود در 

 شده رهيذخاين ارزها تنها اعداد . است ماهيت ارزهاي مزبور ديگرچالش . دهند يممعامله قرار 
                                                                                                                                            

 ، الكترونيكي كه در مقاالت و تقريرات مذكور تشريح شده استيها پولنبوده و ارز ديجيتالي نيز هيچ ارتباطي به بحث 
  .ندارند

1. Texas. Finance. Code § 151.501(b)(1), 2017 
2. California. Finance. Code § 2003(p),2017 
3. New York. Banking Code § 640 ,2011 
4. Id: § 200.2(e)  revised July 31, 2018 
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 برخوردار كشورهاقانوني در بانك مركزي  ةپشتوانكه از  است الكترونيكي ايه پيام دادهدر 
به منجر مالي  ةپشتوان پولي بدون يبازارهاصدور و انتشار ارز در  .(Vigna, 2019)يستند ن

اين ارزها با توجه به ماهيت  ة سادةگون. دشو ميكاهش ارزش پول رسمي يك كشور تلقي 
ورداري از مالحظات امنيتي كافي، امكان تغيير محتوا در  عدم برخسبب ديجيتالي خود به

 ثبات مالي در نظام اقتصادي كشور را تواند يمو اين امر  رددا را يا انهيرا هاي خرابكاري
پيشگيري از  منظور به نيز اگرچه واجد امنيت كافي شده رمزنگاري ةگون.  قرار دهدالشعاع تحت

 مالي يها پشتوانهآن در بازارهاي پولي بدون وجود  ةعرضايراد بيان شده است، استخراج و 
  .دهد يم قرار الشعاع تحتمانند طال، ارزش مالي ارز رسمي كشور را 

ارزهاي مجازي قابليت . است تبديل اين ارزها به اسكناس رقابليغچالش سوم ماهيت 
 Paperطالح  به اصيها برگهيكي از اين ابزارها .  در ابزارهاي مختلفي را دارنديساز رهيذخ

Wallet 1 شفاف برخوردار از كدهاي يكاغذها، ها برگهاين . است
QR هاي پيام داده كه هستند 

 عنوان به امكان شناسايي ها برگهاين .  را دارندكدها در اين يساز رهيذخالكترونيكي قابليت 
خود  به صرف ماهيت اوالً ها دولت توسط منتشرشده يها اسكناس چراكه ،اسكناس را ندارند

 دالري، اين اسكناس در 100عبارتي از زمان صدور و انتشار يك اسكناس  به. داراي اعتبارند
 اين در حالي است .(Bacha, 2019:1) زماني از همان اعتبار مبنا برخوردار خواهد بود ةبرههر 

فرايند  در آنها در شده رهيذخها منوط به تعيين ارزش ميزان ارز  Paper Walletكه ارزش و اعتبار 
ضمن اينكه ممكن است اين  ،(Alkadri, 2019: 79)عرضه و تقاضا در بازارهاي جهاني است 

 ارزهاي مستخرج از بالك چين چراكه ، در بازارهاي پولي عرضه نشوندها دولت توسط ها برگه
. كند ينم و دولت در اين فرايند نقشي ايفا شود مي  عرضهتوسط ماينرها در بازارهاي پولي 

. است ريپذ امكان ها دولتانتشار اسكناس در بازارهاي پولي همواره توسط  و  صدوركه يدرحال
در اياالت » ارز «عنوان به عدم امكان تلقي اين نوع ارزها توان يم مذكور هاي چالشبا بيان 

  . دكرمزبور را استنباط 
  

  ايران. 2. 2
 با رو ازاين. دكرشخصي از ارز پيدا  تعريف متوان نميدر ايران با تدبر در قوانين پولي و بانكي 

 ارز را نوع توان يم 1351 قانون پولي و بانكي كشور مصوب 3 و 2عنايت به مقررات مواد 
 فلزي يها سكه در قالب اسكناس يا  خارجيكه توسط دولتد كر از پول تلقي يا شده رفتهيپذ

                                                            
از   الكترونيكييها اميپ داده انواع يساز رهيذخ مختلف قابليت يها صفحه كه با اتصال به اند  كدهاي ديجيتاليQRكدهاي . 1

 در اين كدها با اسكن توسط هر دستگاهي از شده رهيذخ الكترونيكي يها اميپ داده. را دارند... ، ارزها وها يد ، آيها كوپنجمله 
 ),Lyne:12020(: ك. بيشتر رةبراي مطالع. قابليت بازخواني را دارد...  تلفن همراه، اسكنرهاي ديجيتالي ويها يگوشجمله 
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قانوني و تعهد پرداخت را  ةوق جريان ابرا، مزبور قانون 2 مادةمقررات . دشو ميدر بازار عرضه 
 2 هايبند(  فلزي به رسميت شناخته استيها سكهجز در موارد خاص تنها براي اسكناس يا 

 ارزهاي مجازي با توجه به مطالب منعكسه در فوق و عدم امكان استفاده رو ازاين .)3و 
ص از منظري البته در اين خصو. رنديگ ينم قرار 2 مادة اسكناس تحت شمول مقررات عنوان به

 كه دشو مي مشاهده مارالذكر قانون 7 و 5با تدبر در مواد .  شدليتفص  به قائل توان يمديگر 
 در بازار، ارز طبق منتشرشده يها اسكناس بانك مركزي در برابر صددرصد يها ييدارايكي از 
انك مركزي،  ارزي بيها ييدارا يكي از 7 مادة »ح« در بند .)5 مادة 2بند ( است 7 مادةمقررات 

به . اوراق بهادار خارجي قابل تبديل به ارزهاي رسمي مورد قبول بانك مركزي ذكر شده است
نظر نگارندگان منظور از اوراق بهادار خارجي، اوراقي است كه توسط حاكميت يك كشور 

 طراحي و در بازارهاي پولي در قالب ها دولت ارزهاي مجازي كه توسط رو ازاين. دشوعرضه 
و قابليت تبديل به ارز رسمي يك كشور  گيرد مي مورد نقل و انتقال قرار Paper Walletيك 

البته تبيين .  بانك مركزي را دارندارزي دارايي عنوان بهمانند دالر را دارند، امكان قرار گرفتن 
» ارز« ارز در نظام حقوقي ايران منوط به تفسير مخاطب از تفاوت ميان عنوان بهارزهاي مزبور 

نظر . هستند ييها تفاوت يا واجد ندكه آيا اين دو واژه مترادف يكديگر است» دارايي ارزي« و
نگارندگان با استدالالت منعكسه در گفتار چهارم اين پژوهش بر تفاوت دو واژه و آثار حاكم 

 اين را بر) و نه ارز(» يداراي« تنها اطالق عنوان توان يم با رد استدالل دوم رو ازاين .بر آن است
 اما در خصوص ارزهايي كه توسط ماينرها از بستر بالك چين استخراج .دكرابزارها اعمال 

 آنها را ارز توان نمي 3 مادةآنها توسط دولت و مخالفت با مقررات  ةعرض عدم سبب ، بهدشو مي
  . ود همراه خواهد بهايي چالشتبادل اين ارزها در نظام حقوقي ايران نيز با  رو ازاين. دكرتلقي 

 2 مادةاين امر از مقررات . است وجه در معامالت عنوان به آنها كارگيري به ،اولين چالش
 بسترهاي ديجيتالي در ةشد رمزنگاريكه بيان شد ارزهاي طور همان. قابل برداشت است

 را و انتقاالت مالي در اين نقل هاي واسطهاين امر حضور . نامتمركز قابليت نقل و انتقال دارند
  ابتدائاًناچار به، دكر وجه در معامالت تلقي عنوان بهاما اگر نتوان اين ارزها را . برد مييان از م

شده و پس از  صرافيبايد اين ارزها به پول رايج يك كشور در قالب يك عقد معين يا نامعين 
 ,Reiff( شود در قالب صرافي اين نوع ارزها در بسترهاي متمركز مبادله شده پرداختآن وجه 

منجر  مالي در معامالت اين ارزها هاي واسطه به حضور مجدد عمالً اين فرايند، . 2019:1)
وجود واسطه در اين معامالت نيز با تبديل قرارداد نهايي به قرارداد متمركز، هم امنيت . دشو مي

 بعضاً هاي واسطه حضور سبب  و هم از بعد اقتصادي بهدهد يم قرار الشعاع تحتمبادالتي را 
  .دشومنجر  به ايجاد نوسان ارز رسمي در بازار تواند يمقيقي، ح
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عدم قابليت نقل و انتقال مستقيم اين ارزها در . ستاين نوع ارزها ةذخيرچالش دوم محل 
 به خروج آنها از چرخه تبادل در مبادالت و جايگزيني ارز رسمي در عمالًبازارهاي پولي 
 اين ارزها در ابزارهاي نگهداري آنها در يساز رهيذخه اين امر ب. دشو مي  منجرمبادالت ثانويه
ها   ابردادهةذخير اول اينكه ابزارهاي دارد؛حصول اين فرايند دو ايراد . دانجام يمها  قالب ابرداده

 هاي پيام داده و آيا ند برخوردارها اميپ دادهآن  ةذخيراز چه ميزان پتانسيل در خصوص 
 ميان دار ازاي ناپصورت بهمدتي ر باقي خواهد ماند يا پس از  پايداصورت به همواره شده رهيذخ

 ناپايدار بوده و قابليت زوال داشته باشند، چه نيازي ها اميپ داده اين كه يدرصورتخواهد رفت؟ 
 فراوان در راستاي يها نهيهزبه صرافي آنها و تبديل به ارز رسمي يك كشور وجود دارد؟ 

ايراد دوم نيز امكان  .(Savelyev, 2018: 556) خواهد شد؟ نيأمتاستخراج اين ارزها به چه شكلي 
 ة به افراد در ذخيرافتهي صيتخص فرد منحصربهاز دسترس خارج شدن كليد خصوصي 

 است مزبور در ابزارهاي مخصوص به خود مانند بالك چين يا كيف پول ديجيتالي هاي پيام داده
شده به بازارهاي پولي و  صرافيارزهاي  ةضعر امكان مجدد كه دسترسي افراد سودجو به آنها

 توان يمشده  بيان ضمن اينكه با امعان نظر از چالش .كند يمرا فراهم نابودي اقتصاد كشور ايران 
 كه ممكن است در برخي معامالت بين افراد از اين به اصطالح ارزها تحت هر عنواني گفت

 دارايي در كنار ذخاير ارزي واقعي از عنوان به ها دولت آنها توسط يساز رهيذخاستفاده شود، اما 
بر  عالوه. ندكريسك بااليي برخوردار خواهد بود و امنيت اقتصادي آن كشور را نيز تهديد مي
جهاني  ةشبكآن در هر حال بستر مبادالتي اين به اصطالح ارزها، اينترنت است و مديريت اين 

  .ستدر دست آمريكا
  

 وقي آمريكا موجود در نظام حقيها حل راه .3

 حسابرسي تبادل يسنج امكانشده،  بيان از ارز در هر سه ايالت شده ارائهبا توجه به تعاريف 
 توسط سياستگذاران ايالتي يا شده يمعرف حل راه عنوان بهارزهاي مجازي در بازارهاي پولي 

  .شود يم  تبييندر ذيل هر دو راهكار. استده شفدرالي تعيين 
  

  ي آمريكا ميان ايالتحل راه .3 .1
 به هريك از اياالت 2018 قانون اصالح قانون فدرال حاكم بر اياالت متحده مصوب 5330 مادة

 الزم يمجوزهاامور مالي اشخاص مقيم هر ايالت و اعطاي  ة ادارةاجازموجود در اين كشور 
 ةرخاندبي تحت نظارت مجوزها اين 1. الكترونيكي را داده استهاي پيام دادهتبادل انواع  ةنحودر 

و نقل و انتقال پول ديجيتالي در هر ايالت بايد مطابق با شود  مي به افراد اعطا آمريكا يدار خزانه
                                                            

1. U.S.C. Code: § 5330 d(1-2) 2018 



  
 283   ...     هاي به كارگيري ارزهاي رمزنگاري شدة ديجيتالي در نظاميها و راهكارمطالعة تطبيقي چالش 

(FinCEN)  مالي تروريسمنيتأممقررات عام مصوب از سوي سازمان مبارزه با پولشويي و 
و  1

 يامجوزه  كه از آنجا2. آمريكا صورت پذيرد2018قانون اصالح قانون اسرار بانكي مصوب 
 در معامالت منصرف از ارزهاي مجازي آمريكاصادره براي نقل و انتقال ارزهاي رسمي در 

 جديد مطابق با ماهيت اين نوع يمجوزهابوده و نهادهاي مالي در اين خصوص نيازمند اخذ 
 الزم در اين يمجوزها تشريفات اعطاي بيني پيش، اياالت مختلف مبادرت به ندهستارزها 

 و نيويورك اشاره كاليفرنيازاس، كحاكم بر سه ايالت ت ةرويه در ذيل به  كاند دهكرخصوص 
  :دشو مي

  
  نيويورك. 3. 1 .1

هرگونه ارز  ةدربردارند كه ييها تيفعالمطابق با مقررات دپارتمان خدمات مالي نيويورك تمامي 
ر فعال  تجارو ازاين. رنديپذ صورتاز اين دپارتمان  3 صادرهيمجوزها، بايد تحت اند ديجيتالي

دريافت حق امتياز  منظور به دالر 5000تا براي دريافت اين مجوز، مبلغ  اند ملزمدر اين حوزه 
معتبري براي پيشگيري از  ةوثيق بانكي يا هر ةنام ضمانتپرداخت و نسبت به تقديم 

 اين رويه 4.دننمالي حسن نيت تاجر مذكور در معامالت به دپارتمان اقدام  ةسوءاستفاد
دريافت  منظور به ازين موردباالي وثايق  ةهزينآمده وجود به مشكل ترين مهم .داردنيز مشكالتي 

همچنين ارزيابي و تشخيص صحت و اصالت . استمجوز و حق صدور سنگين در اين ايالت 
 به تحميل هزينه اضافي به تنها نه شده نييتعاسناد تقديمي به دپارتمان مذكور توسط كارشناسان 

 دنك يمايجاد  زيادي را، بلكه در فرايند تخصيص مجوز نيز خلل زماني دوش ميمنجر تجار 
(Higgins, 2019:1).  

  
  كاليفرنيا. 3. 1 .2

اول  ةدوردر  ؛زماني صورت گرفته است ةبرهفرايند تخصيص مجوز در اين ايالت در دو 
ررات با رعايت مق كاليفرنيا وكار كسبمكانيسم اعطاي مجوز تحت مقررات دپارتمان نظارت بر 

 (,Perezگرفت يم صورت 2015مصوب  پيشنهادي مجلس نمايندگان سينو شيپ 1326 مادة

ن ابسياري از منتقد. دش در اين ايالت متروك سازي پيادهاين مكانيسم در روزهاي   2019:1)
اجراي فرايند مذكور بيان داشتند كه تشريفات ذكرشده در اين مكانيسم مختص فرايند 

 ارز رسمي دول ديگر يا ةليوس بهر متقاضي تجارت در اين ايالت تخصيص مجوز براي تجا
 و تجارت پول گرفت يمي ديگر صورت كشورها فعال در يها بانكاعتبارات موجود در 

                                                            
1. Treas. Order 180-01 
2. The Bank Secrecy Act, 31 U.S.C. §§ 5311–5332 ,2018 
3. BitLicense 
4. New York Codes, Rules and Regulations (NYCRR) tit. 23, § 200.3,5,2018 
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 ةليوس به اجراي اين مكانيسم تجارت رو ازاين. دش ميمجازي، مجزا از تجارت اسكناس تلقي 
ضمن . دكنعام قانون اسرار بانكي آمريكا ست تحت شمول مقررات توان نميارزهاي مجازي را 

 از ارزهاي مجازي، در عمل مشكالتي يتعريف مشخص ةارائ عدم سبب اينكه مقررات مذكور به
  .وجود آورده بود ي بههاي پيام دادهدر راستاي شناسايي چنين را 

 تشريفاتي مشابه با تشريفات مصوب در مجدداً تشريفات ذكرشده، كنار گذاشتنپس از 
مطابق با مقررات اصالحي .  اين ايالت قرار گرفتاستگذارانيس موردنظرلت نيويورك ايا
 اين ايالت موظف به شناسايي صالحيت متقاضيان و وكار كسب مذكور كميسارياي سينو شيپ

 در اين ايالت نيز مطابق با شده ينيب شيپتشريفات . دش به آنها وكار كسبتخصيص مجوز 
 دالري در هر سال 2500 مجوز اوليه و دريافت حق تمديد  دالر حق صدور5000دريافت 

 در ايالت نيويورك مبني بر سپردن شده ينيب شيپ ةروي برخالفهمچنين   (Redman, 2019:1).بود
تا با استعالم وضعيت حقوقي و سوابق كيفري متقاضي د شكميسارياي اين ايالت موظف ، وثيقه

ي و در صورت شناسايي چنين صالحيتي به صالحيت وي براي دريافت اين مجوز را بررس
  .دكنتخصيص مجوز اقدام 

  
  زاسگ ت.3.1.3

 1037 مادةزاس با تصويب دستورالعملي در راستاي اجراي مفاد گدپارتمان بانكداري ايالت ت
 يها قالب مبادرت به شناسايي و اعتبارسنجي اين مبادالت در ابتدائاً تگزاسقانون مالي 

 مالي براي هاي واسطه بيني پيش يسنج امكانمقررات مذكور با . دكرمشخصي در اين ايالت 
تجارت اين ارزها در ايالت مذكور،  ةن نحوساختورود به نوع خاصي از اين تجارت و محدود 

  مادةمطابق با مفاد بند اول از بخش اول. دكر مالي را اعطا هاي واسطهصالحيت ايفاي نقش به 
 مجازي اگرچه مطابق با مقررات عام قانون مالي اين  مقررات مذكور، تجارت ارزهاي151

تلقي ) وجه در برابر كاال يا وجه در برابر وجه(  پولانتقال تجارتي جهت عنوان بهايالت 
 صورت به با تجارت معمول در اين ايالت عرض هم تجارتي عنوان به، اين نوع تجارت دش ينم

 را داشته ييها تيفعالوز قابليت انجام چنين تجارتي مجزا شناسايي شد كه تنها افراد داراي مج
مجازي در برابر وجه رايج   طبق مقررات مذكور نقل و انتقال پول در قالب تبادل ارز1.باشند

قابل تبادل در اين ايالت، تبادل ارز مجازي با ارز مجازي ديگري از همان نوع يا متفاوت با آن 
اما صرافي ارز مجازي با ارز رسمي . دشو پول تلقي  تجارتي از نوع تبادلعنوان بهد توان نمينوع 

 يها نيماش نهادي مالي كه مجوز چنين فعاليتي را داشته باشد يا از طريق توسطيك دولت 

                                                            
1. Texas Finance Code, § 151.501(b)(1))(2017) 
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تجار براي  1.دشو مينقل و انتقال پول تلقي ) Bitcoin ATMمانند (  در اين خصوصشده يطراح
 هزار دالري به دپارتمان مذكور 10دريافت مجوز مذكور ملزم به پرداخت حق صدور مجوز 

 به نامه ضمانتگرفته در اين ايالت بايد وثايق مالي اعم از  صورت و متناسب با معامالت 2ندبود
 همچنين تجار داراي مجوز در اين ايالت ملزم 3.دندكر يم هزار دالر توثيق 300مبالغ حداقل 

و امكان  هندد افزايشزار دالر  ه500 ارزش مالي بهبودند تا ارزش مالي معامالت خود را 
  4. نبودريپذ امكانانجام معامالت خرد با ارزهاي مجازي در اين ايالت 

 شناسايي معامالت مبتني بر دين و تمايز آنها با معامالت كاال به ةاز مقررات مذكور نحو
  برايشده گرفتهديركرد يا امتيازات در نظر  ةجريم دريافت رو ازاين. دشو ميكاال مشخص 

اين . رديگ يم قرار اين مقرراتطلبكاران دريافت وجه در معامالت تحت شروط و قيود 
 تا اين كند يم نامتمركز ايجاب بسترهاي تبادل ارز مجازي در اوالً دارد؛مكانيسم ايراداتي نيز 

 مزبوراين در حالي است كه مقررات .  مالي صورت گيردهاي واسطه مستقل از حضور سميمكان
ضمن اينكه هدف از . شناختند يم مالي را در اين خصوص به رسميت هاي واسطه  حضورعمالً

، ايجاد مكانيسمي جديد در تجارت كشورهاشناسايي چنين ابزارهايي در نظام مبادالتي 
صرافي ارز در اين ايالت و انجام معامالت . استالكترونيكي و شناسايي ابزارهاي بهادار نوين 

سبب  به همچنين .دهد يم قرار الشعاع تحتنيز  اين هدف را ينوع به ارزهاي رسمي ةليوس به
 حكمي در قانون اصالح قانون فدرال آمريكا نبودعدم تصويب قوانين مصوب فدرال و 

و تجار براي تجارت در  رددا صادره در هر ايالت تنها براي ايالت مذكور اعتبار يمجوزها
 تنها نه اين فرايند .(Floyd, 2019:1) ندالت مذكور جديد از ايايمجوزهاايالتي ديگر ملزم به اخذ 

حتي ممكن . دشو مي منجر، بلكه به اتالف وقت فراوان نيز دنك يماضافي بر آنها تحميل  ةهزين
 متعدد نيز به مراجع صالح در هر ايالت يها نامه ضمانتاست تجار معامالت كالن از پرداخت 

بر آن اگرچه تعيين  عالوه. مشكالتي مواجه باشد بوده و دريافت مجوزهاي متعدد نيز با عاجز
به صرافي ارز كالن در )  دالر500000(حداقل ميزان گردش مالي ارزهاي مجازي در هر معامله 

 عمالً، چنين مكانيسمي تجار خرد را دشو ميمنجر بازارهاي پولي آن ايالت  ةتوسعاين ايالت و 
مبادالت در اين ايالت را با مشكالتي مواجه اين نوع  ةتوسعاز فعاليت در اين ايالت منع و 

  .دساز يم
  
  

                                                            
1. Texas Finance Code § 151.501(b)(3-4))(2017) 
2. Texas Finance Code § 151.307(a) (2017) 
3. Texas Finance Code § 151.307(b) (2017) 
4. Texas Finance Code § 151.309 (2017) 
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   دولتي آمريكايها بانكشوراي نظارت بر  ةنمون در مقررات شده ارائه حل راه .3. 2
فرايند تخصيص و پيشگيري از مشكالتي  ساختن متحدالشكلمقررات مذكور در راستاي 

 شوراي نظارت بر همچون ضرورت دريافت مجوز در اياالت مختلف اين كشور از سوي
 شناسايي و منظور به مقررات مذكور 101بخش . دش دولتي آمريكا تصويب يها بانك
مطابق با . دكرتعريفي از اين ارزها  ةارائ از ماهيت ارزهاي مجازي مبادرت به ييزدا ابهام

 انعنو به قابل استفاده ،)1( مقررات بخش مذكور ارز مجازي به هر ابزار ديجيتالي واجد اعتبار
 وجه در معامالت قابل استفاده عنوان به  كه عرفاًدشو مياطالق ) 2( تبادل در معامالت ةوسيل
 ةگان سه اگرچه شرايط .)4( و امكان حسابرسي توسط قواي حاكم را نيز داشته باشد) 3( بوده

شده در تعريف مذكور در چنين ارزهايي وجود داشته و مشكلي در شناسايي  بيان) 1- 3 موارد(
، اما حسابرسي ميزان تبادل ارزها در آمد ينمتجار از اين ارزها پيش  ة استفادةنحوتبار و اع

 مقررات مذكور تلقي هاي چالش توسط تجار يكي از آمريكاصالحيت سرزميني  ةمحدود
سازي معامالت مبتني بر ارزهاي  چنين چالشي با امعان نظر از كنوانسيون يكنواخت. دش يم

سازي مكانيسم  يكنواخت منظور به مقرراتي بيني پيشر راستاي  د2017 مصوب 1مجازي
 بخش دوم كنوانسيون مذكور مطابق با مقررات. تخصيص اين مجوز به افراد قابليت حل يافت

شده در مقررات اين كنوانسيون به سه گروه تجار خرد،   بيانيمجوزهاتجار متقاضي دريافت 
 مذكور تنها ونيكنوانس 103-102 هاي بخشات  مطابق با مقرر2.متوسط و كالن تقسيم شدند

تجار . داشتندتبادل ارز مجازي از معامالت را  برايتجار متوسط و كالن امكان اخذ مجوز 
 مذكور نيازمند تقديم مدارك هويت، مايملك، وضعيت حقوقي و يمجوزهابراي دريافت 

تا  هستند ،ر آن مقيم باشند متبوع هر ايالتي كه ددار صالحيت يها سازمانسوابق كيفري خود به 
 اقدام ها سازمانآن به گزينش تجار توسط  دار صالحيتمدارك و استعالم از مراجع با بررسي 

 . دشو

تعريف و قواعد واحد از ارز و  ةارائ واجد فوايدي همچون متحدالشكلاگرچه مقررات 
 ازين يباياالت مختلف مشتقات جاري آن در بازارهاي پولي بوده كه تجار را از فراگيري قوانين 

از جمله اينكه . ايراداتي نيز وارد استاين مقررات بر ،  (Edwin Burge, 2016: 1557)گرداند يم
 يها سميمكان جديد بر اين بستر همواره يها تيقابل بالك چين و افزوده شدن ة توسعسبب به

 نوظهور يها يورافن كردن مقررات با چالش عدم تطابق با مقتضيات زمان متحدالشكل
 ةذخيرضمن اينكه بالك چين خود بستري براي شناسايي و  .(Kiviat, 2016: 569) ندا مواجه

                                                            
1. Uniform Regulation Virtual Currency Business Act, 2017 

تجار متوسط به تجار . ندك دالر تجاوز ن5000تجار خرد افرادي بودند كه ميزان گردش مالي تجاري آنان در طول سال از . 2
 دش دالر اطالق 35000 دالر و تجار كالن نيز به تجار داراي گردش مالي بيش از 5000- 35000 كسالهيداراي گردش مالي 

(Alkadri, 2019: 95). 
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 نيز آنها را افتهي توسعهاين بستر به كشورهاي  ةتوسع، استاطالعات هويتي و مايملك افراد 
  نيازي به طي تشريفات مجدد پيچيده ورو ازاين. استده كر مذكور يندهايفراملزم به انجام 

 اينكه مكانيسم تخصيص امضائات ديجيتالي در نظام مضافاً. نيست متحدالشكلطوالني مقررات 
.  در كنوانسيون مذكور استشده ينيب شيپ مشابه مكانيسم ينوع به افتهي توسعهحقوقي كشورهاي 

 سازي پيادهشرايط تخصيص مجوز تملك ارزهاي مجازي و نيز در معامالت كالن و 
كه امضاي ديجيتالي يكي از اركان انعقاد اين (در نظام حقوقي آمريكا قراردادهاي هوشمند 

 ملزم به طي تشريفات اخذ اين مجوز خواهند بود عمالً است كه تجار يا گونه به) استقرارداده
 هدف از تخصيص چراكه ،(Reyes, 2018,191,211) ستينو نيازي به دريافت مجوز جديد 

 كه چنين هدفي در استايي هويت و مايملك افراد مجوز، حفظ امنيت مبادالتي با شناس
 يها نهيهز تحميل رو ازاين. مكانيسم تخصيص امضائات ديجيتالي قابليت وصول خواهد داشت

 عمالًبر آن نمونه بودن مقررات مذكور،  عالوه. اضافي بر تجار توجيه منطقي نخواهد داشت
 دستيابي به اهداف مقرر رو ازاين. كند ينمالزامي براي اياالت براي تصويب اين مقررات ايجاد 

   1. مواجه خواهد بودهايي چالشقانوني نيز با 
  

   موجود در نظام حقوقي ايرانحل راه  .4
 ارزهاي مجازي مستخرج از كارگيري به توان نمي، در نظام حقوقي ايران دشكه بيان طور همان

حتي در خصوص ارزهاي . دكر استفاده از ارز در معامالت تلقي عنوان بهبسترهاي نامتمركز را 
آنها  ةذخير توان نمي ماهيت ديجيتالي آن ارزها سبب  نيز بهكشورها توسط حاكميت دشدهيتول

 اما مسامحتاً. دكر صدور اسكناس خارجي تلقي ةمنزل بهرا  Paper Wallet يها برگهدر قالب 
 قانون پولي و بانكي كشور و 7 مادةامعان نظر از مفاد  بهادار بودن اوراق مذكور با سبب به

 جزو توان يم ارزهاي مجازي را تبع به بر اين اوراق، اوراق مذكور و »ح«شمول مقررات بند 
 از شده ارائه روشن است كه با تعريف دقيق كامالً. شمار آورد به ارزي بانكي مركزي يها ييدارا

 ارز مبادالتي چراكه كرد،نك مركزي را ارز مبادالتي تلقي  هر دارايي ارزي باتوان نميارز نيز 
 كه در بازارهاي پولي جريان گردش است در گفتار اول، پول رايجي شده ارائهمطابق با تعاريف 

 و امكان گردش شده  رهيذخگيرد، نه هر دارايي كه در بانك مركزي  مي و مورد مبادله قرار رددا
 قانون مارالذكر 7 مادة 1 موجود در بند يها اسكناس اگرچه رو ازاين. نداردمالي در بازار را 

 ارز را نيز عنوان به دارايي ارزي بانك مركزي، قابليت شناسايي عنوان به از تلقي شدن نظر صرف
 عدم امكان تبديل به سبب  بهها دولت حاكميت ةليوس به دشدهيتول ارزهاي قتاًيحقدارند، 
 ذيل عنوان ارز با تعاريف موجود در نظام مالي قاًيدقند توان نمي رايج در معامالت يها اسكناس

                                                            
  .اند شدهمقررات مذكور در حال حاضر توسط دو ايالت هاوايي و نبراسكا تصويب . 1
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 ارز نه مقررات عنوان بهحتي در خصوص اسكناس نيز دليل شمول اين برگه . ايران قرار گيرند
 است كه منصرف از مذكور قانون 2 مادة بلكه شمول مقررات ، قانون پولي و بانكي7 مادة

  . هاست دولتاكميت  توسط حشده عرضهارزهاي مجازي توليد و 
 7 مادةموجود در » ارز«در هر حال در صورت تسامح در تعريف و با امعان نظر از عبارت 

حتي اگر قائل به شمول ارزهاي حكومتي در ذيل عنوان ارزهايي كه قابليت رواج در نظام 
ول اين مبادالتي را داشته باشند، باشيم، به نظر نگارندگان مستند به داليل منعكسه در فوق شم

 2 مادة مطابق با مفاد رو ازاين. استمقررات بر ارزهاي مستخرج از بسترهاي نامتمركز منتفي 
 توان نمي) 2 مادة 3 موضوع ذيل بند(قانون پولي و بانكي كشور جز در موارد مصرح قانوني 

در . ام دادتعهد به پرداخت وجه يا انجام تعهد ريالي در قراردادها را با استفاده از اين ارزها انج
 حقوقي در راستاي ياستگذاريس قوانين مصوب يا مقرراتي كه امكان نبود سبب حال حاضر به

 از اين مشكل رجوع به رفت برون منظور به ممكن حل راهحل اين چالش را پديد آورد، تنها 
اما تلقي كاال . در معامالت است» كاال «عنوان به ارزهاي مجازي و تلقياصل حاكميت اراده 

 ترين مهم . مواجه گرداندهاي چالش نظام حقوقي ايران را با تواند يم ارز بر اين ابزارها يجا هب
  : موجود به قرار ذيل استهاي چالش
 در مقررات آمره در مقام بيان قانونگذارچون : اصل منع تقلب نسبت به قانون آمره .1

 مفاد مقررات برخالف كه ، عمليات حقوقياستحكمي بوده كه عمل به خالف آن فاقد اعتبار 
 كه يا شده يرمزنگار اگر ارزهاي رو ازاين. دشو مي واجد وضعيت بطالن تلقي ،آمره انجام گيرد

 و به مانند اسكناس قصد پرداخت كنند مياستفاده » وجه« تجار در معامالت در قالب اغلب
 ،ر معامالت شناسايي شوند كاال دعنوان به اين ارزها را دارند، ةليوس به مورد معاملهقيمت كاالي 
اطالق عنوان كاال بر اين ابزارها در معامالت با ي عبارت به. شوند مي مواجه مذكوربا ايراد اصل 

 است كه صحت موجود در قانون پولي و بانكي كشور اتفاق افتاده ةآمرقصد دور زدن مقررات 
 استفاده از صراحت بهود  خقانونگذارالبته مواردي كه . كند يمعقود مزبورا با چالش مواجه 

اما اطالق مقررات . است از شمول حكم مذكور خارج ،استده كرچنين ابزارهايي را تجويز 
بازارهاي  ةحوز شمول احكام مذكور بر جميع معامالت تواند يمقانون پولي و بانكي كشور 

نون، در تعارض ميان اصل حاكميت اراده و اصل منع تقلب نسبت به قا. دشوپولي را شامل 
امر بطالن عمل حقوقي  ةنتيجبايد قائل به حكومت آن بود كه  2 احترازي بودن اصل سبب به

  .است
 مادة در معامالت به حكم هيتأد ريتأختعلق خسارت : هيتأد ريتأخعدم تعلق خسارت  .2
دين « تنها در قراردادهاي كه مورد معامله در آنها 1379 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 522
 3و  2 يبندهاشده با امعان نظر از مفاد  بيانعبارت .  استريپذ امكان ،باشد»  نوع وجه رايجو از
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 عدم امكان سبب  بهرو ازاين.  دارد اشاره قانون پولي و بانكي كشور به ارز رسمي كشور2 مادة
 نيز در معامالتي كه هيتأد ريتأخبر ارزهاي مجازي امكان دريافت خسارت » ارز«اطالق عنوان 

  .  وجود ندارد،باشد)  كاال نه ارزعنوان به(يكي از عوضين قرارداد ارزهاي مجازي 
اگرچه ارزهاي مجازي ماهيتي : الزام متعهد بر انجام تعهدات قراردادي ةنحوابهام در  .3
 مشابه با اعتبارات موجود در حساب اشخاص در نهادهاي مالي دارند، يكي ديگر از باًيتقر

از آنجا كه تبديل اعتبارات . ستان اين دو مفهوم مثلي و قيمي بودن آنها اساسي مييها تفاوت
 را به منتشرشده، اسكناس فرد منحصربه با اختصاص كد ديجيتالي تواند يمشده به اسكناس،  بيان

مالي قيمي تبديل كند، در صورت عدم انجام تعهد توسط متعهد در پرداخت وجه، امتيازات 
اين در حالي است .  شده استبيني پيشثمن در بيع براي متعهد له  ريتأخخاصي از جمله خيار 

 كاال، عنوان بهآنها دن كركه به نظر نگارندگان عدم اطالق عنوان وجه به ارزهاي مجازي و تلقي 
 دهد يماموال مثلي قرار  ةزمر فراواني اشباه و نظاير آنها در فضاي مجازي، آنها را در سبب به
 متعهد در پرداخت ارز به متعهدله در قرارداد كه يدرصورت رو ازاين ،) قانون مدني950 مادة(

 به فراهم تواند يماين امر . استدعواي الزام به انجام تعهد  ةاقام، متعهدله ناچار به دكنكوتاهي 
 با انتقال اموال خود به ديگري و عدم چراكه شود،منجر شدن فرصت سوءاستفاده براي متعهد 

 3 مادةضمانت اجراي خاصي از جمله ضمانت اجراهاي مالي موجود در  عمالًانجام تعهد، 
همچنين تلقي عنوان كاال به  . مالي شامل وي نخواهد شديها تيمحكوماجراي  ةنحوقانون 

 متعهدله را از ضمانت اجراي كيفري براي اجراي مفاد احكام صادره بر له تواند يماين اموال 
ني كه با صدور اقانون اجراي احكام مدني براي محكوم 35 و 34مواد . دسازوي نيز محروم 

به داده  محكوم» پرداخت« براي روزه دهحكم قطعي اجراييه عليه آنان صادر شده است، مهلت 
حاكي از شمول مفاد مقررات مزبور بر » پرداخت«به تعبير نگارندگان وجود عبارت . است

 از جمله تحويل ها دادگاه صادره از و منصرف از ساير احكام بودهاحكام مالي از نوع وجه 
  .ستكاال

:  پول قابل پرداخت در اسناد تجاريعنوان به تعيين ارز مجازي يسنج امكانابهام در  .4
 قانون پولي و بانكي كشور پرداخت دين يا تعهد بر 2 مادة، مطابق مفاد دشكه بيان طور همان

 مادة »ج«بند (  كشور صورت پذيردپرداخت آن جز در موارد مصرح قانوني بايد به پول رايج
 يكي از استثنائات مندرج در قوانين تجاري امكان تعيين پولي غير از ارز رايج كشور ايران .)2

به نظر نگارندگان مطابق با مباني .  قانون تجارت است253 مادةدر سند تجاري برات به حكم 
خت در اسناد تجاري، حكم اين  از جمله تسهيل امر پردامذكور قانوني مادةموجود در تصويب 

 چنين امري اوالً چراكه ،ماده قابليت تسري به ساير اسناد تجاري مانند سفته و چك را نيز دارد
 اًيثان ؛از سوي قانونگذار سلب نشده است و اصل اباحه قابليت جريان در موضوع امر را دارد
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موارد قابل تسري از مقررات  ي احصانظر نه از الذكر فوق قانون 314 مادةمقررات موجود در 
 تسري ضمانت يسنج امكان، بلكه از جهت تصريح استمندرج در خصوص برات به چك 

اجراهاي مندرج در مقررات حاكم بر برات بر سند اخيرالذكر است كه منعي در راستاي تسري 
ارندگان،  در خصوص سفته نيز به نظر نگثالثاً ؛كند ينمشده به سند تجاري چك را بيان  بيانامر 

 بر عدم تصويب قواعد خاص در قانونگذار قانون مارالذكر نظر 309 مادةمطابق با مفاد 
 در تمامي اسناد تجاري رو ازاين .استخصوص اين سند، تسري مقررات عام موجود در برات 

 پولي غير از پول رايج كشور ايران را 253 مادة تحت قيود توان يمشده در قانون تجارت  بيان
االشعار با امعان نظر از   فوقمادةمصرح در  »پول«اما به نظر نگارندگان عبارت . دكر تعيين

 تعيين ارز رسمي يك كشور يسنج امكان، به »در پرداخت«عنوان مبحث هفتم آن فصل، 
 در شده ارائهتعريف  ةزمردارد نه هر پولي كه در اشاره خارجي براي پرداخت در سند تجاري 

 هيچ كااليي از جمله طال، ورق بهادار يا ارز رو ازاين. دشو ميواژه ارائه  از اين اقتصاد ةحوز
 تعريف عام ،عبارت ديگر به. مجازي قابليت پرداخت در سند تجاري را نخواهند داشت

ها براي تبادل  ، يا چيزي كه انسانء يشوسيله، قطعه، اقتصاد پولي،  ةحوز از پول در شده ارائه
در تعريف  .(Rossi, 2007: 13) است ،ا و نيازها از آن استفاده كندها، خدمات، كااله خواسته

، پول قرار گيرد ةزمر در تواند يم ،مزبور هر شيئي كه قابل تبادل براي رفع نياز بشر باشد
اما مطابق با . ندشو پول تلقي توانند يم اموالي مانند طال، چوب، نفت و حتي زباله رو ازاين

 پول قابل پرداخت در سند تجاري مورد توافق قرار عنوان به تواند يمآنچه  مذكوراستدالالت 
  .استگيرد، پول رايج يا همان ارز رسمي يك كشور است كه منصرف از ارز مجازي 

عبارات مندرج در :  گردش پول مجازي در بازارهاي سرمايهيسنج امكانابهام در . 5
 يبندها و 1384 مي ايران مصوب قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسال23 مواد 3 ةتبصر

 امكان 1380  مصوب خارجيةسرمايسرمايه  قانون تشويق و حمايت از 1 مادة »و« و »الف«
 در. ندك يم ايران را از آنها سلب ة پول در بازارهاي سرمايعنوان بهگردش ارزهاي مجازي 

 قانون 1 مادة »الف«ند بو در » شده يهتأدوجوه «االشعار از عبارت    قانون فوق23 مادة 3 ةتبصر
پول  به وضوح به است كه شدهاشاره » وجوه نقدي قابل تبديل به ارز« نيز به عبارت مارالذكر

 شرايط .استاشاره دارد كه منصرف از اطالق عنوان كاال بر ارزهاي مجازي ديگر رسمي كشور 
ت اسمي اوراق  قيمعنوان به شده رمزنگاريز پرداخت ارشده در جهت عدم امكان تجويز  بيان

 با امعان نظر از 1376 انتشار اوراق مشاركت مصوب ة قانون نحو2 مادة مشاركت موضوع 
 ةتوسع  نوسازي ويها طرح در اين ارزها يگذار هيسرمايا در  »قيمت اسمي مشخص«عبارت 

قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور مصوب 17 مادةصنايع موضوع 
 صحيح قانوني در راستاي اعتبارسنجي ارزهاي ياستگذاريس رو ازاين. د دارند نيز وجو1382
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شده جزو ضروريات نظام حقوقي و اقتصادي ايران تلقي  بيان هاي چالش وجود سبب مجازي به
  . دشو مي

  
   گيري نتيجه. 5

 توليد و در قالب اسكناس يا كشورها كه توسط حاكميت دشو ميقلمداد ي ارز پول رايج
 ةشد رمزنگاريارزهاي در نظام حقوقي ايران . شود يم فلزي در بازارهاي پولي عرضه يها سكه

مستخرج از بسترهاي نامتمركز با توجه به اينكه توسط حاكميت يك كشور در بازار عرضه 
 توسط حاكميت دشدهيتولارزهاي . ارز قرار گيرندعنوان  ةزيرمجموعند توان نمي ،دشو مين

، هستند ارزي بانك مركزي يها ييدارا جزو مارالذكر قانون 7 مادةكم  نيز اگرچه به حكشورها
 عنوان بهاين نوع ارزها  ةعرض قانوني در ايران و عدم قابليت ياستگذاريس نبودجهت  به

 و ها چالشبا امعان نظر از . نديستنقابليت اطالق عنوان ارز برخوردار از اسكناس در بازار 
 مزبور هاي چالشوهش در نظامات حقوقي ايران و آمريكا، حل شده در اين پژ بيانراهكارهاي 

 هاي سياستگذاري ترين مهمدر ذيل به . استهاي قانوني و اجرايي صحيح  سياستگذارينيازمند 
  :دشو مي اشاره الزم

 با تدبر در قوانين پولي : تعريف مشخص از ارز مجازية در ارائتقنيني ياستگذاريس. 1
تلقي عنوان ارز بر ارزهاي . دكر تعريف صحيحي از ارز برداشت توان نميو بانكي كشور ايران 

ارز « ةواژتوسط مجلس قانونگذاري و هم نيازمند تعريف » ارز« ةواژمجازي هم نيازمند تعريف 
در اين صورت اگر تعريفي . است اين ابزار يها يژگيوتوسط نهاد مزبور و بيان » مجازي

 يها تيقابل بان شناسايي انواع ارزهاي مجازي  امكا،مشخص از اين واژه صورت گيرد
  . و تخصيص مقررات خاص بر آنها وجود خواهد داشتفرد منحصربه

 در تخصيص تشريفات اعطاي مجوز تملك يا تبادل ارزهاي تقنيني ياستگذاريس .2
 چالش يك نظام حقوقي براي ورود اين ارزها به آن و تبادل در بازارهاي ترين مهم :مجازي
 مالي يها سوءاستفاده آنها براي جلوگيري از ةكنند تبادلحسابرسي ميزان و افراد  ةسرمايا پولي ي
.  تشريفات تخصيص مجوز تملك ارزهاي مجازي استبيني پيشاين امر نيازمند . است

 اين كنندگان استخراجمجازي كه توسط دولت يا   از ماهيت يك ارزنظر صرف ،عبارت ديگر به
 باشد، ورود اين ارز به بازارهاي پولي و تبادل آن در اين بازارها بايد شده ديتولنوع ارزها 

آمريكا  ةمتحدچنين تشريفاتي در اياالت . دشون از دولت حاكمه منوط به اخذ مجوز متعامال
 راهگشاي تواند يم شده است كه توجه به تجربيات اين كشور در اين زمينه بيني پيش
 مالي مانند پولشويي جرائم براي جلوگيري از وقوع برخي همچنين.  قانوني باشداستگذارانيس

يا ايجاد حباب در نوسانات قيمت ارز رسمي يك كشور در بازارهاي پولي، ساماندهي فعاليت 
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 ارزهاي مجازي نيز تحت نظارت دولت جزو ضروريات يك نظام حقوقي كنندگان استخراج
 و تبادل بدون حساب اين ارز كنندگان استخراج ارز مجازي توسط ةروي بي ةعرض. دشو ميتلقي 

 ياستگذاريس رو ازاين. دشومنجر  به نوسانات ارز مبنا در بازارهاي پولي تواند يمتوسط مالكان 
  .استقانوني صحيح نيز در اين خصوص جزو الزامات 

 مراجع ناظر در جهت اجراي صحيح بيني پيش اجرايي در راستاي ياستگذاريس .3
در  فرايندي سازي پياده قانوني در جهت هاي سياستگذاري كه يصورتدر: تقنيني يها استيس

 صورت پذيرد، اگر مراجع موظف به اجراي صحيح وظايف خود اقدام نكنند، اهداف كشور
 است 1310 بارز اين امر تصويب قانون ثبت مصوب ةنمون. مقرر قانوني به ثمر نخواهد نشست

ب قانون مزبور، هنوز هم بسياري از اهداف  سال از تاريخ تصوي88كه با گذشت نزديك به 
 بسياري از عمالًقانوني در جهت ثبت تمامي امالك و اراضي موجود در كشور تحقق نيافته و 

 مراجع بيني پيش رو ازاين. مقررات قانوني اين قانون نيز به حالت متروك درآمده است
  .داف مقرر است ناظر جزو الزامات موجود در راستاي دستيابي به اهدار صالحيت

 با دستيابي به اهداف و در جهت اصالح مقررات قانوني همستقنيني ياستگذاريس .4
، بسياري از قوانين مصوب در كشور از جمله قوانين مدني و پولي دشكه بيان طور همان :مقرر

اد  اين ابزارها در بازارهاي پولي يا سرمايه قلمدسازي پياده چالشي در جهت عنوان به توانند يم
 صحيح قانوني در جهت اصالح قوانين مذكور يكي ديگر از الزامات هاي سياستگذاري. شوند

  . استنظام حقوقي ايران 
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