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Abstract  
Mining and trading of digital currencies are 
required new considerations in domestic and 
international law. Rapid growth and economic 
competition in a different financial 
environment, which questions the existing 
banking structures, has led to a general 
tendency towards this issue. Today, the 
number of digital currencies is increasing. 
However, establishing uniform rules for e-
commerce in all countries and international 
organizations seems to be a complex and 
voluminous task, and its impossibility is closer 
to reality. It is crucial to study national and 
international laws and regulations on this issue, 
indicating the existence of legal gaps in this 
area and solutions. The review of this emerging 
issue based on the practical and powerful 
technology in e-commerce should be 
considered to provide effective solutions. 
While examining the legal opportunities and 
capacities of extracting and trading virtual and 
digital currencies such as Bitcoin, this study 
concluded that the current situation of virtual 
currencies is facing domestic and international 
legal gaps. Finally, it required some solutions 
and suggestions to fill those gaps.  
Keywords: Mining Digital Currency, Bitcoin, 
Legislation, International Law, 
Cryptocurrency. 

  چکیده
موضـوعات حقـوقی جدیـد     یکـی از  تالیجید ياستخراج ارزها

المللــی اســت. رشــد ســریع و رقابــت   در حقــوق داخلــی و بــین
اي زیر سـؤال بـردن    گونه اقتصادي در فضاي متفاوت مالی که به

ساختارهاي موجود بانکداري است، سبب گـرایش عمـومی بـه    
ی رو بـه  ي دیجیتـال هـا  پولاین موضوع شده است. امروزه تعداد 

ــوانین متحدالشــافــزایش اســت. ایجــاد و تنظــیم   ل تجــارت کق
ی کـار  المللـ  نیبـ ي هـا  کشورها و سـازمان  در تمامی الکترونیک

ي آن ریپـذ  امکانو عدم  رسد یمبسیار پیچیده و حجیمی به نظر 
و مطالعـه   یاسـت کـه بررسـ    ذکر شایان . است تر کینزد واقع  به
 در خصـوص ایـن موضـوع،   المللـی   و بین یو مقررات مل نیقوان
 دارد کـه در  نـه یزم نیـ ا در یحقـوق  خألهاي وجود از تیحکا

 ت جبـران آن جه ییبه راهکارها ،آن یپژوهش ضمن بررس نیا
 بـه  حقـوقی  يها چالشاز  رفت برون، زیرا براي اشاره شده است

و قدرتمنـد   رگـذار یتأثظهـور ولـی   نو فناوري این از وجود آمده
مـؤثر توجـه   راهکارهـایی   ارائـه  بـه  در تجارت الکترونیک بایـد 

 يهـا  تیـ هـا و ظرف  فرصـت  یپـژوهش، ضـمن بررسـ    نیـ اکرد. 
 نیکـو  تیـ باز قبیل  تالیجیدمجازي و  ياستخراج ارزها یحقوق
 يخألهاوضعیت کنونی ارزهاي مجازي با کرد که  گیري نتیجه
 ت،یـ مواجه هسـتند و در نها المللی  قانونی داخلی و بینو  یحقوق

ــا ــا  ینهاداتشــیو پ راهکاره ــران خأله ــه آن يدر جهــت جب  ارائ
   .  گردد می

، نیکـو  تیـ ب، تـال یجید ياسـتخراج ارزهـا  : واژگان کلیـدي 
  ، رمزپایه.الملل نیبي، حقوق قانونگذار
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  مقدمه
همراه و یا با استفاده از  يها ت بانکی، پرداخت از طریق تلفنالمالی از طریق نقل و انتقا يها تراکنش     

، در شهرهایی چون لندن، گالسکو و غیره ها نیاما در کنار ا ردیگ یاعتباري صورت م يها کارت
به پول نقد  آننیز وجود دارد که امکان تبدیل  نیکو تیباز قبیل  تالیجید يخودپرداز ارزها يها دستگاه

را  نیکو تیکه انجام معامالت از طریق ب ییها . همچنین تعداد شرکتدینما یو یا بالعکس را فراهم م
راه استفاده از رمزارزها باید راهکارهایی اندیشیده شود  بازکردنبراي . باشد یرو به افزایش م اند رفتهیپذ

نوآورانه و  هاي يورافنقانونی انجام گیرد.  صورت بهي مخفی دوري نماید و کارها ها تیفعالکه از 
که فراتر  يحسابدار هاي آورد که روش به دنبال میاز معامالت را  يدیانواع جد يظهور جوامع مجاز

 يبرا اي وسیله جهیدر نت ،کاال و خدمات مبادلهطلبد.  ، را میموجود است یقوقاقتصاد و ح یاز دانش فعل
 لی. دالستندین يمرکز یپول مقاماتو گردش مالی تحت کنترل که در آن انتشار  کند میپرداخت فراهم 

 هاي دهد بلکه حکایت از بحران را نشان می یسنت يارز ستمیس هاي کاستی تنها نه پایه رمز يارزها ظهور
 مالی در سیستم اقتصادي جهانی است. 

مطرح شده است و داراي  نیکو تیب لیاز قب تالیجید ياست که موضوع ارزهای مدتنیز ایران در    
براي  رمزارزهاکردن شرایط  در کشور، همچنین فراهم آنحقوقی زیادي براي قانونی سازي  يخألها

و... وجود دارد که براي تبیین جایگاه  ییلشوجمله فرار مالیاتی و پو جلوگیري از مشکالت عدیده من
و توجه به قوه مقننه و نظام پرداخت  نیکو تیدر حقوق و اقتصاد، نیازمند اتخاذ سیاست در موضوع ب آن

 نیکو تیو جایگاه و قوانین سایر کشورها در زمینه ب یبه قوانین و اسناد باالدست الکترونیکی باتوجه
با  یالملل نیو نیاز به ارزهاي ب یالملل نیت بالدر خصوص معام). 209، 1399شعبانی و همکاران،( باشد یم
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این را بیان نمود که  توان ید مهاالفت کشورها روبرو هستیم که در قالب پیشنخکوت و حتی مس
ند که طبق دولتمردان حاکم بر کشورهاي دنیا ملزم به تدوین قانونی در قالب معاهده و یا کنوانسیون هست

ت مجاز در این حیطه ذکر و یا در المعام .تفاده کردسا یالملل نیطح بسآن بتوان از ارزهاي مجازي در 
ت هج دار تیصالح عی متن این قانون مرجست بتوان با بررالفی در این معامالهرگونه اخت بروزصورت 

نهادهاي سیاستگذار ایران لذا ضروري است  ).183، 1399شیرانی و طالکش،(یدگی را تعیین کردسر
 وضع نمایند تا یمقررات و مجازي، قوانین يها همانند سایر کشورها در خصوص استفاده از این نوع پول

  ).Murphy,2015,2( آن جلوگیري شود از خطرات ضمن استفاده از ارزهاي مجازي،

  ي قانونی سازيها چالشتولد رمزارزها و  -1
از جمله مشکالت امنیتی، تسهیل جرایم اینترنتی، فرار  توان یمي مربوط به رمزارزها را ها چالش   

در جامعه موجب اختالل در نظام اقتصادي و حتی  ها آنیی نام برد که نهادینه شدن پولشومالیاتی و 
  ). 87، 1397میرزاخانی و سعدي،( گردد یمسیاسی و اجتماعی 

این حوزه نیز وجود دارد، این است که قوانین  سازي وجود داشته و درچالش مهمی که همیشه در قانونی 
  د.نوپا شو يها شده و مانع رشد و تولد شرکت ریوپاگ محدودکننده باشد که دست يا اندازه نباید به

در  ها آناقالم ممنوعه و... از جرایمی هستند که امکان ارتکاب  دوفروشی، خريهبرداري، قماربازالسرقت، ک
وه بر ال، وجود دارد. عيانگار در صورت عدم قانونی سازي و جرم ،نیکو تیب لیاز قب تالیجید يبا ارزها ارتباط

توجه قرار  تر با خود به همراه دارند نیز باید مورد تر و مخرب مراتب گسترده که اثراتی به افتهی این، جرایم سازمان
. یکی از شود یعنوان تهدیدي براي توسعه کشورها یاد م  به ها آناست که از  يا اندازه این جرایم به ریگیرند. تأث

در نوع سنتی خود نیز پلیس و نیروهاي امنیتی را با  ییپولشو. باشد یم یی، پولشوافتهی این جرایم سازمان
جرمی مؤخر بوده و  یی، جرم پولشوکه آن، علت سازد یمواجه م یابی بسیار زیادي در زمینه جرم يها يدشوار

. حال شود یبه پول تطهیر شده تبدیل م ها آنایم مقدمی وجود دارند که عواید حاصل از همواره جر
تر شده و  مراتب سخت از طریق ارزهاي رمزنگاري شده صورت پذیرد، کشف جرم به ییپولشو که یدرصورت

  ).2، 1398مند و عامري ثانی، بهره( نیازمند تدابیر ویژه است
  رمزپایه يمربوط به ارزها یمسائل حقوقابهامات و  -2
در که  هاییخطاان است. خطا در آدرس کاربریکی از مواردي که نیاز به وضع قوانین دارد، موضوع    

،  Ethereumد ارز در مور مثال، عنوان . بهشود ينقد انیمنجر به ز تواند می شود می جادیا رندهیآدرس گ
شود.  میمنتقل  دیگريبه آدرس  ای شود می دیپول ناپد ،وارد شود اشتباه به  رندهیاگر آدرس گ
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از  یکنیز از موضوعاتی است که نیاز به قانونگذاري دارد. ی پول فیپرونده ک رفتن برآن، ازبین عالوه
 یخراب لیبه دل یپول محل فیسرقت اسناد ک ای رفتن ازبین ،شده يرمزنگار يمسائل ارزها ترین مهم
 هیارائه اول قیاز طر رمزپایه يدر بودجه ارزها گذاري سرمایهاست.  افزارها نرم ریسا ایسخت  سکید

از  یمبلغ هنگفت شیافزا يبرا ICO کی طورکلی، بهاست.  یابیقابل دست يمجاز يارزها قیاز طر 1سکه
از  گرید یکی. شود می ءاعطا ،دارد نترنتیبه اتصال به ا ازیشده که ن يارز رمزنگار خریدوفروش قیطر

 يکنترل بازار ارزها يبرا سکیبدون ر یدسترس ستمیفقدان س ي،مجاز يارزها تیریمد امموانع هنگ
  است. رمزپایه يپرداخت در بازار ارزها رندهیگ کیو ناشناس ماندن  یابیرد يبرا رمزپایه

 ياریبساست.  هک دروازه پرداختاز دیگر موضوعات مهم در موضوع قانون انگاري براي ارزهاي رمزپایه،    
 ).Poorhashemi,A.2021,76-87اند ( شدهطعمه هکرها  ییشگردها نیمعروف با استفاده از چن یاز خدمات مال

  نیز از مواردي است که نیاز به وضع قوانین دارد. در بورس معامالت تقلبهمچنین 
مبادله و  يبالقوه برا هاي عامل سیستماز  ياریبس ،متیق شیافزا نیو آخر کوین بیت تیمحبوب با   

پول  فیک یو خصوص یعموم يدهایکل ها، صرافی نی. ااند شدهتجارت در سراسر جهان شکوفا 
 هاي یا چهارچوبعدم وجود قانون و  دلیل کنند. به می رهیخود ذخ یمحل يخود را در سرورها انیمشتر

یکی دیگر از  دهد. میشکننده قرار  تیبازرگانان را در موقعکاربران و به نوبه خود همه  که حقوقی
مسائل مهم حقوقی درباره استخراج ارزهاي رمزپایه، مصرف بیش از حد انرژي و در نتیجه تخریب 

محیطی در استخراج ارزهاي دیجیتال  هاي زیست درنظرگرفتن دغدغه ،در این راستازیست است.  محیط
مؤثر بر  هاي فعالیت میبه تنظکه  یالملل نیبملی و  یحقوق يابزارها رو، نیاز به وضع قوانین دارد. ازاین

محیطی  زیستهاي مخرب  کنترل فعالیت يبرا يارچوب ضرورهچ کی ارائه يدر راستا زیست محیط
  ).Poorhashemi,A.2020,33-39(آن بپردازد ضروري است

  نیکو تیب لیاز قب تالیجید يجرائم ارتکابی در حوزه ارزها -3
بوده و استفاده از آن آسان است و همین خصوصیات، موجب  نام یب نیکو تیب لیاز قب تالیجید يارزها    

 نقاط یدر اقص يشمار یکاربران ب ،2017 سال محبوبیت آن در میان مجرمین گردیده است. در اواسط ماه می
هــاي رایانه کردن  قرار گرفتند که نحوه عمل آن، قفل »واناکراي«جهان هدف حمله یک برنامه بدافزار به نام 

شان بود. مهاجمین از  از آنان در ازاي بازنمودن قفل سیستم نیکو تیمطالبه وجوهی در قالب بکاربران و 
ارتکابی با  افتهی یکی از جرائم سازمان د.اخاذي نمودن نیکو تیصورت ب افزار، هزاران دالر به طریق این باج
ممکن است  نیکو تیان بمختلف است. همچنین، صاحب يافزارها طریق باج ، اخاذي ازنیکو تیاستفاده از ب

                                                      
1 - ICO 
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در معرض جرائمی چون  یراحت و فقدان مقررات کافی در این باره به نیکو تیساختار خاص ب جهیدر نت
  اینترنتی و فریب قرار گیرند.  يکالهبردار يها وهیاز ش یکیسرقت، 

عوامل  نیتر را مشکل ساخته است که از مهم يپیشگیري از کالهبردار نیکو تیخاص ب يها یژگیو   
 يها نیکو تیبه سرقت رفته و یا بازگرداندن ب نیکو تیبه عدم وجود راهی براي بازیابی ب توان یآن م

 مریکا، کالهبرداران به روشآمثال در ایالت مریلند به طور پرداخت شده در یک معامله اشاره کرد. 
scam بر یو درخواست از خریدار مبن نیو از طریق ایجاد یک آگهی تقلبی فروش اتومبیل آنال 

، توانستند از فردي ساکن آن ایالت هزاران دالر نیکو تیپرداخت وجه اتومبیل از طریق خودپرداز ب
نمایند و زمانی که مشخص شد آگهی تقلبی است دیگر راهی براي کنسل کردن معامله و  يکالهبردار

  .رفته بود یشه ازدستبراي هم ها نیکو تیوجود نداشت و ب نیکو تیبازگرداندن ب
در  ییاشاره کرد. جرم پولشو ییبه جرم پولشو توان یمجازي م يها از جرائم دیگر در حوزه پول   

که این  شوند یمنظور تبدیل یا انتقال اموالی استفاده م مجازي به يها که پول ردیگ یجایی صورت م
، ها آناموال، درآمدهاي حاصله از ارتکاب جرم بوده و هدف آن، پنهان کردن یا تغییر منشأ غیرقانونی 

کمک به مرتکبین جرائم جهت فرار از عواقب قانونی این قبیل اقدامات و یا پنهان کردن و تغییر ماهیت 
. باشد یم ها آنحاصل از جرم بودن  واقعی، منشأ، مکان، وضعیت و یا مالکیت این اموال با علم به درآمد

ت از پول مجازي براي ارتکاب جرائم مستقل استفاده شود مانند زمانی که براي سهمچنین، ممکن ا
منظور سوءاستفاده از کودکان به کار برده  غیرقانونی مثل اسلحه، مواد مخدر و یا به يخرید کاالها

. نیمانند قمار آنال باشند یخی کشورها غیرقانونی مخدماتی که در بر نهید و نیز براي پرداخت هزشو یم
عالوه، این  به .رندیگ یاستفاده قرار م مجازي در قالب ابزار ارتکاب جرم مورد يها در این حالت، پول

مجازي با هدف ارتکاب جرائمی که از مصادیق تروریسم هستند،  يها احتمال وجــود دارد که پول
قصد کشتن یا ورود صدمه بدنی جدي به افراد غیرنظامی  در حالتی دیگر به، یا گیرند قراراستفاده  مورد

و یا هر فرد دیگري که نقش فعاالنه در مناقشات نظامی ندارد، به کار گرفته شود تا با ایجاد رعب و 
را وادار به انجام کاري کرده یا از انجام کاري بازدارد  یالملل نیب يها ها یا سازمان وحشت، دولت

  . تی)مالی تروریس جرائم(
تلگرام طراحی و  رسان امیپ رانیتوسط مد »گرام«اخیر، نوعی ارز دیجیتال جدید با نام  يها در ماه  

، يا درون برنامه دوفروشیعرضه گردیده است که هدف از ایجاد آن، تسهیل و افزایش ظرفیت خر
 نام (با استفاده از شبکه باز تلگرام و نیز افزایش سود این شرکت، با رسان امیپیشگیري از فیلترینگ این پ

  . شود عنوان می )،2تون اختصاري

                                                      
2 - Telegram  open network 
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عنوان یکی از  در حال حاضر، هیچ مقررات و استاندارد خاصی در جهان در ارتباط با پول مجازي به   
انواع پول دیجیتال وجود ندارد. ظهور نسبتاً جدید این پدیده موجب شده تا نیازي به وضع مقررات 

 يها ، درست نیست که گفته شود موضوع پولحال نیمجازي احساس شود. باا يها پولجامع براي 
 خصوص نیا ارچوب کلی مقررات تجارت الکترونیک درهمجازي در خأل کامل قانونی قرار دارد و چ

ارائه  1996در سال  3پیرامون تجارت الکترونیک توسط آنسیترال يا قابل اعمال است. قانون نمونه
منظور تنظیم روابط اشخاص در فضاي تجارت الکترونیک از  نون بسیاري از کشورها بهگردید که تاک

به اسناد و  توان یمجازي نیز م يها با استفاده از پول ییدر مورد جرم پولشو .اند این قانون بهره برده
تصویب گردیده است، از جمله کنوانسیون  ییاستانداردهاي فراوانی که تاکنون در مورد جرم پولشو

و نیز کنوانسیون این سازمان علیه فساد در  2003سال  یالملل نیب افتهی جرائم سازمان نهیسازمان ملل در زم
موجب حکم دادگاه، فردي که اقدام به  مریکا بهآدر  ،2015 سال در مــاه فوریه. استناد کرد ،2005سال 

خود از  يها کرده بود و براي پرداخت »جاده ابریشم«د مخدر تحت عنوان ایجاد بازاري براي فروش موا
، بــه حبس محکوم شد. دو ماه پیش از آن نیز، فردي که یک کرد یاستفاده م نیکو تیارز دیجیتالی ب

با  ییبانکی مشکوك، پولشو يها تیتأسیس نموده بود، به اتهام عدم گــزارش فعال نیکو تیصرافی ب
وانتقال  انداختن تجارت نقل و به راه صرافی توسط مشتریان جاده ابریشــمي ها اباستفاده از حس

   ).8، 1397ود (فره وشی،غیرقانونی پول بازداشت شده ب
  محاکم صالح براي رسیدگی به جرایم ارز دیجیتال -4
از موضوعات مهمی که در مواجهه با ارز دیجیتال قابل بحث می باشد مقوله صالحیت محاکم    

رسیدگی کننده به این جرایم است. به عبارت روشن تر یکی از دغدغه هاي اصلی راجع به آسیب هاي 
جبران  ناشی از جرایم ارز دیجیتال، امکان تعقیب مجرمان این جرایم و رسیدگی به اتهامات آنان و نیز

خسارات ناشی از جرم است که یقینا دادگاهی باید به این جرایم رسیدگی کرده و اتخاذ تصمیم شایسته 
نماید. بدیهی است این امر مستقیما می تواند امنیت بین المللی در حوزه اقتصادي و حتی روابط 

حقوق داخلی و بین  دیپلماتیک را تحت الشعاع قرار دهد، اما با توجه به عدم جرم انگاري در حوزه
ممکن  که یناالملل الاقل تا زمان این نوشتار، موجبات رسیدگی در دادگاه صالح محل تامل است، چه 

است هریک از عملیات افتتاح این حساب، تبدیل و یا انتقال ارز در نقطه اي از کره زمین انجام پذیرد و 
یا بر فرض قابلیت ردیابی، برخی از کشورها  که بعضا منشاء این عملیات قابل ردیابی نبوده و جا آناز 

                                                      
  متحد ملل سازمان الملل بین تجارت کمیسیون -  3
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(ایران و کانادا) با یکدیگر تعامل و معاضدت قضائی ندارند و حتی برخی دیگر (ایران و آمریکا) در 
تخاصم به سر می برند و در صورت ارتکاب بخشی از عناصر این جرم در حوزه صالحیت سرزمینی این 

دستگیري متهمان، تعقیب، تحقیق و نیز رسیدگی به کشورها و عدم همکاري آنان، موجب می شود 
اتهامات آنان انجام نپذیرد. بر این اساس ضروري است تدوین مقررات بین المللی یا معاهدات 
چندجانبه بین دول براي اعطاي صالحیت جهانی جهت رسیدگی به این گونه جرایم و جبران خسارات 

  ناشی از ارتکاب جرایم مذکور سازماندهی شود.
در  نیکو تیب لیاز قب تالیجید يارزهاراهکارهاي قانونمندکردن  -5

 کشورهاي مختلف
  ایران -5-1
محتاطانه برخورد کرده  ناپذیر تحریمایران جزء آن دسته از کشورهایی است که با این پول مجازي    

 اسالمی جمهوريخاطر عدم رسمیت آن از سوي بانک مرکزي  است. این پول مجازي در حال حاضر به
د. بررسی جزئیاتی نظیر مزایا و معایب و همچنین مقررات شو یدر خارج از مرزهاي ایران کنترل م ایران

ها و نهادهاي گوناگونی نظیر بانک  سلبی یا ایجابی استفاده از این ابزار مالی جدید توسط سازمان
ن بورس و اوراق ، سازماشوراي اسالمی مجلس يها ، مرکز پژوهشایران اسالمی جمهوري مرکزي

بهادار، ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات، پلیس فتا و همچنین مرکز 
در حال . ملی فضاي مجازي آغاز شده، اما متأسفانه تاکنون این اقدامات به مرحله اجرا نرسیده است

را  نیکو تیو بالدرنگ ب يا ظهصورت لح در ایران وجود دارند که به ییها یحاضر برخی صراف
در ایران براي پرداخت هکرهایی است که  کوین بیتکاربرد  ترین عمده. کنند یم دوفروشیخر
اطالعات را  نیکو تیصورت ب و در ازاي دریافت باج به کنند یها را هک م شرکت يها ستمیس
غیرقانونی دیگر  يکاالهابخشی از معامالت مواد مخدر و برخی  شود ی، همچنین گفته مگردانند یبرم

عنوان  را به نیکو تیب لیاز قب تالیجید ي. البته کسانی هم هستند که ارزهاشود یانجام م نیکو تیهم با ب
  . دهند مدنظر قرار می يگذار هییک سرما

فضاي مجازي در حال بررسی براي وضع قوانین و تعیین موضع دولت  یعال  يمدتی است که شورا  
در ایران مبهم است و دولت  نیکو تیایران در قبال این پول دیجیتال است؛ اما فعالً وضعیت رسمی ب

به بورس تهران  نیکو تیورود رسمی ب 1398 ماه  نیدر فرورد. واکنش مشخصی درباره آن نداشته است
و تبدیل به ریال براي  ینیکو تیب يها با حضور یک شرکت سوئدي در ایران و قبول سپرده

  .در بورس تهران کلید خورد يگذار هیسرما
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م کرد الاع 2018 سال بیست و دوم آوریل خماً در تاریسمی ایران رسالوري اهبانک مرکزي جم   
ها و مؤسسات  سات مالی ایران از جمله بانکسمؤ ط کلیهسشده تو که کار با ارزهاي رمزنگاري

ارزهاي مجازي یا  دوفروشیت ارزي را از خرالنین مبادچاین تصمیم هم ،تساعتباري ممنوع ا
تاي ساقدام بانک مرکزي ایران در را .کند یم عها من ل یا تبلیغ آنهت تساهاذ تدابیري جخات

و تأمین  ییخود در زمینه مبارزه با پولشو يها استیدر س صنواق عت رفهاخیر ایران ج يها تالش
 .تسبوده ا ییانطباق با برنامه عملیاتی کارگروه اقدام مالی علیه پولشو فمالی تروریسم، با هد

 ییشده براي مبارزه با پولشویس تأس یدولت نیزمان بسا، یک ییکارگروه اقدام مالی علیه پولشو
 گردیدتعیین  2018سال جلسه عمومی خود در ژوئن ت که در سو تأمین مالی تروریسم ا یالملل نیب

خارج کند یا  ییهمکار کارگروه اقدام مالی علیه پولشوریکه آیا ایران را از لیست کشورهاي غ
  ).177، 1399شیرانی و طالکش،(!!! خیر

 آگاه به مقتضیات«و  »عادل«، اوصاف ایران اسالمی جمهوري قانون اساسی مطبق بند یک اصل نود و یک   
. قانونگذار با ذکر کند یرا براي فقهاي منصوب از جانب رهبري در شوراي نگهبان بیان م »زمان و مسائل روز

قید آگاهی به مقتضیات زمان و مسائل روز درصدد است تا فقهایی به این سمت منصوب شوند که براي 
ارزهاي مجازي، امکان و  نیکو تیهمانند ب يا بودن مصلحت یا مفسده مسائل مستحدثه تشخیص به دارا

به نقش زمان و  باتوجه رسد یتصمیم گیرند. به نظر م ها آناجتهاد از منابع فقه را داشته باشند و بتوانند درباره 
رخ دهد، فقیه آگاه به زمانه  یمکان در اجتهاد فقیه، در مواردي که میان احکام اولیه و مصلحت اختالف

هرچند  ).15، 1392،پور فرج و بیگدلی( نمایدحکم ثانویه رجوع نموده و نظر شارع را استنباط   به ستیبا یم
مجلس شوراي اسالمی تاکنون مقرره اي پیرامون ارزهاي دیجیتالی مصوب ننموده است لیکن بر اساس 

می  تنها رمزارزهاي استخراجی در داخل کشور طبق ضوابط 15/04/1400مصوبه جدید هیات دولت مورخ 
معامله دیگر رمزارزها مجاز نیست، به نظر می رسد این مصوبه  رو ینازاتواند مورد استفاده قرار گیرند و 

  رویکرد حاکمیتی کشور ایران نسبت به ارزهاي دیجیتالی تلقی می گردد.
  هند -5-2
 نیکو تیبروشن کرد که  2017در سال  ،هیرمز پابانک مرکزي هند با هشدارهایی در مورد ارزهاي    

یا ارزهاي  نیکو تیبفروش قانونی ندارد. دولت هند در حال حاضر هیچ قانونی را براي پوشش 
، بانک حال نیباااما ممکن است در آینده به دنبال معرفی مقررات باشد.  ،رمزنگاري شده دیگري ندارد

و سایر خدمات مرتبط با ارز  نیکو تیبي ها یصرافمالی در هند با  مؤسساتمرکزي هند همکاري 
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،  2019منع کرده است. این ممنوعیت به چالش کشیده شده است و از اوت سال  رمزنگاري شده را
  دادگاه عالی هند همچنان در حال بررسی پرونده است.

  چین -5-3
بازار رمزنگاري در جهان را  نیتر بزرگ هرحال، بهندارد ( هیرمزپاي براي منع ارزهاي ا برنامهچین فعالً    

مالی در چین  مؤسساتي پرداخت و سایر ها پردازندهي خاصی را کنترل کرده است. ها جنبهدارد)، اما 
 . اند شدهمنع  هیرمزپایا سایر ارزهاي  نیکو تیباز داشتن هر ارتباطی با 

دهاي نظارتی، ارزهاي هان .تسشده تصویب نکرده ا تنظیم ارزهاي رمزنگاري نهیچین هیچ قانونی در زم   
و  شناختند یمیت نمسبه ر یفروش ت پرداخت خردههعنوان پول قانونی یا ابزاري ج رمزنگاري شده را به

 يا در بخشنامه .ردیپذ یبه آن را نم طیستم بانکی چین هیچ ارز رمزنگاري شده موجود یا ارائه خدمات مربوس
 روندان درهبه ش که یاما درحال کرد في مجازي تعریالعنوان یک کا را به نیکو تیدولت ب ،2013ال سدر 

در تجارت اینترنتی این  تا آزادانه داد یها م آن ، این امکان را بهداد یهاي مجازي هشدار مالمورد خطرات کا
مالی  يها سکیدولت به دلیل نگرانی از ر ،2017پتامبر ساز  ژهیو اخیر، به يها در سال .ها شرکت کنندکاال

به ارزهاي  طمربو يها تیرکوب فعالست هاز اقدامات نظارتی را ج يا مرتبط با چنین ارزهایی، مجموعه
  .(Xinhuanet,2018)(Dewey,2019,262-264) تسداده ا شده انجام رمزنگاري

  کانادا-5-4
است. کانادا از اولین کشورهایی  مانده یباق نیکو تیب لیاز قب تالیجید يارزهاکانادا کامالً دوستانه با   

وضع نمود. این الیحه  هیرمزپا، قانونی را براي ارزهاي  2014در سال  C-31بود که با تصویب الیحه 
را با قوانین مشتري خود و قانون مبارزه با  ها آنکه  کند یممشاغل ارزي مجازي را خدمات پولی قلمداد 

کاالیی  عنوان بهرا  نیکو تیب لیاز قب تالیجید يارزها. اداره مالیات کانادا دهد یمیی مطابقت پولشو
. این به این معنی گردد یممحسوب  وکار کسبدرآمد  عنوان بهاعالم کرده که درآمد حاصل از آن، 

خدمات  وکار کسباست که مشمول مالیات است و مالیات به این بستگی دارد که آیا یک 
ي و تجارت در ارزهاي گذار هیسرماآیا تجارت فقط حول  که ینایا  دهد یمرا ارائه  دوفروشیخر

 متفاوت است. هیرمزپا
  روسیه -5-5
و تمام تالش خود را براي  کند یمدوستانه عمل  هیرمزپاو سایر ارزهاي  نیکو تیبروسیه نسبت به    

به  حال نیدرع ،دهد یمي دیگر انجام ها يکالهبرداري متقلبانه و ها طرحمحافظت از شهروندان در برابر 
، والدیمیر پوتین حکمی صادر  2017. در سال دهد یمرا  هیرمزپامشاغل و افراد اجازه کار با ارزهاي 
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توسعه و اجراي یک فضاي پرداخت واحد در اتحادیه اقتصادي اوراسیا بود.  ،نمود که خواستار ایجاد
ي ها توکناین امر اجازه صدور مجوز مناسب براي عملیات استخراج رمزنگاري و همچنین بررسی دقیق 

  .کند یمجدید را در مورد خروج کالهبرداران از سازندگان فراهم 
  انگلستان -5-6
کوین،  را تنظیم کند، مانند بیت شده رمزنگاري ارزهاي طور خاص به را که قانونی انگلستان هیچ   

توان به اطمینان از  شده می تفاده از ارزهاي رمزنگاريسهاي ناشی از ا از نگرانی. غیره ندارد و اتریوم
تفاده از سپرداخت، پولشویی، مالیات و ا شتفاده از این روسکنندگان در هنگام اف محافظت از مصر

   .ایر جرایم اشاره کردسها براي تأمین مالی تروریسم و یستم ساین 
 هایی کهو کاال يرگذا رمایهسدرآمد،  آوري مالیات بر عول جمئش دولتی مسخدر رابطه با مالیات، ب   

فرد هستند و  به داراي یک هویت منحصر شده ارزهاي رمزنگاري که ،می باشد شوند می وارد کشور
مالیات بر  نمود.گذاري پرداخت مقایسه  رمایهسرا مستقیماً با هر نوع فعالیت  ها آنتوان  بنابراین نمی

مالیات بر  .هاي درگیر داردف ها و طر شده بستگی به فعالیت درآمد دریافتی از ارزهاي رمزنگاري
 ها یا خدماتی که درالفقط براي کا )ت متحده آمریکاالایا شتقریباً معادل مالیات فرو(افزوده  شارز

قوانین  .گردد کنندگان دریافت می تأمین د، ازنشو می شده فروخته رمزنگاري ازاي ارز در انگلستان
ت، در تجارت اعمال سشده ا ت ارزي، که شامل ارزهاي رمزنگاريالودوزیان مبادسمالیات شرکت در 

 رد کشوروا هایی کهالگذاري و کا مایهسردرآمد،  آوري مالیات بر عول جمئش دولتی مسخب .شود می
ت الت نحوه پرداخت مالیات بر ارزهاي مجازي، قوانین عمومی در مورد روابط مبادهشوند، ج می

 قوانین قرارداديشناسایی در این مرحله نیازي به در نظر گرفتن که شود  ارزي و وام خارجی اعمال می
ت، سشده ا رمزنگاريدهد که داراي ارزهاي  تی را انجام میالبنابراین با هر شرکتی که معام نیست؛

آمده نیز بر  تسد ودهاي بهسشود و به  ت عادي طبق قوانین فعلی مالیات شرکت رفتار میالهمانند معام
  .گیرد س مالیات تعلق میسااین ا

ت ارزهاي المعام ودوزیان قابل پرداخت درسدرآمد به  هاي بدون شرکت، مالیات بر براي تجارت   
 شگذار اقدام به خرید و فرو رمایهسصی به عنوان خیک کاربر ش اگر .گیرد شده تعلق می رمزنگاري

شود،  شده حاصل می از درآمدي که پس از معامله با ارزهاي رمزنگاري زکه کند، انگلستان هم نیس
ود سرمایه شده و این مالیات براي هر سود سودهایی شامل مالیات بر سچنین  .کند مالیات دریافت می

  .)Dewey&LLP,2020)(Ross,2015( است شده باشد، قابل پرداخت رمزنگاريحاصله که شامل ارز 
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  سوئیس  -5-7
براي پرداخت شهریه شهري استفاده کرد  توان یم نیکو تیببسیار موافق است. از  نیکو تیبسوئیس با    

خود  تیبلي فروش ها دستگاهرا در  نیکو تیبحتی  ،متعلق به دولت سوئیس آهن راهو شرکت 
یی پولشو. مشاغل مرتبط با رمزنگاري در سوئیس باید از قوانین مشتري خود و قانون مبارزه با فروشد یم

 گونه چیهمطلع باشند و در برخی موارد ممکن است مجوز بانکی بگیرند. گذشته از این، سوئیس 
  توسط مشاغل یا شهروندان  ندارد. نیکو تیباز  استفاده موردمقررات قانونی در 

  جهینت
 و ی استروزرسان بهتغییر و  هر روز دستخوش الکترونیک تجارت دنیايدر جدید ي ها يفناور ورود   

بی شک ارز دیجیتال از جدیدترین دستاوردها در تکنولوژي براي بشر امروزي است که نقش گسترده 
 تیواقع نیا. گذارد یمي سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ها بخشي بر اقتصاد در جامعه و حتی رگذاریتأثو 

از کنترل  ها آنحذف  دهیا نیو همچن رمزپایه يارزها جادینحوه ا يابتکار تیاست که ماه مانده باقی
کند.  می دایپ يشتریب در جهان تأثیر زیادي نگذاشته است و همچنان طرفداران ها آنبر گردش  ،دولت

، ممکن است اجتماعی عدم قانونمندسازي ارزهاي دیجیتال، عالوه بر تأثیرات سیاسی، فرهنگی و
 رمزپایه يرزهادر آینده میزان استقبال از ا که این .داشته باشد یدر پنیز  توجهی قابل يعواقب اقتصاد

نیاز به وضع  اعتماد عمومی، تیتقو يبراخواهد داشت.  یاعتماد عمومچگونه خواهد بود، بسته به 
را  یمختلف یقانونخصوص، عناصر  قوانین داخلی و بین المللی است. براي وضع قوانین و مقررات دراین

 یبرخ کنند، می بندي طبقهپول نقد  عنوان  بهرا  رمزپایه ياز کشورها ارزها ی. برخگرفتدر نظر  دیبا
 لیاز کشورها به دل یشده در برخ يرمزنگار يارزهاکنند.  می بندي طبقه ییدارا عنوان بهرا  ها آن گرید

در حال  ،از کشورها گرید ياریمانند بس در ایران رمزپایه يارزها حال، بااینموجود ممنوع است.  نیقوان
اگرچه مصوبه اخیر هیان دولت در پذیرش ارز . اند نشده میندارند و تنظ یارچوب قانونهچ چیحاضر ه

آن به معناي قبول آن به عنوان یک ارز داخلی است که به نظر  دیجیتال هاي داخلی و رسمیت بخشیدن
 که ینامی رسد این محدودیت تاثیر مستقیم بر نوع تعامالت مالی و اقتصادي داشته باشد، به ویژه 

وضعیت کشور ما که در شرایط سخت تحریم ها به سر می برد کار را کمی دشوارتر می کند. لذا 
داخلی خاصی از مرحله تصویب نگذشته است بر اساس عرف بین ضرور ي است مادام که قوانین 

المللی به عنوان یکی از منابع حقوق بین الملل در تعامالت بین المللی استفاده نماییم تا تحریم هاي 
  موجود در این عرصه کارساز نباشد.
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