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Abstract 
The world of e-commerce is changing and 
updating day by day, and introduction of new 
technologies has caused dramatic leaps as well 
as Blockchain is one of these influencers in e-
commerce. According to each new event, there 
are challenges that legal challenges are not 
exempt from, so in the context of Blockchain e-
commerce is a new emergence and the rights of 
countries and organizations are trying to 
identify and enact laws to control and regulate 
them as legislation increases performance and 
guarantees to improve the use of technologies 
and building trust in their use in e-commerce, 
and traditional laws do not meet new 
technologies.Therefore, countries and 
international organizations need to be united, 
especially in the case of uniform e-commerce 
laws, in order to facilitate the use of the 
Blockchain in e-commerce, and the legal 
challenges posed by this emerging but effective 
e-commerce technology need to be addressed 
and approaches should be adopted.In this 
study, a qualitative method of data analysis has 
been used and Identify the domestic legal 
system in conjunction with foreign legal 
systems on new technologies such as 
blockchain, comparitively review the laws used 
in this area in order to avoid the negative 
consequences of such cases and create a safe 
environment for the parties to use this 
technology. 
Keywords: Blockchain, Bitcoin, legislative 
comparison, Iran's Law, UK's Law  

 

 چکیده
 زرالللانیبرو و تتییر دالللتصو  روز هر الکترونیک تجارت دنیای

 شللده شللگرفی هایجاش باعث جدید هایفناوری ورود االلت و 

 ترونیکالک تجارت در تاثیرگذاران این از یکی ب ک ین و االللت

 هک شللودمی مطرح هاییچالش جدید، رویداد هر به بسللته  االللت

 تجارت بسللتر در لذا  نیسللت آن ها از فارغ حقوقی های چالش

 شورهاک حقوق و االلت  نوتاور یک پدیده ب ک ین الکترونیک

 نظمم و کنترل برای قوانین وض  و شلناالایی  درصلدد  هااللازمان  و

 هااجرا ضمانت وجود و قوانین وض  که زیرا هسلتند   آن ها کردن

 را ن هاآ کاربرد اعتمادالازی و هافناوری از االلتفاده  در بابود برای

 گویجواب الللنتی حقوق و دهدمی افزایش الکترونیک تجارت در

 و کشلللورها خاطر همین به  بلاشلللد نمی جلدیلد   هلای  فنلاوری 

 لمتحدالشللک قوانین مورد در خصللوص به المللیبین هایالللازمان

 تفادهاالللل تسللایل  برای الللازی یکسلللان باید الکترونیک تجارت

 هللای چلالش  و دهنللد انجلام  الکترونیللک تجلارت  در ب ک ین

 تتجار در موثر ولی نوتاور فناوری این از آمده وجود به حقوقی

 وهشپژ در گردد، ارایه راهکارهایی و برراللللی باید الکترونیک

ه و ت   شللد شللده االللتفاده هاداده تحلیل کیفی رو  از حاضللر

در  خارجی حقوقی های نظام با همگلام  داخلی را حقوقی نظلام 

 و شللناالللایی  ب ک ین هم ون جدیدی های خصللوص فناوری

 تا دبه صلورت تطبیقی بررالی شو  مورد االلتفاده این عرصله   قوانین

 و بسلللتر امنی برای جلوگیری مواردی چنین منفی پیلاملدهای   از

 ایجاد شود  طرفین برای این فناوری از االتفاده

گذاری، مقایسلله قانون کوین،بیت ب ک ین، :واژگان کلیدی
 قانون ایران، قانون انگلستان 
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 مقدمه

 در جدیدی هایفناوریپیدایش  شاهد روزه هر ما و االت گستر  و تتییر در حال همواره الکترونیک تجارت    

 تجارت کند  دنیایمی ایجاد را فراوانی حقوقی هایچالش خود هاآن ورود که هستیم الکترونیک تجارت

 عمومی زاراب از که هافناوری این از یکی  االت بوده زیادی هایفناوری ورود شاهد خود پیدایش بدو از الکترونیک

 االت  این 9نب ک ی انق ب و فناوری کند،می االتفاده همتا به همتا نظیر غیرمتمرکز، ایمن، هایبرنامه ایجاد برای

 هاییویژگ و نموده تتییر دالتصو  را دیجیتال هایفناوری لکه مجموعهب الکترونیک تجارت تناا نه ابزار

 نوع وشمنده االت  قراردادهای کرده ایجاد الکترونیک تجارت برای را اعتمادقابل و امن بستری آن، فردمنحصربه

 شدهیرمزنگار ارزهای از و شده منعقد ب ک ین عمومی بستر در که هستند الکترونیکی قراردادهای از جدیدی

 فقدان و یالنت قراردادهای انعقاد مقتضیات با مطابق باید قراردادها این انعقاد  هستند مندباره( 2کوینبیت) دیجیتالی

 امضا ی،رمزنگار فناوری از االتفاده با و شده منعقد کتبی صورتبه قراردادها این  باشد قراردادها آن انعقاد موان 

  (39، 9311 )دفیلیپی و رایت،گردندمی عرضه ب ک ین بستر در و

 انسانی، عامل دخالت بدون قرارداد مفاد اجرای در خوداجرایی هوشمند، قراردادهای هایویژگی ترینمام از    

 قرارداد مفاد الوءنیت با همراه تتییر ِامکانعدم عموم، مشاهده برای ب ک ین در قرارداد مفاد عرضه در شفافیت

 االجراالزم رمسی در قراردادها این  باشدمی پولشویی مانند مالی جرایم وقوع از پیشگیری و  ینکب  در شدهثبت

 ص حیت ،دفاع نندهکاللب شروب اجرایی قابلیت اثبات، به مربوب مسائل هم ون خصوصیبه هایچالش با شدن

 اجراییخود ویژگی وجود رغمعلی این که ضمن باشند،می مواجه حاکم قانون انتصاب به مربوب مسائل و قضایی

 به نیاز الکترونیک تجارت بستر دارد  وجود قراردادها این از ناشی اخت فات حل برای انسانی عامل به نیاز همواره

 نقوانی وجود هم نین کشد را به دو  می اجراهاضمانت حیث از اعتماد دادن وتیفه حقوق که دارد اعتمادالازی

 و لیپیدفی)گردد می کشور داخل در الکترونیک تجارت در فناوری این گستر  باعث خصوص این در منظم

در این مقاله العی در بررالی و مقایسه  پیشینه قانونگذاری ایران و کشورهای پیشرفته و الرآمد   (47 ،9311رایت،

د وضعیت ت   برای بابو ما اند از جمله چین و انگلستان  شده و هدا پذیرفته را  فناوری این که در عرصه تجارت

 قوانین و پرکردن خ ءهای قانونی موجود در قوانین مربوب به این فناوری االت 

 خاص و دیکاربر و فنی حد از بیش هاآن اکثر اگرچه  االت شده ارائه ب ک ین فناوری برای متعددی ریباتع    

عمومی  ترکلدف یک عنوان به ب ک ین را جاان، در ارز رمز صرافی ترینبزرگ ،«کوینباس» مثال عنوان به  هستند

کوین بیت یبرا تعریب این حال این با  کوین االتبیت هر مبادله تاریص ه حاوی که کندمی تعریب شده توزی 

 برنامه نوع کی صرفاً رمزارزها کوین وبیت که کنیم که اشاره االت مام این بر ع وه  ب ک ین تا االت ترمناالب

 یاز بهن بدون و باشد محرمانه و خصوصی تواندمی هستند  ب ک ین ب ک ین روی بر شده الاخته کاربردی

                                                      
1 - Blockchain 

2- Bitcoin  
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 یک چنین ردآکسفو انگلیسی دیکشنری ،این بر ع وه  قرارگیرد االتفاده مورد دیگری رمزارز هر کوین یابیت

 کوین یایتب در انجام شده هایتراکنش آن در که دیجیتال دفترکل یک: دهدمی ارائه ب ک ین از والیعی تعریب

 ب ک ین وریفنا بین تریب مرز تعریب نیز این  شوندمی ثبت عمومی طور به و تاریصی لحاظ از دیگر رمزارز یک

 ( 2، 9311زاده،الب،ریزد)االماعیلی عطاآبادی و فتحیمی هم به را رمزارزها و

  قرارگیرد فادهاالت مورد رمزارز هرگونه به نیاز بدون مصتلب کارهای و در کسب مستقل طوربه تواندمی ب ک ین    

 از االتفاده این ودوج با کنند،می برجسته دیجیتال دفترکل یک عنوان به را نقش یک ب ک ین تعاریب این دو هر

فقط  ترکلدف ویژگی از االتفاده  نیست آن ماهیت اما االت، ب ک ین هایمشصصه و هاویژگی یکی از دفترکل

 د  ع وهباشمجازی می هایدارایی مورد در ارز  مبادله مدیریت بر که االت ب ک ین کاربردی برنامااای به مربوب

 تعریب ونهگبدین آن را که االت کرده اضافه خود لتت فرهنگ به را ب ک ین واژه اخیراً «وبستر مریام» این بر

 و تمرکزغیرم بزرگ شبکه یک همزمان در طور به تواندمی که اط عات حاوی دیجیتال داده پایگاه یک: کندمی

 یک به تناا ار آن که االت این نیز تعریب مشکل این  شود گذاشته اشتراک به و االتفاده عمومی دالترالی قابل

 بود خواهد تعریفی باتر تعریب یک  االت عمومی بدون مجوز ب ک ین یک که کندمی محدود ب ک ین از نوع

 ایشیوه به را دیجیتال اط عات که داده پایگاه یک: از االت عبارت دربرگیرد که را ب ک ین فناوری انواع تمام که

 داده گاهپای و توزی  اط عاتی چنین رمزگذاری جات رمزنگاری عملکردهای از طریق االتفاده از و باال امنیت با

 الطح عنیی ب ک ین ویژگی ترینمام دارد ت   تعریب این  کندمی ذخیره ها شبکه از تعداد الرتاالر یک در

 مربوب فقط ب ک ین که شود روشن تا کندمی ت   این، بر ع وه  نماید برجسته را الایبری امنیت از ایفوق العاده

 جاان و ب ک ین بین مستقیمی ارتباب هیچ هنوز  االت مربوب دیجیتال هایدارایی و دیجیتال اط عات قلمرو به

 اوممف طریق از و ب ک ین طریق از فیزیکی و دیجیتال دنیای اتصال برای هاییت   هرچند ندارد، وجود فیزیکی

 ( 3، 9311 زاده،ب،دارد)االماعیلی عطاآبادی و فتحی وجود اشیاء اینترنت

 پیشینه قانونگذاری در ایران، چین و انگلستان  -9
ایران در قانونگذاری -9-9  

 ارزهای با کار که کرد اع م 2591آوریل  بیست و دوم تاری  در رالماً ایران اال می جماوری مرکزی بانک      

 این  االت کرده ممنوع را اعتباری موالسات و ها بانک جمله از ایران مالی الساتؤم کلیه توالط شدهرمزنگاری

 آن ها تبلیغ یا تسایل جات تدابیری اتصاذ یا مجازی ارزهای فرو  و خرید از را ارزی مبادالت هم نین تصمیم

 رد نواق  رف  جات ایران اخیر هایت   راالتای در ایران اال می جماوری مرکزی بانک اقدام  ندک می من 

 کارگروه یعملیات برنامه با انطباق هدا با تروریسم، مالی تأمین و پولشویی با مبارزه زمینه در خود هایالیاالت

 برای شدهالیسأت دولتیبین الازمان یک پولشویی، علیه مالی اقدام کارگروه  االت بوده پولشویی علیه مالی اقدام

 تعیین 2591 ژوئن الال در خود عمومی جلسه در که االت تروریسم مالی تأمین و المللیبین پولشویی با مبارزه

  خیر ای کند خارج پولشویی علیه مالی اقدام کارگروه غیرهمکار کشورهای لیست از را ایران آیا که کرد خواهد
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 احتمالی خطرات مورد در مردم به دادن هشدار در العی فقط ایران اال می جماوری مرکزی بانک این، از پیش

 توالط ایمهبصشنا اگرچه (،465،9311)فتحی زاده و االماعیلی عطاآبادی، داشت اینترنتی ارزهای در موجود

 این که بر مبنی( ایران اال می جماوری مرکزی بانک الیاالت گیریتصمیم ارگان ترینمام)اعتبار  و پول شورای

 رزهایا با توانندنمی[ ایران ارزی مبادالت] که معنی این به بوده، قانون خ ا مجازی و غیرفیزیکی معام ت»

 ( Financial Tribune,2018b 2018aگردید) تصویب «گیرد صورت شده رمزنگاری

 مایال تاری  در شده رمزنگاری ارزهای ممنوعیت تصمیم ایران، اال می جماوری مرکزی بانک بیانیه طبق   

 بانک متصمی که حالی در  گردید اتصاذ ایران پولشویی با مبارزه عالی شورای نشست اُمینالی در و 2597 دالامبر

این  بر مبنی ،2591 ژانویه 95 تاری  در «الیب اهلل ولی» ایران، اال می جماوری مرکزی وقت بانک رئیس بیانیه با

-رمایهال از و دارد مطابقت االت نکرده تأیید کوین رابیت وجههیچ به ایران اال می جماوری مرکزی بانک که

 بود ادهد گزار  قبل روز یازده الیب نمایند، انتصاب را تریایمن گذاریالرمایه هایگزینه شد، خواالته گذاران

 فراهم ار[ کوینبیت تجارت] نسبی امنیت تا االت ت   در هم نین ایران اال می جماوری مرکزی بانک که

 اتاار 2597 اکتبر رد بانکی و پولی تحقیقات انستیتوی در الکترونیکی بانکداری گروه رئیس بر این، ع وه  نماید

 وردم یک عنوان به آن ها به که االت مثبت مرکزی بانک در شده رمزنگاری ارزهای اطراا جوِعمومی که داشت

 ( Financial Tribune,2018cهرمی) طرح یک یا الطحی چند بازاریابی عنوان به نه و شودمی نگاه کنترل قابل

 کسهیچ زیرا هستندم الازمشکل شده رمزنگاری ارزهای ایران، اال می جماوری مرکزی بانک مقامات نظر از   

هیچ شصصی الرمایه رفتن دالت از صورت در و دارند قرار هاآن پشت ناادهایی یا افراد چه داندنمی وضوح به

 و چندالطحی یبازاریاب هایبرنامه کوین ازبیت معرفی برای شود،می البب که اینتیجه بود، نصواهد پاالصگو کس

 یرانا اال می جماوری مرکزی بانک مقامات  گردد االتفاده گذاریالرمایه جات جذاب ایگزینه عنوان به هرمی

 اندازه از بیش نوالانات دچار زیرا کنند،می قلمداد پرخطر هایگذاریالرمایه عنوان به را شده رمزنگاری ارزهای

 منمایند تفسیر مبام را هاآن توانندمی بازار در کنندگانشرکت که اندشده تبدیل دلصواهی هایمکانیزم به و شده

 رکزیم بانک توالط پول، برخ ا مجازی، ارزهای که جاآن از این، بر ع وه  شوندمی زنیگمانه باعث بنابراین

 ندهندگاوام طریق از هاآن با شدهانجام معام ت و ندارد شانکنترل برای ایوالیله هیچ بانک شود،نمی صادر

 مجلس ادیاقتص رئیس وقت کمیسیون بانک، حوزه از خارج  رددگمی ملی مناف  به آالیب باعث پول غیرقانونی

-انجام معام ت و دادوالتدها: داشت اتاار شده، رمزنگاری ارزهای به شرعی و مذهبی مصالفت با شورای اال می

 بانک ویژهبه بط،مرت ناادهای بنابراین نیست، اقتصادی و اال می اصول با مطابق وجههیچ کوین بهبیت طریق از شده

 (   Financial Tribune,2017نمایند) اعمال معام ت این بر را الزم نظارت باید مرکزی

 یران،ا اال می جماوری مرکزی بانک اط عات وقت فناوری رئیس حکیمی، ناصر ممنوعیت، این اع م از پیش    

 ردد،گ رعایت شده رمزنگاری ارزهای از االتفاده برای باید که چاارچوبی تصویب با همراه که بود داده گزار 

 تولید دیگری نااد یا مرکزی بانک توالط که االت ملی مجازی ارز یک تصویب بررالی حال در مرکزی بانک

 مورد مریکاآ دالر جایگزینی برای تواندمی بالقوه طور به که بود این ارزی چنین تولید هایانگیزه از یکی  شود
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 ریکاآم متحده ایاالت ایهسته هایتحریم چون بودم خواهد ایران برای جذابی اندازچشم که گیرد قرار االتفاده

 ایران باطاتارت و اط عات فناوری شود  وزیرمی آمریکا متحده ایاالت مالی الیستم از ایران االتفاده مان  ایران علیه

 امنیت حمایت از که اقدامی بود، کرده اع م خود مجازی ارز توالعه جات ایران برای را طرحی 2591 فوریه در

 ط عاتا وقت فناوری رئیس حکیمی، حتی  بود برخوردار مجازی ارزهای صحیح تنظیم شرب به ایران، الایبری

کوین یتب مانند شدهرمزنگاری ارزهای و ب ک ین الیستم که االت معتقد ایران، اال می جماوری مرکزی بانک

 و عاتاط  وقت فناوری معاون خاتونی، مسعود که دیدگاهی بود، خواهد فعلی هایالیستم جایگزین ناایت در

 حاضر حال در شده رمزنگاری ارزهای داشت اتاار( ایران ملی بانک)ایران  بانک ترینبزرگ در ارتباطات شبکه

 دنشو پذیرفته ایهگسترد طور به و شده شناخته رالمیت به بانکی الیستم در باید و دهندمی شکل را بانکداری آینده

 جیتالدی ارزهای از االتفاده در محدودیت هرگونه اعمال با د  قانوننقرارگیر االتفاده مورد بانک ها خود توالط و

 به را هاآن باالتر تشفافی و بیشتر اطمینان با بتوانند کشور ورزشی بازیکنان و بازرگانی الساتؤم تا االت مصالب

 بانکی ستمالی به رالاندن آالیب به منجر کشور به دیجیتال ارزهای رالمی ورود در تأخیر وی، نظر به  گیرند کار

 توالط اانیج تجربه االاس بر دیجیتال ارزهای از االتفاده برای شفاا و دقیق جام ، مقررات و قوانین ابداع و کشور

 فرو  و خرید از ممانعت جات ایران، اال می جماوری مرکزی بانک از کننده متعادل تصصصی گروه یک

 ایده از یزن ایران مجازی فضای عالی شورای االت  دبیر ضروری کشور در افراد از بسیاری توالط دیجیتال ارزهای

 التصراجا یا فرو  خرید، حال در ایران مردم از بسیاری که دلیل این به شدهرمزنگاری ارزهای الایر کوین وبیت

 کنند،می ها معاملهآپاالتارت برپایی و محتوا ایجاد و مبادله هایفروشگاه در آن ها با و هستند دیجیتال ارزهای

 اب شدهرمزنگاری ارزهای که االت کرده توصیه هم نین ایران هایصرافی انجمن رئیس  نمایدیم االتقبال

 نجرم ناایت در مقررات فقدان زیرا کندم ایجاد را آن ها از االتفاده فرصت که شوند روبرو نظارتی هایچاارچوب

 ( Financial Tribune,2018d;Motamedi,2017)شد خواهد تقلب به

چین در قانونگذاری -9-2  

 یا شدهرمزنگاری ارزهای بانکی الیستم و دهدنمی تشصی  قانونی پول عنوانبه را شدهرمزنگاری ارزهای چین    

 هایتفعالی الرکوب جات را نظارتی اقدامات الری یک دولت  ندارد قبول را آن توالط شده ارائه مربوطه خدمات

 دهکر اتصاذ مالی ریسک از جلوگیری و گذارانالرمایه از حمایت اهداا برای شدهرمزنگاری ارزهای به مربوب

 عام تم بسترهای اصلی فعالیت کردن محدود الکه، اولیه عرضه بودن غیرقانونی اع م شامل اقدامات این  االت

 زیمرک بانک که شده گزار  حال، همین در  کوین االتبیت االتصراج کردن دلسرد و شده رمزنگاری ارزهای

 تصویب دهشرمزنگاری ارزهای تنظیم زمینه در قانونی هیچ چین  االت خود دیجیتال ارز انتشار بررالی حال در چین

 خرده پرداخت جات ابزاری یا قانونی پول عنوان به را شده رمزنگاری ارزهای نظارتی، ناادهای  االت نکرده

 آن به ربوبم خدمات ارائه یا موجود شده رمزنگاری ارز هیچ چین بانکی الیستم و شناالندنمی رالمیت به فروشی

 در اما کرد، تعریب مجازی کاالی یک عنوانبه کوین رابیت دولت ،2593 الال در ایبصشنامه در  پذیردنمی را
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 در آزادانه تا دادمی آن ها به را امکان این داد،می هشدار مجازی کاالهای خطرات مورد در شاروندان به که حالی

 از نگرانی دلیل به دولت ،2597 الپتامبر از ویژه به اخیر، هایالال در  کنند شرکت کاالها این اینترنتی تجارت

 به مربوب هایفعالیت الرکوب جات را نظارتی اقدامات از ایمجموعه ارزهایی، چنین با مرتبط مالی هایریسک

 ( Dewey,2019,262-264;Xinhuanet,2018االت) داده انجام شدهرمزنگاری ارزهای

 هفت ،2597 الپتامبر چاارم تاری  در  االت ممنوع کام ً چین در الکه اولیه عرضه طریق از وجوه آوریجم    

 و صنعت وزارت چین، مجازی فضای اداره چین، خلق جماوری بانک چین شامل مرکزی دولت کنندهتنظیم

 مقررات متنظی کمیسیون چین، بانکی مقررات تنظیم کمیسیون تجارت، و صنعت امور اداره اط عات، فناوری

 عرضه از یناش مالی خطرات از جلوگیری اط عیه مشترکاً چین بیمه مقررات تنظیم کمیسیون و چین باادار اوراق

 صادر مالی ریسک از جلوگیری و حفاتت گذاری،الرمایه اهداا برای را( الکه اولیه عرضه قوانین) الکه اولیه

 اتریوم کوین وبیت مانند ایشدهرمزنگاری ارزهای که هاییالکه اولیه عرضه الکه، اولیه عرضه قوانین طبق  نمودند

 بودجه درگیر رالمی مجوز بدون االاالاً دهند،می افزایش  اعتباری هایالکه نامنظم گرد  و فرو  طریق از را

 در االت ممکن مالی جرایم که دهدمی هشدار الکه اولیه عرضه قوانین  االت غیرقانونی امر این که هستند عمومی

 ک هبرداری پول غیرقانونی، آوریجم  باادار، اوراق یا اعتباری هایالکه غیرقانونی صدور مانند الکه، اولیه عرضه

 صادر کشور پولی مقامات توالط الکه اولیه عرضه در شدهرمزنگاری ارزهای  باشد دخیل هرمی فرو  یا مالی

 پشتوانه ارزهای بدون با برابر حقوقی نظر از هاآن  نیستند اجباری شدهپذیرفته قانونی هایمناقصه بنابراین و شوندنمی

 ;Dewey, 2019, 271-272شوند) االتفاده و آمده در گرد  به بازار در ارز، عنوان به نباید و توانندنمی و نیستند

Miit,2013ارزهای معام ت بسترهای اصلی تجارت در را هاییمحدودیت هم نین الکه اولیه عرضه (  قوانین 

 شدهاریرمزنگ ارزهای به قانونی ارز تبدیل از بسترها الکه، اولیه عرضه قوانین طبق  کندمی اعمال شده رمزنگاری

 یا شدهرمزنگاری ارزهای قیمت تعیین شده،رمزنگاری ارزهای فرو  و خرید هم نین  بالعکس یا و اندشده من 

 همراهی تلفن هایبرنامه و هاالایتوب االت ممکن دولتی مقامات  االت ممنوع مرتبط نمایندگی خدمات الایر ارائه

 مجوزهای حتی یا کنند حذا کاربردی های فروشگا از را هابرنامه بسته، را شوندمی روبرو موافقت عدم با که را

 چاارم در الکه اولیه عرضه نامهآئین صدور از پس که شده گزار   درآورند تعلیق حالت به را بستر این تجاری

 به دوالتانه گویوگفت جات چین در شدهرمزنگاری ارزهای معام ت بسترهای ارشد مدیران ،2597 الپتامبر

 بسترهای ارشد مدیران پکن، اینترنت مالی خطر کارگروه ،2597 الپتامبر پانزدهم در  شدند احضار نظارتی ناادهای

 الریعاً که شده داده دالتور بسترها این به که شده گزار   نمود احضار را پکن در شدهرمزنگاری ارزهای معام ت

 توقبم بستر توالط شدهرمزنگاری ارز معامله زمان که را مالتی و نموده متوقب را خود جدید مشتریان نام ثبت

  کردند متوقب چین در را خود تجارت االاالاً شده رمزنگاری ارز معام تی بسترهای نتیجه، در  کنند اع م شود،می

 رتتجا به مربوب هایتالایوب دارد قصد چین که داد گزار  جنوبی چین صبح پست ، 2591 فوریه در اخیراً،

 املک تجارت نماید ت   تا کند مسدود را خارجی بسترهای جمله از الکه، اولیه عرضه و شدهرمزنگاری ارزهای

 ( PBC,2017)کند متوقب را شدهرمزنگاری ارزهای
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 یرمستقیمغ و مستقیم خدمات ارائه از را غیربانکی پرداخت موالسات و مالی الساتؤم الکه، اولیه عرضه قوانین    

 تجارت، ثبت، خدمات ارائه یا بانکی هایحساب افتتاح جمله از شدهرمزنگاری ارزهای و الکه اولیه عرضه

 هایارز یا الکه اولیه عرضه به مربوب بیمه خدمات ارائه از هم نین هاآن  االت کرده من  تسویه یا پاکسازی

 2593 الال کوین ازبیت در پرداخت الساتؤم و بانکی معام ت ممنوعیت واق ، در  اندشده من  شده رمزنگاری

 توالط رکمشت طور به کوین کهبیت خطرات برابر در احتیاطی اقدامات به مربوب اط عیه طبق  االت شده اعمال

 مقررات نظیمت کمیسیون چین، بانکی مقررات تنظیم کمیسیون اط عات، فناوری و صنعت وزارت چین، خلق بانک

 الساتؤم و هابانک االت، شده صادر 2593 دالامبر الوم در چین بیمه مقررات تنظیم کمیسیون و چین باادار اوراق

 خدمات یا محصوالت کوین برایبیت گذاریقیمت از نباید و نموده کوین معاملهبیت با نباید چین در پرداختی

 نام، ثبت جمله از ن،کویبیت به مربوب غیرمستقیم یا مستقیم خدمات یا کوینمبیت فرو  یا خرید کنند، االتفاده

کوین یتب از االتفاده کوین یابیت پذیر  از هم نین هاآن  ندهند ارائه را خدمات الایر یا حسابتسویه تجارت،

 گروه ،2591 ژانویه اند  درشده من  خارجی ارزهای یا چین یوان کوین بابیت تجارت یا حساب تسویه ابزار عنوانبه

 حیترجی هایالیاالت محلی هایدولت که کرد درخواالت اینترنت مالی خطرات اص ح زمینه در چین پیشرو

 این و حذا زمین از وریباره یا مالیات برق، در رابطه با قیمت کوین رابیت االتصراج هایشرکت برای موجود

 های گزار باید هامحله  کنند راهنمایی وکارکسب کوین دربیت االتصراج از مرتب خروج جات را هاشرکت

 هب مربوب مقررات زمان، آن از  دهند ارائه خود قضایی هایحوزه کوین دربیت االتصراج عملیات مورد در منظمی

 چین ن درکویبیت معادن از بسیاری  االت شده تقویت چین هایاالتان از برخی در حداقل کوین،بیت االتصراج

  ( Yujian,2017)اندکرده متوقب را خود فعالیت

 حال در چین، خلق جماوری مرکزی بانک خصوصی، شده منتشر شدهرمزنگاری ارزهای الرکوب رغمعلی   

 مرکزی بانک وقت رئیس) شیاوچوان ژو با 2591 مارس مصاحبه طبق  االت خود دیجیتال ارز انتشار بررالی

 باشدیم دیجیتال ارز یک بررالی حال در که االت الال اله از بیش چین خلق جماوری بانک ،(چین خلق جماوری

 بانک که شده گزار  ،2597 اکتبر در  االت کرده ایجاد چین خلق جماوری بانک در دیجیتال پول السهؤم یک و

 رالانده اتمام به را دیجیتال ارز تأمین جات نیاز مورد هایالگوریتم هایآزمایش چین، خلق جماوری مرکزی

 ارز  نمود ترنزدیک دیجیتال ارزهای با مرتبط فناوری هایچالش به رالیدگی هدا به قدم یک را آن و االت

کوین بیت رخ اب  شودمی پشتیبانی مرکزی بانک توالط که االت مستقل پول واحد از دیجیتالی نوعی دیجیتال

 مشابه حقوقی وضعیت دارای دیجیتال پشتوانه بدون ارز خصوصی، بصش توالط صادرشده دیجیتال هایپول الایر یا

 2591 وئیهژ شششم در  االت( چین خلق جماوری مرکزی بانک توالط شدهصادر پشتوانه بدون ارز تناا) چین یوان

 و مجازی ارز تجارت بستر هشتادوهشت چینی مقامات که کرد اع م چین خلق جماوری مرکزی بانک ،

  اندشده جخار بازار از ایمن صورت به هاآن همه االاالاً که اندکرده شناالایی را الکه اولیه عرضه بستر هشتادوپنج
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 درصد نود از بیش از چین یوان کوین بابیت معامله کرده، اعمال 2597 الپتامبر از دولت که نظارتی اقدامات پی در

 ( Dewey&LLP,2020;Miit,2013)االت یافته کاهش یک درصد زیر به کوین،بیت جاانی تجارت در

 انگلستان در قانونگذاری -9-3

 کوینیتب ریوم،ات کوین،بیت مانند کند، تنظیم را شدهرمزنگاری ارزهای خاص طوربه که را قانونی هیچ انگلستان   

: االت ضروری شده رمزنگاری ارزهای تنظیم که داشت اتاار انگلیس بانک رئیس که شده گزار   ندارد غیره و

 و بازار کپارچگیی ارتقا غیرقانونی، هایفعالیت با مبارزه جات دارایی رمزنگاری اکوالیستم عناصر تنظیم باتر، راه

 کندمی مشص  9111 الال در انگلیس بانک قانون الب دوم بصش  االت مالی الیستم ال مت و ایمنی از محافظت

 هدا، این الاسا بر  دارد عاده بر را انگلیس مالی الیستم ثبات تقویت و محافظت مس ولیت انگلیس بانک که

 اندازه که دهکر مشص  و گرفته نظر در انگلیس مالی بازارهای ثبات برای را شدهرمزنگاری ارزهای ریسک بانک

 یا ولیپ ثبات برای االاالی خطر یک بتواند که نیست بزرگ قدرآن حاضر حال در شدهرمزنگاری ارزهای بازار

 اطمینان هب توانمی شدهرمزنگاری ارزهای از االتفاده از ناشی هاینگرانی دیگر از  گردد محسوب بریتانیا در مالی

 الیستم این از االتفاده و مالیات پولشویی، پرداخت، رو  این از االتفاده هنگام در کنندگانمصرا از محافظت از

 مالیات ریآوجم  مس ول دولتی بصش مالیات، با رابطه در  کرد اشاره جرایم الایر و مالی تروریسم تأمین برای ها

 اراید شدهرمزنگاری ارزهای که کندمی خاطرنشان شوند،می کشور وارد که کاالهایی و گذاریالرمایه درآمد، بر

 الازکار یا گذاریالرمایه فعالیت نوع هر با مستقیماً را هاآن تواننمی بنابراین و هستند فردمنحصربه هویت یک

 درگیر هایطرا و هافعالیت به بستگی شدهرمزنگاری ارزهای از دریافتی درآمد بر مالیات  کرد مقایسه پرداخت

 که دماتیخ یا کاالها برای فقط( متحده آمریکا ایاالت فرو  مالیات معادل تقریباً) افزوده ارز  بر مالیات  دارد

 شرکت اتمالی قوانین  گرددمی دریافت کنندگانتأمین از شود،می فروخته شدهرمزنگاری ارز ازای در انگلیس در

 دولتی بصش  شودمی اعمال تجارت در االت، شدهرمزنگاری ارزهای شامل که ارزی، مبادالت زیان و الود در

 اتج االت، داشته اتاار شوند،می کشور وارد که کاالهایی و گذاریالرمایه درآمد، بر مالیات آوریجم  مس ول

-می اعمال خارجی وام و ارزی مبادالت روابط مورد در عمومی قوانین مجازی، ارزهای بر مالیات پرداخت نحوه

 که رکتیش هر با بنابراین  ایمهنکرد شناالایی را قراردادی قوانین گرفتن نظر در به نیازی مرحله این در ما  شود

 مالیات فعلی قوانین طبق عادی معام ت همانند االت، شدهرمزنگاری ارزهای دارای که دهدمی انجام را معام تی

 بدون ایهتجارت برای  گیردمی تعلق مالیات االاس این بر نیز آمدهدالتبه الودهای به و شودمی رفتار شرکت

 یک گرا  گیردمی تعلق شدهرمزنگاری ارزهای معام ت در پرداخت قابل زیان و الود به درآمد بر مالیات شرکت،

 از پس هک درآمدی از هم نین انگلستان کند، الکه فرو  و خرید به اقدام گذارالرمایه عنوان به شصصی کاربر

 ودال بر مالیات شامل الودهایی چنین  کندمی دریافت مالیات شود،می حاصل شدهرمزنگاری ارزهای با معامله

 پرداخت قابل باشد، شدهرمزنگاری ارز شامل که حاصله الود هر برای مالیات و این شده الرمایه

 (Dewey&LLP,2020;Ross,2015االت)

 مقایسه -2
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 مقایسه قوانین ایران با چین  -2-9

ا هدر قانون ایران االتفاده از این نوع ارزهای مجازی و این فناوری رد و پرمصاطره تعریب شده و االتفاده از آن    

یق این فناوری و االتفاده از رمزارزها رو صرفاً ذکر شده االت که انجام معام ت از ط واگذار گردیدهها به بانک

ممنوع االت  در چین هم در ابتدا این فناوری به رالمیت شمرده نشد اما با االتفاده افراد از برای اشصاص حقیقی 

این فناوری به تازگی ذکر شده که اشصاص حقیقی حق صدور توکن نداشته و در صورت فرو  یا صدور توکن 

ت صرفاً که این معام  ها مجازات مشصصی تعیین شده االت  در قوانین ایران مستقیماً ذکر شدهغیرقانونی برای آن

ها صورت خواهد گرفت  صریحاً انجام آن توالط اشصاص حقیقی من  شده اما در قانون چین با این از طریق بانک

ونه گکه ذکر شده اشصاص حقیقی حق انجام این معام ت را صرفاً به صورت غیرمستقیم دارند اما در عین حال هیچ

انجام مستقیم این گونه معام ت در این قانون وجود ندارد  در قانون ایران با من  من  قانونی و ضمانت اجرایی برای 

 ها پیش بینی نشده ولی در چیناین معام ت هیچ ارگان خاصی برای نظارت بر این معام ت و افزایش امنیت آن

 ت را ت برای این معاماینترنت تأالیس و وتیفه نظارت و ایجاد امنی مالی ملی انجمن دولتی با نامارگانی نیمه

 دار شده االت عاده

 انگلستان  با ایران قوانین مقایسه -2-2

ان نظارت ها تودولت ازیر مانگلستان هم در ابتدای برخورد با این فناوری مانند چین و ایران آن را پرخطر دانست    

ن کشورها دانستند، اما در بررالی قانوبر آن را نداشتند و این فناوری را عاملی برای باالبردن حجم پولشویی در 

 خوریم که در قانون این کشور ذکر شده فقط شصصی این معام تجدید انگلستان در این حیطه به این نکته بر می

دهد که مجوز قانونی در این زمینه را دارا باشد، اما با کمی دقت در متن این قانون جای خالی تعیین را انجام می

شود که آیا این جا منظور از شص  انجام دهنده معام ت شص  حقوقی االت یا ساس مینوع این اشصاص اح

حقیقی  در این کشور برخ ا کشور چین و ایران که قوانین خاصی صرفاً برای این گونه معام ت ندارند، این 

در عمل هم از یکدیگر ها را کشور هم در زمینه پرداخت و هم در زمینه ارزهای الکترونیکی قانون مجزا دارد و آن

 این معام ت را مشمول کند  انگلستان هم مانند چین ارگان نظارتی برای این معام ت تأالیس و جرایمجدا می

لب از اجراهای تصقانون پولشویی و مبارزه با تروریسم دانسته االت اما در مقررات این کشور جای خالی ضمانت

گذاری در رمزارزها از طریق بانک مصوبه ه یت دولت ایران الرمایهطبق شود  حس می ه طور جدیاین معام ت ب

 ور دراین کش گذاری دانستن آن مواجایم، پس درها مجاز االت، اما در قانون انگلستان با الکوت در مورد الرمایه

 داند   حال حاضر صرفاً این ارزها را والیله پرداخت معم ت می

 نتیجه 
 قرار ییدؤت و ارزیابی مورد زیادی بسیار حد تا همتا به همتا ماهیت و غیرمتمرکز های زیرالاخت دلیل به ب ک ین   

 اما  گیرندمی کوین انجامبیت پوشش تحت ب ک ین مورد در تحقیقات از بسیاری ،حال این با  االت گرفته

 و انتقال برای ار خود پتانسیل ب ک ین  شود کوین اعمالبیت از فراتر مصتلفی های زمینه در تواندمی ب ک ین
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 تمرکز، عدم توانمی آن کلیدی هایویژگی از  االت داده نشان خود کلیدی هایویژگی با النتی صنعت تبدیل

  برد نام را پاالصگویی قابلیت و ناشناالی ثبات،

 آثار رغمبه :به این شرح االت کرد گیریباره هاآن از فناوری این از باتر االتفاده جات وانتیم که هاییپیشنااد   

 بررالی اب ،االت داشته آن روند در امنیت ایجاد و اخت فات فصل و حل و داوری حیطه در ب ک ین که مثبتی

 این متوجه اندهداد قرار االتفاده مورد و پذیرفته فناوری یک عنوان به را ب ک ین که کشورهایی قوانین در اجمالی

 پول بکی مانند) هاآن الازی داخلی در العی دیجیتال ارزهای کنترل و نظارت برای کشورها که شویم می مس له

 فناوری نای المللیبین ماهیت مصالب این که اندداشته( شودمی جاجابه ریالی ارز آن در که ایران در الکترونیک

 فتمصال حتی و الکوت با المللینبی ارزهای به نیاز و المللیبین معام ت خصوص در منوال همین به االت و

 ملزم دنیا کشورهای بر حاکم مرداندولت نمود که بیان را این توانمی پیشنااد قالب در که هستیم روبرو کشورها

 المللیینب الطح در مجازی ارزهای از بتوان آن طبق که هستند یا کنوانسیون و معاهده قالب در قانونی تدوین به

 با نبتوا معام ت این در اخت فی هرگونه بروز صورت در یا و ذکر حیطه این در مجاز معام ت  کرد االتفاده

 مسلماً ازیمج ارزهای از االتفاده با کرد  ثانیاً تعیین را رالیدگی جات دارص حیت مرج  قانون این متن بررالی

 معام ت و هاارز این االتفاده حیطه و االتفاده نحوه بر نظارت و حاکمیت جات المللیبین الطح در ارگانی نیازمند

 دلیل به و خود به نسبت طرفین اعتماد ایجاد و امنیت حفظ دلیل به ارگان این که هستیم طرفین بین گرفته صورت

 مراج  که یمهست المللیبین الطح در قانونی نیازمند باشد  ثالثاً طرا بی کام ً باید معام ت بودن المللیبین

 این از هر کدام رالیدگی حیطه و معرفی را معام ت این مورد در مصتلب دعاوی به رالیدگی جات دارص حیت

 هستیم ارگانی نیازمند رابعاً .الازد مشص  را دعاوی این کنندگانرالیدگی یا کنندهرالیدگی فرد ویژگی و مراج 

 ت فات،اخ حل در آن رالیدگی روند بر نظارت و دارص حیت اخت ا حل مراج  عیله شکایات به رالیدگی جات

   التا نوتاور فناوری این از کنندهاالتفاده کشورهای تمامی پذیر  و تأیید نیازمند هاارگان این تمامی که
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