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  7931سال اول، شماره اول، زمستان ، ژپوهشناهم حقوق افرس
 

 بررسی اجمالی مقررات ارز دیجیتال و پیامدهای قانونی آن

 سوراجفری اچ. مات

 2حمیدرضا کناری زاده  ،1: سعید سیاه بیدی کرمانشاهیترجمه
 

 مقدمه مترجمان
 و قووانین  بوا  انطبواق  المللی بین ارز دیجیتال: راهنمای»مبنای مقاله حاضر، ترجمه فصل نخست از کتاب 

ی باشد. مطالب کتاب مزبور در عین اختصار، از اهمیوت علمو  می 4«ماتسورا. اچ جفری»نوشته  3«مقررات
که نویسنده مزبور، ارزهای دیجیتال را از منظر حقووقی   تر آنقابل توجهی برخوردار است و از همه مهم

مورد بررسی قرار داده است. با توجه به نو بودن پدیده ارز دیجیتال و محدود بوودن ادبیوات حقووقی در    
گوردد.  دگان عزیوز موی  این حوزه، یکی از فصول مهم این کتاب انتخاب شده و ترجمه آن تقدیم خواننو 

البته الزم به ذکر است که مقاله حاضر، ترجمه صرف نیست بلکه مطالب کتاب مزبوور در عوین رعایوت    
امانت با اصالحات و الحاقاتی که باعث جذابیت بیشوتری بورای خواننودگان گوردد ارائوه شوده اسوت؛        

عنواوین زیور فصول مطورح     که مطالب در کتاب اصلی به صورت متوالی و بدون اسوتفاده از   توضیح آن
شده است، به عبارت دیگر نویسنده مزبور تنها برای فصول کتاب، عنووان انتخواب نمووده و از انتخواب     

نظر نموده است با توجه به این که مطالعه مطالب به ایون صوورت ممکون اسوت     تر صرفعناوین جزئی
برای مطالب انتخواب گردیود توا بوه      کننده باشد در این مقاله، ذیل عنوان اصلی، عناوین فرعی نیزخسته 

گیوری حقووق ایوران در    فهم بهتر مطلب کمک نماید. عالوه بر این نویسنده مزبور، در خصوص موضع
قبال ارز دیجیتال مطلبی عنوان ننموده بود؛ لذا بر آن شدیم برای آشونایی خواننودگان عزیوز بوا رویکورد      

 1ورمان را نیز بوه مطالوب مقالوه اضوافه نمواییم،     مقنن ایرانی، سیاست اتخاذ شده توسط بانک مرکزی کش
ضمناً سعی گردید که معادل انگلیسی واژگان مهم و برخی موارد توضیحی و منابع داخلی موورد اسوتفاد   

 در متن در پاورقی اضافه گردد.

                                                      
 siahbidisaeed@gmail.comدانشگاه  مدشگ و تمران دانشگاه سیاسی علوم و حقوق دانشهده خصوصی حقوق دکتری دانشجوی -1

 hr.konari.z@gmail.com دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی -2
3- Digital currency: an international legal and regulatory compliance guide. 
4- Jeffrey H. Matsuura. 

 گفتاش پنجم از مبحث پنجم. -5
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 چکیده

-انود اسوتفاده موی   های محاسباتی توزیع امن که رمزنگاری شدههای ارز دیجیتال از شبکهسیستم

هوا(  هوای کواربردی )اپلیکیشون   تا ارزش اقتصادی را مبادله و از تعوداد بیشوتری از برناموه    کنند

-)اپلیکیشون  یکاربرد یهابرنامه قلمروو  یهای محاسبات عامل  سیستم ینا یتماهپشتیبانی کنند. 

هوای قضوایی در   بسیاری از حوزه .کندمهمی در زمینه انطباق با قانون ایجاد میآن، مسائل های( 

های ارز دیجیتال تا چوه میوزان تحوت    راسر دنیا در حال بررسی این موضوع هستند که سیستمس

های دیجیتال، چه میزان از تأثیر قوانین و مقررات موجود هستند و برای پاسخگویی به رشد پول

قوانین و مقررات موجود باید اصالح شوند یا قوانین جدید وضع گردد. با ایون حوال، در حوال    

ن است که فعالً در عوالم واقوع در هور حووزه قضوایی طیوف متنووعی از قووانین و         حاضر روش

هوای( آن وجوود دارد.   های کاربردی )اپلیکیشنهای دیجیتال و برنامهمقررات قابل اعمال بر پول

مورتبط   یها یستمو س یجیتالد یهاپولکنندگان و کاربران یعدهندگان، توزتوسعه شرایط، یندر ا

 یون قوانون مواجوه هسوتند. شوناخت ا     انطبواق بوا  مربوط به  مهم حاضر با مسائلبا آن، در حال 

و  ارز دیجیتوال  هوای  عامول   سیسوتم از  یزآم یتاستفاده موفق یموجود و بالقوه برا یالزامات قانون

 است. یآن ضرورهای( )اپلیکیشن یکاربرد یهابرنامه

کننوده، تبودیل، ارز   از مصورف برزیل، چوین، حمایوت    2چین،بالک 8کوین،بیت واژگان کلیدی:

 3دیجیتال، کلید عمومی، قوانین، استخراج، پولشویی، مقررات، کیف پول.

 

 

 

                                                      
1- Bitcoin. 
2- Blockchain. 
3 - Wallet. 
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 مقدمه

های تبادل ارزش اقتصادی تولید شده توسط رایانه که  عامل کوین، طیفی از سیستمبه رهبری بیت

فاف بورای  شوند، در حال حاضر یوک مکانیسوم کارآمود و شو    به عنوان ارز دیجیتال شناخته می

آوردنود.  های سریع، راحت و جهانی و نیز معامالت مربوط به مبادله ارزش فوراهم موی  پرداخت

ارزش  یگوذار  و بوه اشوتراک   یجواد ا یبورا  یانهبر را یمبتن کامالً یستمس یکاز  یجیتالد هایپول

-ازماناز افراد و سو  ی متشکلهاگروههای مجازی پول یب،ترت ینبه ا کنند.یاستفاده م یاقتصاد

 یسونت  یمال یهااز واسطه یاریبه بس یازبدون ن یمسازند به طور مستقیرا قادر م یخصوص یها

موالی کوه   « هوای حذف واسوطه »این فرایند  .ی مشارکت نمایندها در معامالت اقتصاد بانک مانند

توسط ارز دیجیتال تسهیل شده است، از بعد قانونی، مقرراتی و سیاست عمومی مفهووم عمیقوی   

 رد.دا

 های مجازیمعرفی نحوه اعملکرد پول -مبحث نخست

-شوند، مبتنی بور الگووریتم  های مجازی نیز شناخته میهای دیجیتال که اغلب به عنوان پولپول

 8منبع بازافزار های دیجیتال قرار دارند و به نرمها در قلب پولهای ریاضی هستند. این الگوریتم

 اسوت.  ینودگان در جامعوه ارز دیجیتوال قابول دسترسو     کنهمه شورکت  یشوند که برا متصل می

های حساس در سیستم ارز دیجیتال مانند ایجاد پول و اعتبارسنجی معامالت، در واقع از فعالیت

شود. به عنوان مثوال در  های ریاضی بسیار پیچیده انجام میهای پازلحلطریق فرآیند توسعه راه

افوزار مشوتری بیوت کووین اسوت را      ی کوه هموان نورم   افزار مجانشبکه بیت کوین، کاربران، نرم

 کووین بیت یافزار مشتر نرمکنند. کنند و آن را بر روی رایانه خود نصب میبارگیری )دانلود( می

 یوت کنود و قابل یعمول مو   ینکوو یوت ب یسوازی بورا   ذخیوره  یستمس یاپول و  یفک یکبه عنوان 

 کند.یرا فراهم م کوینبیت یستمشرکت در س یبرا یازمورد ن یجیتالد یو امضا یرمزنگار

کوین، کامالً وابسته به های امن پول مجازی که مبتنی بر رمزنگاری هستند مانند بیت عامل سیستم

بوا   یوز و تأیید ن یرمزنگار یتقابل ینااند. سیستم اصلی )کلیدی( رمزنگاری عمومی و خصوصی

 شوده اسوت.   یکپارچوه نصب شده  نشایهایانهرا یبر رو یرنده )مشتری( کهگ یسافزار سرو نرم

                                                      
1- Open source software. 
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 هوایی از ردیوف  مشوتمل بور  جامعوه   یاعضا یشده برا یدتول یعموم یدهایکل ین،کو یتب یبرا

کلیودهای   .اسوت حورف   37تا  24 ینب ها اصوالً طول آنهستند که  یعدد یی والفبا یکاراکترها

ی ورت تصادفبه صی است که عدد یی والفبا یکاراکترها هایی ازکوین نیز ردیفخصوصی بیت

کننود و   یجواد ا یعموم یدکل ینتوانند چند یکاربران مکاراکتر است.  74ها  تولید شده و طول آن

 یبه راحتو  یعموم یدهایکل شود. یم یجادا یزمرتبط ن یاختصاص یدکل یک یعموم یدهر کل یبرا

ل قابو  ارز دیجیتوالی  یهوا هوا در واقوع، حسواب    باشود. آن یمو  یستمکاربران س یردر دسترس سا

 یوک مورتبط بوا    یاضوی ر از لحاظ یخصوص یدهر کل .شوندمحسوب میکاربران  یبرا ییشناسا

از صاحب حسواب در دسوترس    یرغ هیچ شخصی یبرا یخصوص یدهایکل است. یعموم یدکل

 ارز دیجیتوال حساب قبل از انجام مبادلوه   صاحب یتتأیید هو یبرا یخصوص یهایدکل .یستن

 یون بوه ا  یدسترسو  یورا ز ؛ارز دیجیتال است همان اصلدر  یخصوص یدهایکل هستند. یضرور

 کند.یخاص را فراهم م یمرتبط با آن حساب کاربر یبه تمام ارزها یدسترس یدهاکل

کوین باید میزان پول مورد انتقال و نیز افزار دانلود شده مشتری، یک کاربر بیتدر استفاده از نرم

باید هویت خود را تأییود نمایود و از طریوق    کننده آن را مشخص نماید. کاربر همچنین دریافت

انجام معامالت پردازش شده  یمراحل برا ینتمام اامضای دیجیتال، انجام معامله را تأیید نماید. 

که در  یمنپول ا یفبه ک یدسترس یکاربر برا یخصوص یدکل الزم است. مشتریافزار  توسط نرم

 یامضوا  یخصوصو  یود اسوتفاده از کل  اسوت.  یواز شود، مورد ن می یرهکاربر ذخ یها ینکو یتآن ب

 یود کل یوت امن ی،مجواز  یهوای پوول   در سیستم کند. تأیید معامله را فراهم می یالزم برا یجیتالید

 تمام معامالت اسوت.  انجام کاربر و مجوز یتروش تأیید هو ینا یرااست، ز یضرور یخصوص

امول آن حسواب را   شخصی که کلید خصوصی مربوط به حساب ارز دیجیتوال را دارد کنتورل ک  

 دارد.

 چین در اعملکرد پول مجازیجایگاه بالک -مبحث دوم

 «چوین بوالک »دفترچوه   یوک از  رمزنگواری، بر  یمبتن یهای مجاز عامل سیستم یرو سا ینکو یتب

چوین، مستندسوازی )بایگوانی    در واقوع بوالک   کننود.  و تأیید همه معامالت استفاده می ثبت یبرا

 ینچو ککوه در بوال   اسونادی  یامعامله  ه ارز دیجیتال است. سابقهسوابق( همه معامالت مربوط ب
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 اسوت.  عامول  سیستم ینهمه کاربران ا یبرا یو قابل دسترس ییرقابل تغ یرموجود است، کامل، غ

معامله، مقدار ارز دیجیتوال پوردازش    ینکامل از طرف سابقه ی، یکزمان یبترتین اطالعات،  به ا

 چوین بوالک در موجوود  . اطالعوات  استهر معامله  یخو تار زمان ینشده در هر معامله و همچن

 شوود.  استفاده موی  پول یستمس یدارپا یکپارچگیاز  یناناطم یپردازش تمام معامالت و برا یبرا

 بوادوام ابزار  یکبه عنوان  یستم راس تااست  یحفظ اعتماد کاربران ضرور یبرا یکپارچگی ینا

 .حفظ کند یتبادل ارزش اقتصاد یبرا

گوردد.  چین اعوالم موی  رتبه که معامله ارز دیجیتال )تأیید( شود، جزئیات آن معامله به بالکهر م

که در حال حاضور   پولی یصاحب قبل یاند از آدرس عموم مربوط به هر معامله عبارت یاتجزئ

تأییود  را  یکه اکنون معامله فعلو  پول به شخصی کننده منتقل یآدرس عموم یعنیشود ) یمنتقل م

 .یدیشونها پ هگیرنود   شوود و آدرس عموومی   در حال حاضر ارسوال موی   ی کهمقدار پول (،کندمی

 در یمودت زموان کوتواه    بورای شود، معامله  منتقل می چینبالککه اطالعات معامله به  یهنگام

 کنود.  معامله را تأیید موی  یتاطالعات معامله و در نها پردازشِ ین،چکبال یراز ؛ماند یانتظار باق

تأییود  . شوود  یافوت کشد توا تأییود در   طول می یقهفقط چند دق ، معموالًکوینبیت معامالت یبرا

 یبررس یاضیبه صورت ر ،شبکهدر کنندگان است که توسط آن شرکت آیندیدر واقع فر معامله

معاملوه   کننوده در واقع متعلق بوه طورف درخواسوت    یشنهادیکنند که پول مربوط به معامله پ می

 منتقل نشده است. ییگرد شخصاست و قبالً به 

 یانمعودنچ شود. چین انجام میمربوط به بالک 8«معدنچیان»چین در هر معامله توسط تأیید بالک

فوراهم   چوین بالک یبانیو پشت یرهذخ یمحاسبات را برا یتهستند که ظرف رایانه هایی ینکو یتب

 یوک از  یانمعودنچ  هادی،یشون کنند. با استفاده از اطالعات ارائه شده در ارتباط با هر معاملوه پ  می

کنند یاستفاده م چینشده در بالک یرهذخ یخی )سوابق(تار یهاداده یبررس یخودکار برا آیندفر

شوود. پوس    یرفتهپذ چینتواند توسط بالکیمشروع است و م یشنهادیتا تأیید کنند که معامله پ

 یخی )سوابقه( شود و رکورد توار  ، انتقال ارز انجام میشده استمعامله تأیید  ینی،بازب یناز اتمام ا

باشود.   یود معاملوه جد  یوات شود توا مونعکس کننوده جزئ    می یمتنظ چینموجود در دفترچه بالک

 .کنند می یافتمعامله در ینههزیک  ین،کو یتکمک به تأیید تمام معامالت ب یبرا یانمعدنچ

                                                      
1- Miners. 
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 نحوه انتشار پول مجازی -مبحث سوم

 هوای کوینیتب یجادمسئول ا ینکو یتب یستمدر س یاننچو تأیید معامالت، معد ینیعالوه بر بازب

 ین امراکاری( هسته اصلی فرآیند رمزنگاری است. بنابراین استخراج معدن )معدنهستند؛  یدجد

اسوتخراج معودن    .کنود را تضمین موی  یمجازعامل پول  و سیستمکل جامعه  یتدقت و مشروع

از  یشود کوه در برخو   هدف انجام می ینا یبراشده  یافزار طراح با استفاده از نرمکاری( )معدن

 یچیوده هوای پ  حل الگوریتم یافزار برا نرم ینا قرار دارد. یشبکه پول مجازدر  8ها(ها )گره رایانه

عامول ارز دیجیتوال    گیرد. در واقع، رایانه هایی که به عنوان گره در سیسوتم قرار میاستفاده مورد 

توان محاسباتی الزم برای عملیات تأیید، تحلیول و ذخیوره   شوند به جهت ارائه کار گرفته می به

اند. در عوض ارائوه  اختصاص داده شده ها الزم استچینکه برای ایجاد، پشتیبانی و حفظ بالک

کنندگان معدن )معدنچیان( مالک برخی از این خدمات ضروری به جامعه پول مجازی، استخراج

 گردند.های تازه تولید شده میپول

-کوین، پول جدید با توجه به یک برنامه مستمر و از پیش تعیین شده منتشور موی  که بیتدر شب

 یقوه دق دهشود که هر  انجام می یخاص یتمالگور یک یقاز طر یدجد یها ینکو یتنتشار با 2شود.

انتشار آن تقریباً هر چهار سوال توا سوال     یزانکند و م را منتشر می یدجد ینکو یتب پنجاه بار یک

 بیسوت و یوک  حداکثر  یجاداز ا پشتیبانی یبرا کوینبیت یستمس ریباً نصف خواهد شد.تق 2849

 یدیجد ینکو یتب یچه استیفا شود،مقدار  ینکه ا یشده است و زمان یطراح ینکو یتب یلیونم

 ینکوو  یوت ب یبلوک بعود  ییشناسا یبراکنندگان معدن )معدنچیان( استخراج نخواهد شد. یجادا

 ، این کاردهند انجام می یچیدهپ بسیار یرمزنگار یهاکار را با حل پازل ینها ا آن کنند. رقابت می

 یالگوهوا  ییشناسوا  یهوا بورا   از داده یا حجم گسوترده  در یهای تخصص الگوریتم کارگیریبهبا 

کننوده  استخراج یننخست .پذیردصورت می ینکو یتبید جد یها بلوک مربوط بهمنحصر به فرد 

بلووک   تأسیس یی نمایدشناسا ین راکو یتب یدو بلوک جد زل را حل کندپا که ی(معدنچمعدن )

                                                      
1- Nodes. 
2- Internet Document, Financial Action Task Force, “Guidance for a Risk-Based Approach to 
Virtual Currencies” Appendix B, 2015 [Online]. Available 
:www.fatf.org/media/fatf/documents/reports/Guidance-RBA-Virtual-Currencies.pdf [Accessed: 

26th June 2015]. 
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-کبوه بوال   یداعالم شده، بلوک جد یجهپس از تأیید صحت نت .کنداعالم میجامعه  را به یدجد

 یود را جد هایینکو یتب ای ازشده یینتع یشاز پ میزان مربوطه، یشود و معدنچ اضافه می ینچ

 .کندمی یافتدر

 ییبوا کواربران نهوا    یمبور تعامول مسوتق    اصلدر  یمجاز یارزها یگرو د ینکو تیب عامل سیستم

خواهند پول مجازی خود را خرج کرده یا به نحوو  مطابق این مدل، افرادی که می تمرکز داشتند.

های افزار الزم برای مشتری را بارگیری )دانلود( کرده و کیفدیگری استفاده نمایند مستقیماً نرم

بوه  ای، طوور فزاینوده   کنند.  با این حال، بوه خود نصب و مدیریت میهای  رایانه پول خود را بر

شوروع بوه    8دهندگان خدمات شخص ثالث ارائهیجیتال، کاربران بالقوه ارز د یشترمنظور جذب ب

دهنود کوه اسوتفاده از ارز    اند به این نحو که به کاربران ارز دیجیتال خدماتی ارائوه موی  کرده کار

 تر سازد.تر و امنبسیار راحتدیجیتال را 

در  2انود. ظهوور کورده   ینکو یتمثل ب یمجاز پولهای  در ارتباط با سیستم یهای کامل اکوسیستم

را  یاساسو  یافزارهوا  هوا و نورم   هستند که الگوریتم یمخترعان ارز دیجیتالهای  سیستم ینمرکز ا

کسوانی   3. منتشورکنندگان کننود  فعال میرا  هاپول ،افزارها ها و نرم الگوریتماین کنند که  می یجادا

هوا کنتورل    سوازند کوه آن  کنند و معدنچیان معادن محاسباتی را موی ها را تولید میهستند که پول

پشووتیبانی، اعتبارسوونجی و مستندسووازی تمووام معووامالت پووول مجووازی را در اختیووار دارنوود.    

 کننود.  موی  یلو تسوه  یبانیترا پشو  ارز دیجیتوال  یانتقال واحدها ،دهندگان خدمات پردازش ارائه

سازی، امکان نگهداری از ارز دیجیتال را برای دیگران دهندگان خدمات کیف پول یا ذخیره ارائه

کوه در آن   کنندفراهم میرا  1هایی انجمن 4ی،های معامالت عامل و سیستم هاکنند. بورسفراهم می

 یلتبود  7یل،هنودگان خودمات تبود   د ارائه. شوند خریداری و فروختهتوانند  می یجیتالد هایپول

هوایی   افراد و شرکت یت،در نها .کنندیل میتسه را و بالعکس یجیتالد یبه ارزها یسنت هایپول

                                                      
1- Third party service providers. 
2- Internet Document, European Central Bank, “Virtual currency schemes – a further analysis”, 
2015 [Online] 
Available: www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemes.pdf [Accessed 6th April 
2015]. 
3- Issuers. 
4- trading platforms. 
5- Forums. 
6- Conversion service providers. 
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های  اکوسیستم اصلی یهستند، به عنوان اعضا مجازی به شکل پول پرداختپذیرش به  یلکه ما

 کنند. عمل می ارز دیجیتال

قورار   پوذیرش از کاالها و خودمات موورد    یفیط یدخر یای برا به طور فزایندهیجیتال د یهاپول

 ،از مردم در سراسر جهان یتعداد قابل توجهباعث شده که رو به رشد،  یتمحبوب ینا. گیرند می

بررسوی   هوا( را ی )اپلیکیشون هوای کواربرد   انواع برنامه یبرا یمجاز پولاستفاده بالقوه از  موارد

-یوت ب یوژه بوه و  یجیتوال، د یشود، ارزها استفاده می یچه هنوز هم از تجارت معمول گرنمایند. 

هوا را   و دولوت  بزرگ های گیرند تا توجه شرکت ای مورد استفاده قرار می به طور گسترده کوین،

 یسوتم تورین س  برجسوته  کوینیتکه ب یتواقع یناز نقاط جهان جلب کنند. با وجود ا یاریدر بس

ی از انوواع مختلفو   .را در این حووزه نیسوت  تنها سیستم در حال اجدر جهان است،  ارز دیجیتال

 8.2کوینلیتمانند  یهای در حال اجرا هستند، از جمله سیستم یمجاز پول های عامل سیستم دیگر

 3ها با پول مجازینحوه برخورد دولت -مبحث چهارم

 یجیتالد یهاپولاستفاده از تشویق  -گفتار نخست

پاسوخگویی  ای در سراسر جهان در حوال   منطقه ییهای قضا از کشورها و حوزه یانواع گوناگون

اسوتفاده   سریع و گسترش یتمحبوب یِ افزایشعموم یهایاستسمقرراتی و  ی،قانون پیامدهای به

 4(،نی)آلودر  موانش  یور مانند جزا یی،های قضا از حوزه یبعض .هستند ارز دیجیتالهای  از سیستم

 مسوتلزم  یتجار یاتو جذب عمل جیتالید یهاپولاستفاده از  یقتشوهای ابتکاری برای سیاست

   1گیرند.در نظر می های ارز دیجیتال عامل استفاده از سیستم

                                                      
1- Internet Document, Litecoin, “Litecoin”, 2015 [Online]. Available: https://litecoin.org 

[Accessed: 15th May 2015]. 

2- Litecoin. 
اشز مجازی: »های مجلس شوشای اسالمی با عنوان دش این زمینه شجوع شود به گزاشش تمیه شده توسط مرکز پژوهش -3

 .1331تمیه شده دش شمریوش ماه « پیشنمادها برای ایران گذاشی دش کشوشهای مختلف وقانون

4- Channel Islands (Alderney). 
5- Internet Document, No Author Given, “Government Needs to Make Bitcoin Regulation”, 2013 

[Online]. Available: 
http://economy.hankocki.com/page/economy/201312/e2013122715412370070.htm [Accessed 5th 
January 2014]. 
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 های دیجیتالاحتیاط در استفاده از پول -گفتار دوم

انود اموا در   های پول مجازی محتاط باقی مانوده کشورهای دیگر نظیر بلژیک در ارتباط با سیستم

بوه   8کننود. ها احساس نیاز فوری نمی های آنفعالیت خصوص نظارت مقرراتی فعال بر توسعه و

موضع ایستادن و تماشا کوردن  ها در سراسر جهان  دولت یترسد که در حال حاضر اکثر نظر می

رسد اتخاذ موضع ایستادن و تماشا کوردن توا   به نظر می .یکبلژ موضعی مشابه ؛اند اتخاذ کرده را

ها در کنترل مستقیم ایجاد و استفاده از پول مجازی تاندازه زیادی ناشی از عدم توانایی این دول

هستند که بر اساس توافوق   یهای خصوص سیستم کوینبیتمانند  یجیتالهای ارز د سیستماست. 

هوای خصوصوی   اِعمال کنترل بر این سیستم کنند. عمل می دخیلهای  طرف یتدو جانبه و رضا

 ها بسیار دشوار است.برای دولت

 یجیتالد یهای پول توسعه سیستم یلتسه -گفتار سوم

توسوعه   یلتسوه  یخوود بورا   مقرراتوی و  یچوارچوب قوانون   ییور در حوال تغ  کشوورها از  یبرخ

ها در برزیل در حال انجام اسوت.  برای نمونه، این قسم تالش هستند. یجیتالد یهای پول سیستم

 یهوا پوول تفاده از اس یشافزا یکرد که راه را برا یبرا تصو یقانون یل، دولت برز2983در سال 

قوانون مزبوور ایجواد     2.نموود  هموار موبایلیو  یکیالکترون هایپرداخت اَشکال یگرو د یجیتالد

های الکترونیکی را به عنوان منابعی معرفی نمود که بور  های الکترونیکی را مجاز نمود و پولپول

سوازد کوه   قوادر موی   روی یک دستگاه یا یک سیستم الکترونیکی ذخیره شده و کاربران نهایی را

-بیوت مانند  یجیتالد یهاه بر پولمربوط یقانون و مجوزهارا انجام دهند. این  عملیات پرداخت

 شود. می اعمال موبایلیو  یکیپرداخت الکترون های عامل دیگر سیستماز  یعیوس یفو ط کوین

امور از آن رو  گذاری به چند دلیل مختلف دارای اهمیت است. ایون  ابتکار عمل برزیل در قانون

گوذاری، بوه   دهنده اعتقاد مقامات برزیلی به این امر است که اقدام بوه قوانون  مهم است که نشان

                                                      
1- Internet Document, No Author Given, “Written Question and Answer No. 5-8723 to Belgium 

Finance Minister, Martine Tuelman”, Apr. 16, 2013 [Online]. Available: 
www.senate.be/www/?Mlval=/index_senate&MENUID=23100&LANE=fr (search by question 
number) [Accessed: 3rd September 2013]. 
2-Internet Document, No Author Given, “Law No. 12,865 of Oct. 9, 2013”, 2013 [Online]. 

Available: www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/leis/2013/lei/2865.htm [Accessed: 15th 

December 2013]. 
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کنود.  واضح نمودن و مدیریت منافع رو به رشود موردم در اسوتفاده از ارز دیجیتوال کموک موی      

 یهمراحل اولدر  اند کهبه این نتیجه نرسیدهها، هنوز  آن یتاکثر یدشا یگر،د یاز کشورها یاریبس

 حاضور،  در حال ،رسد به نظر می است. یازای مورد ن گسترده یتوسعه ارز دیجیتال اقدامات قانون

مقرراتوی،  و  یقوانون  ینظارت رسمی ساختار یجادبدون ا که اندراهبردی اتخاذ کردهها  اکثر دولت

 .کنندرا اجازه داده و بر آن نظارت می سعه ارز دیجیتالتو

ل در مورد ارز دیجیتال از حیث تعریفی که از پول الکترونیک ارائه نمووده نیوز   گذاری برزیقانون

کوه   پذیرفتوه اسوت  ای از ارز دیجیتال را  به ظاهر گسترده یفتعر یلقانون برز قابل توجه است.

ای  گونوه   را بوه  یارز دیجیتوال  یول برزقلمرو قانون را به نحو قابل توجهی گسترده کورده اسوت.   

 طیفووی ازو  کوووینبیووتماننوود  یرمزنگووار ی مبتنووی بوورهووا یسووتممل سکوورده کووه شووا یووفتعر

 یول قوانون برز  بندی ارز دیجیتال،طبقهدر  ین،عالوه بر ا .گرددمی یفعل یجیتالهای د عامل سیستم

هوای   شوبکه  و ها و دستگاه یجیتالهای پرداخت است که از ارتباطات د اساساً شامل تمام سیستم

اساسواً   یول دولت برز. گسترده است یلدامنه کاربرد قانون برز ند.ک پردازش اطالعات استفاده می

بنودی   دسوته  یکوی الکترون پوول را به عنوان  یکیهای پرداخت الکترون ای از سیستم گسترده یفط

 یتوأثیر قابول تووجه    یندهتواند در آ می ارز دیجیتالنظارت بر  یگسترده برا یکردرو ینا. کند می

 .داشته باشد

را  یمجواز  یهوا پوول مربوط به  یعموم یاستو س مقرراتی ی،مسائل قانون لیبرزکشور  یکردرو

 بحوث موورد   یکوی های پرداخوت الکترون  مکانیسم ها وعامل سیستماز تر  وسیع یدر بسترعموماً 

این  رسد به نظر می. برخوردار است یادیز یتاز اهم یاستراتژ ینرسد ا به نظر می دهد. قرار می

، کارآمدتر و مورد بررسی قرار گیرندبا هم  یکیای پرداخت الکترونه از سیستم یعیوس یفط که

 یجیتوال هوای پرداخوت د   سیسوتم  یگراز د یجیتالد هایپول شود تاتالش  از آن است که مؤثرتر

-به جای بررسی کردن نیواز بوه نظوارت قوانونی علوی      .تمایز داده شود موجود و در حال ظهور

 در حوال طقی است که پول مجازی در زمینه مجموعوه  های دیجیتال، بسیار منالخصوص بر پول

-مورد بررسی قرار گیرد. هدف مطلوب دولوت  8های پرداخت الکترونیکیرشد و متنوع از گزینه

                                                      
1- Electronic payment options. 
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که در  8عامل پرداخت الکترونیکی های سیستمای از گزینهها باید این باشد که گسترش مجموعه

ی از محودود هسوتند، تسوهیل نماینود. گوروه     عین مناسب بودن برای کاربران، امن و کارآمد نیز 

 یدر بعضو انود.  های قضایی استفاده از ارزهای مجازی را ممنوع یا به شدت محدود کورده حوزه

 یارزهوا  یوابی نوسوانات ارز  یور هوایی نظ  شامل نگرانوی  یتممنوع یشده برا اظهار یلموارد، دال

هوای   از حووزه  یدر برخو  شوود.  می ییپولشو یهایتفعال قابلیتو  اشتباه کاربر احتمال یجیتال،د

-. با این وجود، احتماالً دولوت وجود دارد ی نیزارز مجاز یستمس یتدر مورد امن ینگران یی،قضا

ترسند که کنترل معوامالت موالی و   کنند میهایی نیز که استفاده از ارزهای دیجیتال را محدود می

کواربران   کوینبیتمانند  یز مجازهای ار سیستم گونه کههمان روابط تجاری را از دست بدهند.

ارزش شورکت کننود    تبادل یستمبرداری از س و بهره یجاددر ا یمسازند تا به طور مستق را قادر می

 قابلیوت  یکنند، جوامع ارز مجاز از تمام معامالت فراهم می یبانیپشت یشفاف برا یستمس یکو 

که بوه   ییها دولت یهایی برا اند چالشتو توانمندسازی می ینچن نیز دارند.افراد را  توانمندسازی

 .کند یجادهستند، ا متکیکنترل گسترده شهروندان خود 

 های دیجیتالایجاد محدویت در استفاده از پول -گفتار چهارم

هایی که در حال حاضر استفاده از ارز دیجیتال را بوه شودت محودود کورده،     یک نمونه از دولت

ن و دیگر ارزهای دیجیتال را به جوای ارز، بوه عنووان    کویدولت چین است. مقامات چینی، بیت

در  معاملوه مؤسسات پرداخت از  یگرها و د بانک ین،در چ 3کنند.توصیف می 2«کاالهای مجازی»

 نوع م یجیتوال د یفروش ارزهوا  یا یدها از خر آن .اندنع شدهم یجیتالد یارزها یگرو د کوینبیت

 یپرداخوت بورا   یلهبوه عنووان وسو    یجیتاله از پول داستفاد یا یرشاز پذ ینها همچن آناند. شده

 یوت ب یلاز تبود  ینهمچنو  ینها و مؤسسات پرداخت در چو  بانکاند. منع شدهخدمات  یاکاالها 

در  گوذاری رویکورد مقوررات   یون اانود.  منع شده یسنت یبه ارزها یجیتالد یارزها یگرو د ینکو

هوا بوه   از دولوت  یبعضو  دهود.  شان میها را ندولت یبرا یرمستقیمغ گذاریمقررات ین، نوعیچ

                                                      
1- Electronic payment platform options. 
2- Virtual commodities. 
3- Internet Document, No Author Given, Notice on Precautions Against the Risks of Bitcoins”, 
2013 [Online]. 

Available:www.pbc.gov.cn/publish/goutongjiaoliu/524/2013/10131205153156832222251/201312

05153156832222 %20251.html and https://vip.btcchina.com/page/bocnotice2013 [Accessed: 10th 
January 2014]. 
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 یوا را ممنووع کننود، اسوتفاده     یمجواز  یو اسوتفاده از ارزهوا   یعتوز یجاد،مستقیماً ا ین کها یجا

دهنودگان   ارائوه  یرهوا و سوا   بانوک  یرنظ تحت نظارت کلیدی ارزها توسط مؤسسات ینا یرشپذ

به  یازبدون ن یمجاز یز ارزهاتوسعه و استفاده ا یب،ترت ینبه ا اند. ی را ممنوع کردهخدمات مال

 محدود شده است. یجیتالد یارزها یتممنوع یبرا یاقدام قانون

 رویکرد کشور جمهوری اسالمی ایران -گفتار پنجم

در خصوص ارزهای دیجیتال قوانین یا مقررات خاصی در کشور به تصویب نرسیده است؛ لوذا  

 وع کرد.برای بررسی قواعد حاکم بر آن باید به قواعد عمومی رج

هوا در فضوای مجوازی    که فاقد جنبه فیزیکی هستند و وجود و اعتبار آناین ارزها با توجه به آن

قانون تجوارت الکترونیکوی    2ماده « الف»هستند. مطابق بند « داده پیام»شوند از جنس محقق می

ه هر نمادی از واقعه، اطالعات یا مفهوم اسوت کو   (Data Message) داده پیام: 8312مصوب 

های جدید اطالعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیوره یوا    با وسایل الکترونیکی، نوری و با فناوری

؛ نظر به آن که این ارزها از جنس داده پیوام هسوتند از حیوث نقول و انتقوال و      شود پردازش می

تجوارت الکترونیکوی   قانون  8مبادله اطالعات تابع قانون تجارت الکترونیک هستند، مطابق ماده 

 ایمون  و آسوان  مبادلوه  بورای  کوه  اسوت  قواعودی  و اصوول  مجموعه قانون این: »8312مصوب 

 «.رود می کار به جدید ارتباطی سیستم های از استفاده با و الکترونیکی های واسطه در اطالعات

واژه ارز به نحوی تعریوف شوده کوه شوامل      8302در قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب 

 ارز« ارز و کواال  قاچواق  بوا  مبوارزه  قوانون » 8 مواده  «پ» بند شود. مطابقیز میارزهای مجازی ن

 و ارزی حوالجات 8مسکوکات، اسکناس، از اعم خارجی، کشورهای رایج پول: »از است عبارت

 .«دارد کاربرد مالی مبادالت در که است الکترونیکی یا مکتوب اسناد سایر

 مبوادالت  در کوه ...  الکترونیکوی  یوا  مکتوب اسناد سایر» عبارت بند این در مذکور موارد میان از

 از موراد  رسود  موی  نظر به  شد بیان که طور همان. است بیشتری توضیح نیازمند «دارد کاربرد مالی

 در لویکن . است سفته و برات چک، نظیر اسنادی دارد کاربرد مالی مبادالت در که مکتوبی اسناد

                                                      
قرانون  1ماده « پ»با توجه به بند »اداشه کل حقوقی قوه قضائیه:  3/2/1333موشخ  232/33/1نظریه مشوشتی شماشه  -1

توانرد مشرمو  ، مسهوکات خاشجی که دش مبادالت مالی کراشبرد داشد، مری3/11/1332قاچاق کاال و اشز مصوب مباشزه با 
 «تعریف اشز باشد.
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 تووان  موی  چگونه و چیست مالی مبادالت در کاربرد دارای الکترونیکی اسناد از مراد این که باب

 .است بحث محل نمود، تصور را اسناد این قاچاق

 باشود  متجلّوی  سند خود در ها آن مادی ارزش که باشند ای گونه به  باید اسناد این رسد می نظر به 

 بتووان  را دسون  ایون وانتقوال   نقول  توا  باشوند  الکترونیکی حامل وجه در سند نوعی بهواقع  در و

بوه   صرفاً الکترونیکی های داده این از استفاده و باشد این از غیر اگر زیرا؛ دانست ارزوانتقال  نقل

 دیگور  حسواب  بوه  حساب یک از را ارز معین مبالغ که باشد بانک به پرداخت دستور یک منزله 

 کترونیکوی ال هوای  داده ایون  و بوود  خواهود  ارزی هوای  حوالوه  بحوث  تابع موضوع نماید، منتقل

 مسوتر  یوا  و الکترونیکوی  چوک عنوان   به حاضر حال در آن چه لذا. داشت نخواهند موضوعیت

 8 مواده  «پ» بند موضوع ارز تواند نمی شود می شناخته( 3کارت کردیت یا 2کارت دبیت) 8کارت

-می گفته پیش مطالب. با لحاظ گردد محسوب «8302مصوب  ارز و کاال قاچاق با مبارزه قانون»

 مبوادالت  در کواربرد  دارای الکترونیکوی  اسوناد  برای مصداقیعنوان   به را 4کوین بیت بتوان نتوا

   1.نمود معرفی مالی،

                                                      
که مقر اصلی آن دش شمر نیویوشك  شرکت خدمات مالی آمریهایی و چند ملیتی است (Master card)مستر کاشت  -1

است که از طریق  صوشت ینبه اد مستر کاشت دش سراسر جمان، دش ایاالت متحده آمریها قراش داشد. شیوه کسب دشآم
های اعتباشی که از ها و یا اتحادیههای اعتباشی به بانکبانهی بازشگانی و همچنین از شاه صدوش کاشتهای بینپرداخت

دبیت کاشت یا  صوشتبرای خرید انواع کاال یا خدمات، به  "مستر کاشت"کنندگان از نام تجاشی خریداشان یا استفاده
 نماید.کنند کسب دشآمد میکردیت کاشت استفاده می

شود کاشتی پالستیهی است که به کاشت نیز شناخته میبانک یا چککه به عنوان کاشت (Debit card)کاشت نقدی  -2
ضی از این دهد به حساب خود نزد یک موسسه مالی، دسترسی الهترونیهی داشته باشد. بعداشنده آن این امهان شا می

ین صوشت که پیغامی با مضمون به اشود، وسیله آن عملیات پرداخت انجام می ها داشای مبلغی پو  هستند که بهکاشت
عنوان جایگزین  تواند بهگردد. این کاشت میکننده پو  برای بانک صاحب کاشت اشسا  میانتقا  وجه به حساب دشیاوت

دش برخی مواشد یک شماشه حساب اصلی برای استفاده انحصاشی از طریق اینترنت  پو  نقد دش هنگام خرید استفاده شود.
 صوشت ویزیهی وجود نخواهد داشت.شود و دیگر کاشت به اختصاص داده می

شود. این نوعی کاشت پرداخت است که برای اشخاص حقیقی یا حقوقی صادش می (Credit card)کاشت اعتباشی  -3
شا دهد که بر پایه نوع قراشداد، از خدمات و کاالهایی برخوشداش شده و سامانه بمای آن مهان شا میکاشت به داشنده آن این ا

تواند از محل آن مبلغی شا برای شود که میبه کاشبر اختصاص داده می "حد اعتباش"به عباشت دیگر یک ؛ بپردازد
 پرداخت، قرض بگیرد.

4 - Bitcoin. 
 نظام دش اخال  - مالیاتی تخلفات و جرائم: اقتصادی کیفری همهاشان، حقوق سیاه بیدی کرمانشاهی، سعید و -5

 .144-143، صص 1331انتشاشات جنگل،  پولشویی، تمران، – اشزی تخلفات و اشز قاچاق - کشوش اقتصادی
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های مختلفی بررسوی شوده اسوت. بوه     نظران کشور ما پدیده ارز مجازی از جنبهدر میان صاحب

صوی بوودن پوول    عنوان مثال آیا پول مجازی کاال است یا پول؟ آیا مالیت دارد یا خیر؟ آیا خصو

 8مجازی و فقدان دخالت دولت در آن در مشروعیت یا عدم مشروعیت آن تأثیری دارد یا خیر؟

لیکن باید توجه داشت که پرداختن به این مسائل خارج از موضوع مقاله حاضر است و در مقاله 

حاضر باید رویکردی تقنینی و مقرراتی کشور در خصوص پدیده ارزهای مجازی مورد بررسوی  

 رار گیرد.ق

ای در کشوور موا وجوود    طور خاص قانون یا مقرره بیان شد که در خصوص ارزهای مجازی به

شوورای عوالی مبوارزه بوا      ام یبه گزارش روابط عمومی بانک مرکزی در جلسوه سو  ندارد؛ لیکن 

و سوایر ارزهوای مجوازی در     ابزار بیت کووین  یریکارگ به»، 8307دی ماه  0پولشویی در تاریخ 

اکز پولی و مالی کشور ممنوع اعالم شد. از آنجوایی کوه انوواع ارزهوای مجوازی از ایون       تمام مر

قابلیت برخوردار هستند که به ابزاری برای پولشویی و تأمین موالی تروریسوم و بوه طوور کول،      

ی پیشوگیری از وقووع   بورا  مرکزی بانک نظارت حوزه جایی منابع پولی مجرمان بدل شوند، جابه

هوا   کارگیری ارزهای مجوازی را بوه بانوک    های مجازی، موضوع ممنوعیت بهجرائم از طریق ارز

 .ابالغ کرده است

هوا و مؤسسوات    از این رو، با توجه به اهمیت موضوع، تموام شوعب و واحودهای تابعوه بانوک     

ها باید از انجام هر گونه خرید و فروش ارزهای مذکور و یا انجوام هور گونوه     اعتباری و صرافی

هیل و یا ترویج ارزهای یاد شده بینجامد، به طور جد اجتنواب کننود. همچنوین    اقدامی که به تس

   2.«الزم به ذکر است با متخلفین، برابر قوانین و مقررات مربوط برخورد خواهد شد

گذاری در خصوص ارزهوای مجوازی   از حیث عدم قانون ما فعلی کشور رویکرد رسدمی نظر به

 مؤسسوات  و هوا بانوک  ت؛ لیکن از این حیث که عموالً مشابه کشورهای محتاط نظیر بلژیک اس

                                                      
 ، ص1331، 1شو، جستاشهای وقمی و اصولی، شماشه   پیش  وقمی   هایچالش و مجازی ناصری مقدم، حسین، پو  -1

پوش، محمدممدی، برشسی وقمی پو  مجازی، تحقیقات مالی . برای مالحظه مطالب مشابه دش این زمینه ش.ك. سلیمانی12
وقمی پو  مجازی، مرکز  -کوین و ماهیت مالی؛ میرزاخانی، شضا، بیت132-111، صص 1331، 2اسالمی، شماشه 

 .42-31، صص 1331، پژوهش، توسعه و مطالعات اسالمی سازمان بوشگ و اوشاق بماداش
2- https: www.cbi.ir/showitem/17722.aspx. 
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اتخواذ   چین کشور دیجیتال ممنوع نموده است، موضعی مشابه ارزهای معامله از اعتباری و مالی

 نموده است.

 های قانونی حاکم بر ارز دیجیتالچارچوب -مبحث پنجم

مربووط   یرز مجواز ا عملیات مقرراتی برو  یقانون نظارتدر  یکردترین رو در حال حاضر، فعال

در  ییتقریباً در هور حووزه قضوا    ینقوان ینا .است پولو قواعد حاکم بر انتقال  ینقوان اعمال به

وجووه حاصول    یلتبدیعنی  یی،از پولشو یشگیریها پ آن یآیند و هدف اصل جهان به اجرا در می

ضور،  مشوروع اسوت. در حوال حا    یهوای تجوار   فعالیوت وجوه حاصل از به  یرقانونیاز انجام غ

یلی است کوه از سووی   ترین وسا رایج یی،از پولشو یریجلوگ یشده برا یطراح یالزامات قانون

 موورد اسوتفاده   هوا  و تأثیرگذاری بور آن  یمعامالت ارز مجاز ها ویستمبر س 8نظارت یبرا دولت

-دهی برای هموه طورف  گیرد. این قوانین تمایل دارند بر الزامات ثبت، نظارت و گزارشقرار می

یی که سوریعاً  های قضا از حوزه یتعداد ،در حال حاضردخیل در انتقال پول تمرکز نمایند.  های

کننودگان( اصولی در   قواعد حاکم بر انتقال پول را بر بوازیگران )مشوارکت   رو به افزایش هستند

 کنند. یمی اعمال ارز مبادالت تبدیل و دهندگان خدمات ارائهاکوسیستم ارز مجازی مانند 

 یدر حال حاضر به طور معموول بورا  که فعال موجود  یاربس یقانون هایاز چارچوب یگرد یکی

حواکم بور ارائوه    اسوت کوه    قواعودی مجموعه  گرددیجیتالی اِعمال میهای ارز د فعالیت تأثیر بر

 ارز یلکاالهوا، تبود  تجوارت   ی،بانکودار  یی،هوای قضوا   از حوزه یاریدر بساست.  یخدمات مال

 یاریدر حال حاضر بس. شود می یمتنظ یتوسط مقامات دولت یت مالخدما یگردانواع و  خارجی

هوای   جنبوه  کننود توا بور   به نحوی تفسیر موی را  آن قواعددر سراسر جهان،  ییهای قضا از حوزه

ماننود دالر و   یسونت  یملو  یو ارزهوا  یجیتوال د یارزها ینب یلمانند تبد ی،خاص بازار ارز مجاز

یی که سریعاً رو به افزایش هسوتند  های قضا از حوزه یادتعد ،در حال حاضر .اعمال گردد یورو

کنند و لذا ایون  شده توصیف میمعموالً عملیات مهم ارز مجازی را به عنوان خدمات مالی تنظیم

 کنند.عملیات را بر ساختار قانونی مالی موجود اعمال می

                                                      
1- Monitor. 
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کنود   عمول موی   یراردادهای ق از توافقنامه یچیدهای پ مجموعه مطابق یجیتالد ارزجامعه  ینهمچن

ارزهوای   که کسانی .دهد می یوندآن جامعه را پ یدیِکل (کنندگان شرکتبازیگران )که تقریباً تمام 

اساساً  دهند،قرار میاستفاده  کنند و موردیره میذخ گذارند،میبه اشتراک  یجاد کرده،ا مجازی را

منودرج در آن   2شوروط و  8دها )مفاد(بن دهند. می انجام هاقرارداد مطابقهای خود را  تمام فعالیت

 در حوال حاضور حقووق    لوذا، کنود.   موی  یینرا تع یجیتالتوافقنامه، مرزها و انتظارات بازار ارز د

. بنودها  کنود  می یفاا یجیتالانواع ارز د یو استفاده از تمام یعتوز یجاد،در ا ینقش مهم هاقرارداد

راهکارهوایی  کننود و   موی  یجواد هوا را ا  ناموه  فقتای که موا مذاکره فرآیندهایها،  نامه توافق )مفاد(

مجموعوه   یکشود،  حل می یجیتالد ارزهای یآن اختالفات قرارداد یقکه از طر ی(های مکانیسم)

 یارز مجواز  حووزه که در حال حاضر  شودمحسوب میقانون  انطباق بااز مسائل مربوط به  مهم

 است. مواجه ها با آن در تمام نقاط جهان

ای ار نزدیک، دیگر الزامات قانونی موجود به احتمال قریب به یقین، به نحو فزایندهدر آینده بسی

 یوف اسوت کوه ط   روشن بسیاربه عنوان مثال،  شوند.به سمت اکوسیستم ارز دیجیتال هدایت می

و  روابوط معامالت،  در خصوصکنندگان  از مصرف حمایتای از استانداردها و مقررات  گسترده

کووین و  بیت یتو محبوب قابلیت دسترسیطور که  همان .اعمال خواهد شد یجیتالخدمات ارز د

 نیوز  کننودگان  از مصرف حمایتو مقررات  ینقوان ،یابد می یشافزایجیتال د ارز های سیستمدیگر 

 یچوارچوب جهوان   یون، به طور فعال اعمال خواهند شد. عالوه بر ا یپول مجاز یطقطعاً در مح

پوردازش   یهوا  و داده یوتریهای کوامپ  ها، شبکه ءاستفاده از رایانهسو علیه یفریک ینگسترده قوان

معوامالت و   ،هوا  سیسوتم  ینوه به طور فعوال در زم  یادبه احتمال ز یوتریهای کامپ شده در سیستم

 یوتریکامپ یمجراناظر بر  ینقوان یعبا توجه به گستره وس. اعمال خواهد شد یارز مجاز یاتعمل

ای از  گسووترده یووفط یووک،نزد ینوودهر جهووان، احتموواالً در آدر سراسوو یوتریو اطالعووات کووامپ

 شود. در نظر گرفته میدر قلمرو این قوانین  یجیتالهای ارز د شبکهمربوط به های  فعالیت

دو  یصتشوخ  جهان ارز مجازی، مربوط به یعموم یاستو س مقرراتی ی،مسائل قانونبا توجه به 

هوا   ها، سیستم آوری برداری از فن توسعه و بهرهدر مورد . مهم است امریمسائل  ینا یدیجنبه کل

                                                      
1- Term. 
2- Condition. 
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بوه   را مرتبط با آن های(کاربردی )اپلیکیشن های و برنامه یمجاز یکه ارزها یهای عامل و سیستم

وجوود دارد. مجموعوه    مسوائل حقووقی  ای از  مجموعه کنند،میو حفظ  یبانیپشت 8،صورت توانا

ارز مختلوف   هوای( کواربردی )اپلیکیشون   ایهو  مربوط به تعامل برنامه یاز مسائل حقوق یگرید

هایی است که خارج از جامعوه   و سازمان هاشرکت ینو همچن حقیقیکنندگان  با مصرف یمجاز

 .کنند می یتفعال یپول مجاز

شوفاف   یود با . قواعود است مستحکمنظارت منصفانه و  ی،حقوق یستمس یکهدف  ی،به طور کل

ی قرار دارند به یک صورت اعمال گردنود.  مشابه یطشرادر  افراد مشابه یا کسانی کهد و به نباش

 یهوا بورا   آن یکواربرد  یهوا و برناموه  یهوای ارز مجواز   عامول  که سیستم یترین چالش مهم یدشا

و  )فواید( از کاربردها یعیوس یفط به وجود آورده است،در سرتاسر جهان  یحقوق هاییستمس

ها  عامل سیستم ینا. کنند یبانیپشت توانند یها م هستند که آن هایی(ی )اپلیکیشنکاربرد یها برنامه

اوراق بهوادار و   دادوسوتد و  یجواد ، اکننود  های مربوط به معامالت را پردازش توانند پرداخت می

ی را تسوهیل  تجوار  یقراردادهوا  یو اجورا  انعقواد مذاکره،  ی را پشتیبانی کنند،ابزارهای مال یرسا

 .را پشتیبانی نمایندهای متنوع  یتفعال یگرای از د و مجموعه گسترده نمایند

 ین،قووان  واحودی از  مجموعوه  ها(،ی )اپلیکیشنهای کاربرد از برنامه یعوس یفط ینبا توجه به ا

یجیتوال باشود نوه در حوال     د یهای پوول  های سیستم حاکم بر تمام فعالیت قواعدی کهمقررات و 

قوانون  »نون واقعی بوه نوام   هرگز یک قا .به وجود خواهد آمدوقت  یچه نه وجود دارد و حاضر

ارز  هوای  عامول  هوای سیسوتم   در عووض، گسوترش فعالیوت   به وجود نخواهد آمد. « ارز دیجیتال

 حقووق  یجیتوال، ارز د. موجوود توأثیر خواهود گذاشوت     قووانین  هایدسته بر تمامتقریباً  یمجاز

 امووال،  قوقحاوراق بهادار،  حقوقکننده،  از مصرف یتقانون حما ی،قراردادها و معامالت تجار

و مقوررات را تحوت توأثیر قورار      وانیناز قو  یگوری د دستهو امالک و اساساً هر  2تراست حقوق

سابقه نیست. با توسعه و گسترش اینترنت و نیز با گسترش قلمورو و  این شرایط، بی خواهد داد.

پیچیدگی تجارت الکترونیک، ما تحوالت مشابهی با وضع ذکر شده را مشاهده کوردیم. توسوعه   

الخصوص توسعه استفاده از تجارت الکترونیک، یر استفاده از اینترنت، به طور عام و علیچشمگ

                                                      
1- Enable. 
2- Trust. 



  
 
 

 

066 

ها، معامالت و روابوط  منجر به این شد که تقریباً همه اَشکال قوانین و مقررات مربوط به فعالیت

با  دید،بیان گر آنچهبا  مشابه یشرفتپمرتبط با اینترنت و تجارت الکترونیک به کار گرفته شوند. 

هوای   و تنوع برناموه  قلمروطور که  همانیافت. توسعه خواهد  یارز مجاز عامل سیستماستفاده از 

ای رو به  مجموعه ،یابد گسترش می یهای مجاز عامل سیستم مربوط به های(ی )اپلیکیشنکاربرد

 آید.به اجرا در می ها و مقررات در ارتباط با آن سیستم ینرشد از قوان

قوانون در حوال    انطبواق بوا   یها از چالش یچیدهالعاده بزرگ و پ مجموعه فوق یک ه،زمین یندر ا

 .وجود دارد یکننده در بازار ارز مجاز هر شرکت یحاضر برا

هوا نسوبتاً کوم اسوت،      و استفاده از آن یجیتالید یمربوط به ارزها ینچه در حال حاضر قوان اگر

بر توسوعه و   این قابلیت را دارند که ییقضاهای  حوزه یموجود در تمام یناز قوان یعیوس یفط

قوانون   انطبواق بوا   یجامعه ارز مجواز  یبرا ،در حال حاضر د.نتأثیر گذار یجیتالد ارزاستفاده از 

 عمده است. ینگران یک
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