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 چکیده 

بررسی مفهوم ارز در نظام حقوقی ایران و تبیین نسبت مفهومِی آن با آنچه امروزه    دنبالبهحاضر    ۀمقال
جهت واجد اهمیت    این   است. شناخت این نسبت از  ، شودشناخته می   یا ارز مجازی  عنوان رمزارزبه

است که در صورت انطباق مفهوم ارز بر رمزارز، معامالت رمزارزها نیز مشمول احکام قانونی مربوط 
معامالت آن با اخذ مجوز از بانک مرکزی و با رعایت ضوابط انجام    عامالت ارز، ازجمله لزوم به م

کند  ای اثبات میای تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهتعیینی دولت خواهد بود. این مقاله به شیوه 
امروزه    آنچهن، بر  یک از ارکان قانونی تعریف ارز، یعنی پول بودن، رایج بودن و خارجی بود  که هیچ

ای  نظر حقوقی، رابطه  مفهومی این دو از  ۀتطبیق نیست و رابطشود، قابلعنوان رمزارز شناخته میبه
نقل بر  حاکم  اباحه،  و  صحت  اصل  کنونی،  شرایط  در  آنکه  نتیجه  است.  تباین  جنس  وانتقال  از 

آزادی   .مرتکب مواجه نیستاست و با ممنوعیت قانونی منجر به بطالن معامله یا مجازات  رمزارزها
وانتقال معامالت  معامالت رمزارز و صحت آن، با وجود ممنوعیت و بطالن برخی از مصادیق نقل

اثرگذاری بیشتر معامالت رمزارِز بدون    بساچهوجود وحدت کارکرد این دو از بسیاری جهات و    ارز با
در جری قواعد مربوط به    گذارقانونخدشه است. اقدام فوری  ضابطه در نابسامانی اقتصادی، قابل

نقلنقل بر  ارز  مادهوانتقال  یک  تحت  رمزارز  به  وانتقال  و  واحده  موقت،  و  حداقلی  گام  عنوان 
وانتقال رمزارز در نظام تقنینی  ر استخراج و نقلقواعد حاکم ب  ۀ گذاری مستقل و جامع در حوزقاعده

. عنوان گام مطلوب و غایی، پیشنهاد مشخص این مقاله است ایران، به
 ارز، رمزارز، ارز مجازی، قاچاق ارز، پول رایج : واژگان کلیدی
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 مقدمه
به  قدمت پول را باید به درازای عمر بشر و همزاد با مفهوم مالکیت دانست. توسل انسان نخستین  

های انسانی  طبیعت برای رفع نیازهای خود و آشنایی تدریجی او با مفهوم انباشت و مزیت نسبی گروه
متراکم در کاالهای ذخیره، مفهوم ارزش و مبادله را برای انسان نمایان ساخت. مبادالت کاالیی در 

قال آن. تطور  شکل نخستین و سپس استفاده از کاالهای جایگزین تالشی بود برای کسب ارزش و انت
صورت پول فلزی،  بهـ های بعدی، با توجه به مزایا و معایب خاص شکل آن در هر دوره پول در دوره 

رسید که با ظهور  (. به نظر می۲۸-۶۵:  1377ظهور کرد )یوسفی،    ـ  پول کاغذی و پول تحریری 
ی نپایید که بطالن  های الکترونیکی، آخرین مرحله از مراحل تطور پول محقق شده باشد؛ اما دیر پول 

دولتی، ۀ  این تصور با ظهور رمزارز یا ارزهای دیجیتال، با ویژگی خاص خود یعنی عدم اتکا بر پشتوان
وانتقال آن، هم در آثار فقهی  مفهوم و ماهیت پول و ارز و قواعد حاکم بر نقل  خصوص   درمحرز شد.  

در آثار فقهی متقدم، تحت  مباحث مطرح    ۀتفصیل بحث شده است. عمدو هم در آثار حقوقی به
األثمان یا بیع صرف موردتوجه گرفته است و در آن بیشتر از مباحثی همچون ربوی بودن یا  عنوان بیع 

  :141۵/3؛ شهید ثانی،  301  : 1403/۸نبودن و جایگاه تسلیم عوضین صحبت شده است. )اردبیلی،  
وانتقال  مباحث، عمدتًا معطوف به نقل(. این  9۶:  199۶؛ زعتری،  77:  141۵/3؛ انصاری،  374

باشند. در آثار متأخرین از فقها، با توجه به پیدایش مفاهیمی همچون رواج  نقدین )درهم و دینار( می
پول کاغذی و اعتباری، نرخ تبدیل پول ملی کشورها، تورم و کاهش ارزش پول، تالش فقها در تبیین  

فقهای این عصر به خوبی قابل مالحظه است )خویی،  راء  آ  این مفاهیم تمرکز بیشتری پیدا کرد که در
(. وجه  177:  13۶۸؛ مطهری،  ۵9:  1374؛ هاشمی شاهرودی،  10:  13۶9؛ حائری،  491:  13۸۵

های فیزیکی و اعتبارِی مبتنی بر  این آثار، تبیین ماهیت فقهی و حقوقی معامالت پول   ۀ مشترک هم
 ۀزارزها )چنانکه تبیین خواهد شد(، استقالل از پشتوانرم  ۀکه وجه ممیز  حالی  دولتی بود؛ در  ۀپشتوان

توان اثری مستقل در تبیین ماهیت ان نمیدانحقوقدولتی است. به همین دلیل در میان آثار فقها و  
حقوقی رمزارز و ارتباط آن با پول داخلی یا پول خارجی )ارز( مشاهده نمود. در میان مقاالتی که به  

ها، متفاوت است: برخی به بررسی مالیت این پدیده از منظر فقهی رویه  اند نیز این بحث پرداخته
( و برخی مالیت آن را از منظر حقوقی 1۶7-19۲:  139۶اند )سلیمانی پور و دیگران،  کرده  تأکید

  ۀاستخراج و مبادل  فرایند(. بعضی نیز ماهیت حقوقی  137-17۲:  1393نگریستند )امینی و میری،  
رسد که  ها، به نظر میاین تالش   وجود  (. با 109-1۲4:  139۸ادند )خردمند،  آن را موردتوجه قرارد 

معامالت رمزارزها نرسیده است و  انجام  فقهی به اقناع کافی برای صدور حکم به صحت ۀهنوز روی
نوعی و... این تمایل وجود دارد که یا حکم به اشکال    ۀبه دالیلی همچون ابهامات فراوان، وجود مفسد
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 . این نوع ارزها حرام و باطل دانسته شود ۀوفروش آن داده شود و یا صراحتًا معاملداشتن خرید
ایران«   ۀنکت تقنینی  »نظام  نگاه  تبیین  در جهت  یادشده، تالش  نظرات  و  آثار  تمامی  در  مغفول 

نوین بکاهد و تالشی باشد    ۀتواند از ابهامات این پدید رمزارزها است؛ امری که می  ۀنسبت به پدید
ق این  اعدهبرای  در  ارز،  با  رمزارز  مفهومی  نسبِت  شناخت  حوزه.  این  در  مطلوب  حقوقی  گذاری 

تنها مفهوم و احکام رمزارزها  یابد که بدانیم نهکند و زمانی اهمیت بیشتری میمعنا پیدا می  چهارچوب 
  قی ایران )بادر نظام قانونی ایران مورد بحث قرار نگرفته بلکه تعریف قانونی از »ارز« نیز در نظام حقو

ارز(، قدمتی کمتر از ده سال دارد و برای اولین بار  ۀ صد سال در حوزتقنینی بیش از یک ۀوجود سابق
  1  ۀ. توضیح آنکه بر اساس بند »پ« ماد1ایران قرار گرفته است  گذارقانون موردتوجه    139۲در سال  

ارجی اعم از اسکناس، مسکوکات  قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز، ارز، به »پول رایج کشورهای خ
تعریف دارند«  کاربرد  مالی  مبادالت  در  که  الکترونیکی  و  مکتوب  اسناد  سایر  این    و  است.  شده 

شود اما سؤاالت و خود، یک نوآوری در نظام حقوقی ایران محسوب می  ۀنوب تعریف، اگرچه که به
ت، این است که نسبت مفهومی رمزارزها  این سؤاال  ترینمهمآورد. یکی از  ابهاماتی را نیز به همراه می

اند؟ آیا تباین مفهومی دارند و یا اینکه ارز مفهومی  معنیبا تعریف مذکور چیست؟ آیا این دو، هم
وجود تالش برای تبیین مفهوم ارز در ادبیات حقوقی    اند؟ باعام است که رمزارزها، یکی از مصادیق آن 

(، اما واقعیت این است که همچنان برای  1397ثالث مؤید،    و  سیاه بیدی  ؛139۸ایران )عسکری،  
 اقتصادی، راه بسیاری در پیش است. ـ  حقوقی ۀفهم زوایای این پدید

طبعًا تبیین نسبت مفهومی ارز و رمزارز از زوایای مختلف فقهی، اقتصادی، اجتماعی و حتی  
ین نسبت در نظام تقنینی ایران  حاضر صرفًا درصدد تبیین ا  ۀسیاسی، واجد آثار مهمی است اما مقال

، رفع تحیر از نظام  ها ترین آنمهماست؛ چراکه تبیین دقیق این نسبت، واجد آثار متعددی است که  
شمول یا عدم شمول احکام وضعی و تکلیفی مربوط به معامالت غیرمجاز ارز    درخصوصقضایی  

قانون مبارزه با قاچاق    ۲  ۀماد)قاچاق ارز( بر معامالت رمزارزها است؛ چراکه بر اساس بند »خ«  
»عدم رعایت ضوابط تعیینی دولت یا نداشتن مجوزهای  :  1394، اصالحی  139۲کاال و ارز مصوب  

ارز« حواله  یا  ورود، خروج  فروش،  خرید،  برای  مرکزی  بانک  از  و    الزم  بوده  ارز  قاچاق  مصداق 
آن، هم موجب اجرای ضمانت تکلیفی مرتکب و مجازات ویارتکاب  باعث بطالن   اجرای  و هم 

 
قانونی که در خصوص پول به تصویب مجلس رسید، حدود چهار سال بعد از تشکیل آن بود. بر اساس    ۀ اولین مقرر  .1

گذاری نوین ایران به تصویب رسید، »قانون قرارداد نقره با اطالعات موجود اولین متنی که با موضوع پول در نظام قانون
 بود. 1۲۸9بانک شاهنشاهی« بود. تاریخ تصویب این قانون اول فروردین 
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(؛ بنابراین  109:  139۸شود )عسکری،  اجرای وضعی میعنوان ضمانتمعامالت صورت گرفته به
ناپذیر است. برای فهم  شناخت نسبت مفهومی ارز و رمزارز در نظام تقنینی ایران، ضرورتی اجتناب

ام تقنینی ایران  مطلوب موضوع، ضروری است که ابتدا مفهوم ارز و مصادیق الکترونیکی آن در نظ
آن مفهوم و مصادیق رمز ارز یا ارز مجازی مورد شناخت قرار گیرد تا    ازموردبررسی قرار گیرد و پس

 .مفهومی این دو در نظام تقنینی ایران رسید ۀاز این رهگذر، بتوان به فهم رابط
 مفهوم ارز در نظام تقنینی ایران. ۱

د. آنچه در شناخت نسبت مفهومی ارز و رمزارز  نظر علوم مختلف، تعاریف مختلفی دار ارز، از
ی ایران،  گذارقانونایران است. در نظام    گذارقانون واجد اهمیت است، شناخت مفهوم ارز از نگاه  

ارز مصوب   و  قاچاق کاال  با  مبارزه  قانون  در  بار،  برای نخستین  ارز  قرار    139۲تعریف  موردتوجه 
ایران در    گذارقانون نظر    شاخص در شناخت مفهوم ارز ازعنوان  توان به گرفت که این تعریف را می
قانون مذکور ارز، به »پول رایج کشورهای خارجی، اعم از اسکناس،    1  ۀنظر گرفت. در بند »پ« ماد

مسکوکات، حوالجات ارزی و سایر اسناد مکتوب یا الکترونیکی است که در مبادالت مالی کاربرد  
قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز، ازنظر   ۲ ۀریف ذکرشده در مادشده است. مبتنی بر تعدارد« تعریف

ه باید پول باشد و دوم آنکه باید ک ایران، ارز باید واجد حداقل سه وصف باشد: نخست آن   گذارقانون
ه که تشخیص نسبت مفهومی چرواج داشته باشد و سوم آنکه باید متعلق به کشور خارجی باشد. از آن

 به تبیین این اوصاف است، ذیاًل به تبیین این اوصاف پرداخته خواهد شد.  ارز و رمزارز بسته
 پول بودن. ۱-۱

نخست،   ۀ ویژگی ذکرشده در تعریف ارز در نظام حقوقی ایران، این است که ارز، در وهل  ترین مهم 
توجه است: یکی از منظر اقتصادی و دیگری از منظر حقوقی. پول است. تعریف پول از دو منظر قابل 

نظران بر کارکردهای توان اجماع صاحب اختالفات اقتصاددانان در بیان ماهیت پول، می   ۀباوجود هم 
پور ارزش را امری قطعی تلقی نمود )سلیمانی  ۀ مبادله، عیار سنجش ارزش و ذخیر  ۀ پول مبنی بر واسط

نیز همین کارکردها   2آمریکامالی    جرایمو سازمان مقابله با    1(. بانک مرکزی اروپا179:  139۶و دیگران،  
نامه از پول نیز رسوخ معنایی به حدی است که حتی در تعریف لغت  ۀ اند. این غلبرا برای پول برشمرده 

 ۀ عنوان وسیل دانان، پول چیزی است که معیار ارزش مادی بوده و به ی لغت کرده؛ چنانکه به نظر برخ 
(. اگرچه که بنا به نظر برخی، تفاوتی میان تعریف 714:  137۶گیرد )معین،  مبادله مورداستفاده قرار می 

(، اما ۵۸:  1397اقتصادی پول و توصیفی که حقوق در پی آن است وجود ندارد )روشن و دیگران،  

 
1. European Central Bank. 

2. Financial Crime Enforcement Network. 
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 دان حقوق گرفته است، مورد نگرش    م جاان  است که تعاریفی که از سوی اقتصاددانان از پول   واقعیت این 
مورد نگرش داشته باشد و از سوی ۀ  مای تعریفی است که به درون   دنبالبه نیست زیرا اندیشمند حقوقی  

به شمار   ای گسترده است که صرف تراز حساب بانکی را نیز پول اندازه دیگر، تعریف اقتصادی از آن به 
 :Geva & Muharem, 2015)   ، پذیرفتنی نیست دان حقوق آنکه چنین چیزی برای یک    آورد حالمی 

اند که تعریفی محدودتر از پول در عالم حقوق ارائه ان تالش نموده دانحقوق روی، برخی از  . ازاین ( 122
شاره دارد که از سوی قانون تجویز ای اپول، به اموال منقول عینی   1نظر پروفسور من   مثال ازعنوان دهند. به 

عنوان ابزار همگانی دادوستد در کشور محل صدور به کار گشته و یا اشاره به یک واحد شمارشی به 
بیانی دیگر، صدق مفهوم پول بر یک شیء را،   برخی دیگر نیز با (. 140:  1393رود )امینی و میری،  می 

اراد  به  آن می   گذار قانون   ۀ منوط  بر  و  ویژگی   اند دانند  مادی،  اموال  برخالف  آن که  ذات  از  پول  های 
(؛ اما در مقام عمل، آنچه واجد ۲۶:  139۸است )سلطانی،    گذار قانون   ۀخیزد بلکه ناشی از اراد برنمی 

اهمیت فراوانی است، شناخت ارکان این مفهوم در یک نظام تقنینی است که تاکنون موردتوجه قرار 
اوصاف پول، در پرتو قوانین و مقررات این حوزه و با نگرشی حقوقی نگرفته؛ بنابراین ضروری است که  

استخراج و تبیین شود. اگرچه که در سیر نظام تقنینی ایران، تاکنون پول مورد تعریف قانونی قرار نگرفته 
عنوان قانون به   13۵1قانون پولی کشور یعنی قانون پولی و بانکی مصوب  ترین مهم است، اما با بررسی 

 توان برخی اوصاف مربوط به پول را برشمرد:می مرجع،  
 تعیین مصادیق پول توسط دولت . ۱-۱-۱

اولین مسئله، بررسی نسبت اقتدار حاکمیت و اطالق عنوان پول به یک شیء است. بر اساس بند  
های فلزی که در تاریخ  ، »فقط اسکناس و پول 13۵1قانون پولی و بانکی کشور مصوب    ۲  ۀ»ب« ماد

ابراء دارد«.  ۀ یابد، جریان قانونی و قوتصویب این قانون در جریان بوده و یا طبق این قانون انتشار می 
ماد  بند »د«  بر اساس  قانونی ندارد«. چنان  ۀهمچنین  ه  که مشاهدمذکور، »مسکوکات طال، رواج 

شود، در نظام حقوقی ایران، صرف ارزشمند بودن یک شیء و حتی رواج داشتن آن، ولو اینکه آن می 
طال باشد، مجوز اطالق لفظ پول به آن شیء نخواهد بود. به تعبیر دیگر این دولت    ۀشیء یک سک 

ردن یک کند. در اینکه مالیت و ارزش پیدا کاست که مصادیق پول را در یک نظام اقتصادی تعیین می
به مفهوم  یا  رسمیت  شیء  به  را  آن  فقط  دولت  و  است  اجتماع  عرفی  تبادر  از  ناشی  پول،  عنوان 

یک شیء یا مفهوم    درخصوص شناسد، یا اینکه این دولت است که نسبت به جعل مالیت و ارزش  می 

 
1. mann 
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لزوم    اما قدر متیقن این ویژگی پول )یعنی  1نظر، جدی است کند، اختالفتحت عنوان پول اقدام می
هایی، موردحمایت دولت قرار  تعیین مصادیق آن توسط دولت( این است که تنها استفاده از چنین پول 

عنوان پول )ولو موردپذیرش بخشی از جامعه هم باشد(، یا واجد  گیرند و استفاده از سایر اشیاء بهمی 
 آثار حقوقی پرداخت پول نخواهد بود و یا با مجازات مواجه خواهد شد.

 عدم وجود تالزم بین ارزش ذاتی پول و ارزش اعتباری آن. ۱-۱-۲
توان تصور کرد: ارزش ذاتی و ارزش اعتباری. ارزش  طورکلی، برای هر پول، دو نوع ارزش میبه

شده، به سبب جنس و ذات خود نظر از نقشی که بر آن حکذاتی پول، ارزشی است که پول، با قطع
ها و مردم برای پول ایجاد  است که از اعتبار و قرارداد حکومت  داراست و ارزش اعتباری پول، ارزشی

های  اند اما پول های کاالیی و فلزی عالوه بر ارزش اعتباری دارای ارزش ذاتی نیز بودهشود. پول می 
ها بر آن حک کرده و  کاغذی و تحریری تنها مقداری کاغذ هستند که به سبب نقشی که حکومت

(. بر اساس بند  73:  137۶اند )ابراهیمی،  کرده  اند، ارزش پیدا قائل شده  اعتباری که مردم برای آن
، »تغییر برابری ریال نسبت به طال به پیشنهاد  13۵1قانون پولی و بانکی کشور مصوب    1  ۀ»ج« ماد

هیئت تأیید  و  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر  موافقت  و  ج.ا.ایران  مرکزی  تصویب    بانک  و  وزیران 
قانون پولی   ۲  ۀرایی مجلس شورای اسالمی است«. همچنین بر اساس بند »و« مادهای داکمیسیون 

مصوب   کشور  بانکی  مشخصات  13۵1و  سایر  و  نقشه  و  اندازه  رنگ،  جنس،  اسمی،  »مبلغ   ،
های فلزی به پیشنهاد بانک مرکزی ج.ا. ایران و تصویب وزیر امور اقتصادی و  ها و سکهاسکناس

 ۀ قانون مذکور، میزان قو   3  ۀید«. از طرف دیگر بر اساس بند »ب« ماددارایی ... تعیین خواهد گرد 
های فلزی رایج کشور توسط بانک مرکزی و با تأیید شورای پول و اعتبار، تعیین خواهد شد. ابراء سکه

ای است که این مال دارد و بر اساس چنین اقتدار ارزشی اسکناس و مسکوک صرفًا ناشی از پشتوانه
در اسکناس و مسکوک، اعتبار ارزش و مالیت کرده است )عسکری،    گذارقانونت که  ای اسپشتوانه 
بنابراین، دارند۵۲:  139۸ به  ۀ(؛  دارنداسکناس و مسکوک  اعتباری و جعلی که جعل    ۀعنوان  مال 

پذیرد، قدرت خرید خاصی خواهد یافت که این قدرت خرید، الزامًا  میانجام    ارزش آن توسط دولت
فیزیکی اسکناس و سکه نیستند. به همین دلیل هم هست که گاهی  ۀ  دهنداد تشکیلارزش با موهم

مهم در این مورد    ۀ شود. نکتمی  هاآن  مراتب بیش از ارزش اعتباری اوقات، ارزش ذاتی مسکوکات، به
این است که تعیین نسبت بین ارزش اسمی و ارزش واقعی پول نیز همچون تعیین مصادیق پول، در 

 )حاکمیت( است.  اختیار دولت

 
 .137۵ک: عبداللهی، نبرای دیدن آراء مختلف در این خصوص  .1
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 لزوم وجود پشتوانه برای پول. ۱-۱-۳
نشان می پول  تاریخ  پشتوانهبررسی  دارای  دوران مختلف،  در  پول،  بوده  دهد که  های مختلفی 

های قیمتی بانک یا  های طال و نقره، سپس ذخایر طال و نقره و سنگاست. در ابتدا وزن و عیار سکه
های قیمتی و اوراق بهادار و ارزهای خارجی و  ایر سنگذخ  ۀپول، سپس، مجموع  ۀدولت منتشرکنند

زیرزمینی    در ذخایر  و  طبیعی  منابع  خدمات،  و  کاالها  از  کشور  یک  حقیقی  تولید  قدرت  نهایت 
دولتی، در شرایط    ۀ(؛ بنابراین داشتن پشتوان9۶:  13۶9گوناگون و نیروهای فعال و متخصص )ریوار،  

  ۀهای حقوقی است. در نظام حقوقی ایران نیز بر اساس مادفعلی یکی از اوصاف اصلی پول در نظام 
های منتشرشده  بانک مرکزی ایران باید برابر صد درصد اسکناس  (قانون پولی و بانکی کشور، »الف   ۵

ارز    .۲،  ۶طال طبق ماده    .1عنوان پشتوانه در اختیار داشته باشد.  هایی به شرح زیر بههمواره دارایی 
«. باید توجه داشت برخالف موارد مذکور در  9و    ۸و اوراق بهادار طبق مواد    اسناد  .3،  7طبق ماده  

 ۀویژه کشورهای پیشرفتقانون پولی و بانکی »بحث پشتوانه نه در ایران و نه در سایر کشورها به  ۵  ۀماد
شود و در محاسبات انتشار اسکناس توسط بانک مرکزی چندان  دیگر به شکل سابق خود دنبال نمی

انتشار پول و قدرت آن به عوامل متعدد دیگری همچون میزان تولید  رار نمیمدنظر ق گیرد و امکان 
 (. ۲7: 139۸ناخالص ملی نیز بستگی دارد« )سلطانی، 

 خارجی بودن . ۱-۲
ماد »پ«  بند  اساس  مصوب    1  ۀبر  ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  رایج  139۲قانون  پول  ارز،   ،

اضافه است؛  لزوم غیرایرانی  کشورهای خارجی  از  پول، حاکی  به  شدن وصف کشورهای خارجی 
بودن است. سؤالی که در این زمینه مطرح است این است که معیار تعلق به کشور خارجی چیست؟  

و لزوم انتشار پول توسط دولت خارجی است یا صرف رواج یک    آیا این تعلق به معنای تعلق به دولت 
توان از مصادیق ارز  پول در کشور خارجی، ولو اینکه توسط دولت آن کشور مورد تأیید نباشد را می 

قانون مذکور این برداشت شود که صرف رواج یک پول در   1  ۀبرشمرد؟ شاید از ظاهر بند »پ« ماد
تأیید دولت آن کشور نباشد، برای ارز دانسته شدن آن پول بر اساس   یک کشور خارجی، ولو آنکه مورد 

؛ اما شناخت احکام مرتبط با پول در مقررات موجود و منسوخ نشان 1کند مقررات ایران کفایت می
قانون پولی و بانکی کشور مصوب    3  ۀ دهد که چنین تفسیری صحیح نیست؛ چراکه بر اساس مادمی 

 
وجود عدم   مثال واحد پول عراق در زمان حکومت صدام حسین که باعنواناین برداشت این خواهد بود که به ۀنتیج .1

وانتقال قرار گیرد، اگر در ایران مورد نقلرواج قانونی در عراق، همچنان در برخی مناطق این کشور مورد مبادله قرار می
 کند. رز جریان پیدا میگیرد، ارز محسوب شده و در خصوص آن احکام معامالت ا
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انتشار پول 13۵1 امتیاز با رعایت مقررات این    ، »امتیاز  رایج کشور در انحصار دولت است و این 
ایران واگذار می  بانک مرکزی  به  ایران   گذارقانونشود،  که مشاهده می   شود.« چنانقانون منحصرًا 

یکی از اوصاف پول را انتشار انحصاری آن توسط دولت بیان کرده است. الزم به توجه است که در 
، از عبارت »امتیاز انتشار پول ایران در اختیار دولت 1339بانکی و پولی مصوب  قانون 14 ۀمتن ماد

استفاده سال  است«  در  قانون  تغییرات  با  که  بود  در  13۵1شده  کشور  رایج  پول  »انتشار  عبارت   ،
از و  شد  آن  جایگزین  است«  دولت  طبیعتًا    گذارقانونکه    آنجا  انحصار  است،  بوده  بیان  مقام  در 

پول  خواسته است   آنکه یک  از  اعم  قرار دهد؛  با حاکمیت  آن  ارتباط  را  پول  بودن  معتبر  مبنای  که 
مستقیمًا توسط دولت ایجاد و مورداستفاده قرار گیرد و یا اینکه پول مستقیمًا توسط دولت ایجاد نشود  

تعیین مرجع قانون پولی و بانکی ناظر به    3  ۀ؛ اگرچه که ماد1اما دولت، استفاده از آن را قانونی بداند
مرجع    درخصوص نگاه کلی نظام قانونی ایران  ۀ  کنندصالح انتشار پول در داخل کشور است اما تبیین

، منظور از »ارتباط 1  ۀصالح انتشار قانون نیز هست. بنابراین باید گفت که بر اساس بند »پ« ماد
به و  حاکمیتی  دستگاه  با  آن  ارتباط  خارجی«،  کشور  با  پول پول  انتشار  کشور    نوعی  دولت  توسط 

های  قانون امور گمرکی، اسکناس  1۲۲  ۀخارجی است. به همین جهت هم هست که در بند »ذ« ماد 
افتاده، در زمر قانونی  از جریان  قرار   ۀخارجی  اینکه ممکن  گرفته  »کاالهای ممنوعه«  با  ارز،  نه  اند 

 .2است در میان مردم آن کشور، هنوز مورد دادوستد قرار گیرند
 ج بودنرای. ۱-۳

شده  ارز ذکر درخصوص قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز  ۲ ۀوصف دیگری که در بند »پ« ماد
با این قید خواسته است    گذارقانوناست، لزوم رواج داشتن پول کشور خارجی است. به تعبیر دیگر  

آن جاری    ص درخصووانتقال ارز را  های غیررایج را از مصادیق ارز خارج کرده و احکام نقلکه پول 
 گذار قانون   ۀدهد که در جریان بودن پول نیز تابع ارادنکند. فحص در مقررات مربوطه نیز نشان می

عنوان پول، حمایت از قراردادهای جمعی یا گروهی برای استفاده از یک شیء به  گذارقانوناست و  
»تنها اسکناس و  ، 13۵1قانون پولی و بانکی کشور مصوب  ۲ ۀنخواهد کرد. بر اساس بند »ب« ماد

موجب این قانون انتشار های فلزی که در تاریخ تصویب این قانون در جریان بوده است و یا بهپول 

 
کنند اما استفاده از این پول  مثال کشورهای حوزه یورو، مستقیمًا اقدام به انتشار پول واحد اروپا )یورو( نمیعنوانبه  .1

 اند. را در کشورهای خود قانونی اعالم کرده 

  ۀ استفاد   ها مورد مثال، پس از سرنگونی صدام حسین در عراق، دینار مربوط به زمان حکومت وی تا مدت عنوانبه   .2
 مردم بود. 
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  تأکیددر قوانین متعدد دیگر نیز به رواج »قانونی«  یابد جریان قانونی و قوه ابراء خواهند داشت.« می
 .1شده است 

 مصادیق ارزهای الکترونیکی. ۲
صراحت جلو، مصادیق ارزهای الکترونیکی را به و در حرکتی روبه   139۲ایران، در سال    گذار قانون 

قانون   ۲  ۀ مبادله به شمار آورده است. بند »پ« مادارزهای قابل   ۀ موردپذیرش قرار داده و آن را در زمر
ت و سایر اسناد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، »پول رایج کشورهای خارجی اعم از اسکناس، مسکوکا 

»پول   ۀداند. در این بند، به سه ضابط مکتوب یا الکترونیکی که در مبادالت مالی کاربرد دارند«، ارز می 
بند مذکور، به   ۀ شده و در ادام   تأکید بودن« و »رایج بودن« و »خارجی بودن« با توضیحات مورداشاره،  

ونیکی دارای کاربرد در مبادالت مالی« یکی ذکر مصادیق متعددی از ارز پرداخته است که »اسناد الکتر 
صورت الکترونیکی در شده به شده است: »ارزش ذخیره ست. در تعریف ارز الکترونیکی گفته ها آن   از 

. در تعریف دیگری ( CPMI, 2016: 22)  دستگاهی مانند کارت تراشه یا هارددیسک در رایانه شخصی« 
صورت مغناطیسی که برای پرداخت وجه در هنگام ده به ش از ارز الکترونیکی آمده: »ارزش پولی ذخیره 

دریافت کاال یا خدمت توسط صادرکننده، صادرشده و توسط شخص حقیقی یا حقوقی دیگری غیر از 
. آنچه مشخص است، اشتراک ارز و ( Girasa, 2018: 8)   صادرکننده آن موردپذیرش قرارگرفته باشد« 

مطلوبی برای تشخیص   ۀ پس الکترونیکی بودن، وجه ممیز رمزارز در ویژگی »الکترونیکی بودن« است؛  
این دو مفهوم نیست لذا درج تعاریف متکثر از مفهوم ارز الکترونیک، اگرچه که در شناخت مصادیق 

کند اما وافی به مقصود نیست؛ آنچه در تشخیص مصادیق ارز الکترونیک در نظام حقوقی آن کمک می 
ر تعریف ارز در نظام تقنینی ایران است. مبتنی بر تعاریف ذکرشده ایران مؤثر است، تطبیق مفهومی آن ب

عمده   ۀ دست   توان دو از ارز الکترونیکی و نیز با ملحوظ دانستن ارکان تعریف ارز در نظام تقنینی ایران، می 
 ۀاز ارزهای الکترونیکی را مورداشاره قرار داد: پول الکترونیکی خارجی مبتنی بر کارت هوشمند )تراش 

 ای.افزار رایانه ترونیکی( و پول الکترونیکی خارجی مبتنی بر نرم الک 
 پول الکترونیکی خارجی مبتنی بر کارت هوشمند. ۲-۱

کارت اعتباری، کارتی است که بانک یا مؤسسه اعتباری  »حال عام،  در تعریفی ساده و درعین
و فقط با ارائه    نقد   اخت وجهدهد کاال یا خدمتی را بدون پرد کند و به دارنده آن امکان می صادر می 

  «زمان مشخصی به صادرکننده کارت بپردازد خریداری کند؛ سپس بهای آن را طی مدت  کارت   این
تواند  شود که می(. در این شیوه، یک حد اعتبار به کاربر اختصاص داده می11۸ :13۸۶)موسویان، 

 
 که بدان اشاره شد.  1390قانون امور گمرکی مصوب  1۲۲ ادۀازجمله م  .1
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بگیرد. کارت اعتباری برای     در ایاالت   19۵0اولین بار در سال  از آن پولی را برای پرداخت قرض 
ایجاد    آمریکا  ۀمتحد به  اقدام  و چند رستوران  مابین خود  قراردادی  با  داینرز  آمد. شرکت  به وجود 

ارائ با  پرداخت نمود، طوری که  داینرز مشتریان می  ۀسرویس  از سرویس رستوران کارت  توانستند 
نامبرده بدهی به شرکت  ماه  پایان  در  نمایند  استفاده نموده و  پرداخت  را   ,Erlebacher, 74)  خود 

،  1کارت  ۀاند از: دارندعنصر دارد که عبارت   . پول الکترونیکی مبتنی بر کارت، چهار(227 :1991
صادرکنند 2کارت  ۀپذیرند پرداخت3کارت  ۀ،  بانک  تصفیه   4کننده ،  و  تهاتر  کارگزار  کارت 5و  های  . 

هستند ه مختلفی  انواع  دارای  تقسیم  هاآن  مۀاعتباری  دسته  کارت در سه  از پذیرند:  برداشت  های 
 پرداخت. های اعتباری تضمینی و کارت پیشموجودی و کارت 

 
1. (Card Holders)  کارت مراجعه و کارت اعتباری  ۀشخص حقیقی یا حقوقی که با دارا بودن شرایطی به صادرکنند

د را بخرد و بر طبق شرایط  آن بتواند بدون پرداخت پول نقد، کاال و خدمات موردنیاز خو  ۀوسیلکند با به دریافت می
 موردتوافق با صادرکننده، قیمت را به او پرداخت نماید. 

شوند تا در صورت  کارت، متعهد می ۀمراکز تجاری، خدماتی و مالی که بر اساس قرارداد منعقده با صادرکنند ۀکلی .2
نم   ۀمراجع ارائه  کارت  برابر  در  را  آنان  موردنیاز  خدمات  و  کاال  کارت،  با دارندگان  که  قراردادی  طبق  سپس  و  وده 

 صادرکننده دارند، نسبت به تسویه وجوه با او اقدام نمایند. 

3.  (Merchant)    اختیار در  را  آن  بر طبق ضوابط خاص،  و  کرده  اقدام  اعتباری  کارت  انتشار  به  که  است  شخصی 
با مراکمشتریان خود قرار می بانک، قراردادهایی را  از طرف دیگر صادرکننده  مالی دیگر  دهد.  ز تجاری، خدماتی و 

کند و حسب ضوابطی،  شده توسط خود اخذ می ها را برای ارائه خدمات به مشتریان معرفی کند و رضایت آن منعقد می 
یا   بانک  در  منحصر  را  کارت  برخی، صادرکننده  که  اگرچه  اقدام کند.  ایشان  به  پرداخت وجوه  به  نسبت  صادرکننده 

ما باید گفت که صدور کارت اعتباری، ازنظر ماهوی امری وابسته به شخصیت خاص نیست  اند اموسسه اعتباری دانسته 
 کننده خدمات اعتباری نیز در این زمره هستند. های ارائهو سایر شرکت 

کارت، طبق   ۀشود که در صورت انجام معامله با دارندکارت متعهد می   ۀبانکی است که با عقد قرارداد با پذیرند   .4
های ابالغی پس از کسر کارمزد نسبت به بستانکار کردن حساب وی اقدام نماید. در حقیقت ورالعملشرایط و دست

 کند. ایفا می هکارت و پذیرند  ۀپرداخت را بین بانک صادرکنند ۀکننده، نقش واسطبانک پرداخت
تی فراتر از کشور دارند.  کننده خدمات کارت اعتباری، قصد گسترش دایره خدمات خود به سطح کشور یا حگاه ارائه  .5

سسه اعتباری )اعم از بانکی و اعتباری( را دارد که نقش واسطه را ؤدر این شرایط نیازمند به همکاری یک یا چند م 
کارت   ۀکارت )کسانی که صادرکنند  ۀالمللی ایفا کند. در این موارد، بانک واسط با پذیرندهای بین خصوص در تسویه به

بندد تا در برابر اسناد دریافتی طبق مقررات پس از کسر کارمزد،  ی قراردادی ندارند( قرارداد میشناسند یا با ورا نمی
 . کارت دارد از وی بگیرد   دۀحساب وی را بستانکار کند و سپس طبق قراردادی که با صادرکنن
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 1های برداشت از موجودی کارت. ۱-۱-۲
تواند تنها از موجودی کارت  کارت می  ۀحساب بانکی متصل هستند و دارند  های نقدی بهکارت 

انجام    موجودی کارت، به حدی باشد که بتوان یک خرید با آن مبلغ   بایداساسًا  استفاده کند؛ بنابراین  
در این ها هست.  این کارت   ۀ نامند در زمرمینیز    2داد. دبیت کارت را که در برخی موارد کارت نقدی 

پیچیده با سازوکار  بانکحالت  بین  به  ای که  متعلق  بانکی  از حساب  مستقیمًا  پول  دارد،  وجود  ها 
ها معمواًل با تهاتر شود و حساب بین بانکحساب فروشنده واریز می شده و بهصاحب حساب کسر  

 شود.صورت آنی تصفیه میو به
 3های اعتباری تضمینی کارت. ۲-۱-۲

بهکارت  که  هستند  کارت  نوعی  تضمینی  اعتباری  دارندهای  و  هستند  متصل  بانکی   ۀحساب 
دهد. به خاطر امکان استفاده از اعتبار  انجام    کارت، خریدتواند حتی باالتر از موجودی  کارت می

بر اساس معیارهای مختلفی   هگویند. بانک صادرکنندهای اعتباری میکارت  ، هاکارت، به این کارت 
های  فرد، صورت کند. فیش حقوقی، درآمدهای  که وجود دارد، سقف استفاده از اعتبار را تعیین می 

این کارت   مالی و مالیاتی و غیره. به علت استفاده های  ها سختگیری از اعتبار کارت، برای صدور 
شود. مثاًل یک بانک تنها به کسانی که شهروند آن کشور باشند، کارت اعتباری ارائه  انجام میزیادی  

بدهی    ۀبار، باید نسبت به تصفیصورت چند ماه یککارت، ماهانه یا به  ۀدر این روش، دارندکند.  می 
 بانکی اقدام نماید. ارت ک ۀدهندخود به ارائه

 4پرداخت های اعتباری پیشکارت. ۳-۱-۲
  ۀ حساب بانکی متصل نیستند و موجودی آن به اعتبار بانک صادرکنندپرداخت بههای پیشکارت 

هستند    5های هدیه ها در ایران همان کارت این کارت   ۀشدگیرد. نوع شناختهمیآن در داخل کارت قرار  
 کنند. ایرانی ارائه میهای که تقریبًا تمامی بانک

 ای افزار رایانهپول الکترونیکی خارجی مبتنی بر نرم. ۲-۲
بانک و  توسط مؤسسات  ارز  از  نوع  به رسمیت  این  یا چند کشور  یا حداقل یک  و  های جهان 

شناسایی و ردیابی است همچون  شود. این قسم از ارز، قابلپشتیبانی می   هاآن  شده و از جانب  شناخته

 
1. Debit Card 

2. Cash Card 

3. Credit Card 

4. Prepaid Card 

5. Gift Card 
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توان به وجود های الکترونیکی، می. ازجمله عناصر و اوصاف چنین پول و..  2، وب مانی 1پرفکت مانی 
مؤسس یا  دارند  ۀبازکنند  ۀبانک  اینترنت،  در  هماهنگی    ۀحساب  مسئول  شرکت  اینترنتی،  حساب 

تسویهبانک و  بینها  واریز می  هاآن  حساب  آن  به  پول  بانکی که  بانک  و  اینکه همان  از  )اعم  شود 
اشاره نمود. شبک   ۀبازکنند آن(  یا غیر  باشد  اینترنتی  را می   ۀحساب  ایران  در  از مصادیق شتاب  توان 

 هایی دانست. داخلی چنین پول 

 مفهوم رمز ارز . ۳
ها اعتمادی به دولت ول است که در پی بی ارز مجازی یا رمزارز، آخرین مرحله در سیر تکوین پ 

آن، نه کاالی خاصی است و نه   ۀ شکل گرفت و باید آن را انقالبی در تاریخ پول دانست؛ چراکه پشتوان 
های ریاضی حل الگوریتم   ۀ دولتی آن را ضمانت کرده است؛ بلکه این نوع پول کاماًل خصوصی با پشتوان 

صورت الکترونیکی و مجازی های کامپیوتری و به در بستر شبکه همه    وانتقاالت آن هست و تولید و نقل 
شناسایی، کارکردی   (. از این حیث، ارز مجازی الکترونیکی غیرقابل 1۵:  1397پور،  دهد )نواب رخ می 

شود. ازجمله ارزهای دقیقًا مشابه با ارز کاغذی دارد که در دست هر کس باشد، مالک آن محسوب می 
اشاره   6و تاگ کوین  5، پیر کوین4، الیت کوین3توان به بیت کوینناسایی، می شالکترونیکی غیرقابل 

شده و نمود. این ابزار پرداخت برخالف ارزهای الکترونیکی برای هیچ حکومت و سازمانی شناخته 
نظام مالی کشورها است؛ به تعبیر دیگر این پول نه معادل پذیر نیست کاماًل مخفی و غیروابسته به نظارت 

ها از خود مقاومت قانونی. به همین دلیل معمواًل کشورها در شناسایی این پول   ۀفیزیکی دارد و نه پشتوان 
که اند که پول مورد تأیید و نظارت خود را جایگزین رمزارز نمایند در حالی دهند یا در تالش نشان می 

 اند.ترقی و گسترش این پول   دنبالبه روز  مخترعان رمزارزها و فعاالن مالی، روزبه 
بیان  درخصوص  متعددی  تعاریف  برخی،رمزارز،  نظر  به  است.  پول   شده  نوعی  مجازی  »ارز 
های مجازی توسط اعضای مجازی  های مجازی یا برای فعالیتمجازی از فعالیت ۀاست که به شیو

 
گذاری  بنیان   ۲007شود، در سال  نوشته می   PMصورت کوتاه شده به شکل  ( که به Perfect Moneyپرفکت مانی )  .1

شده در پاناما هست که البته مرکز آن در زوریخ سوئیس است. استفاده از خدمات پرفکت مانی،  شد و یک شرکت ثبت
 کند. مبلغ شارژ شده، اعطای اعتبار می منوط به افتتاح حساب بانکی و شارژ آن هست و شرکت مذکور معادل

خدمات مالی    ۀ اقدام به ارائ  199۸(، از سال  Web Moneyالمللی وبمانی )شرکت ارائه خدمات پرداخت بین  .2
 نظر عملکردی شبیه به پرفکت مانی است و مورد تائید بانک مرکزی روسیه نموده است که از

3. Bitcoin 

4. Litecoin 

5. Peercoin 

6. Dogcoin 
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در گزارش  (. بانک مرکزی اروپا  Guo & chow, 2008: 2مجازی ساخته شده است« )  ۀیک جامع
دارندگان    ۀتوسع  ۀ وسیلداند که بهخود،، ارز مجازی را، نوعی پول دیجیتال و غیرقانونی می۲01۲اکتبر  

مجازی موردپذیرش و استفاده قرار    ۀشود و توسط اعضا و کاربران یک جامعآن صادر و کنترل می
ک(EBC, virtual currency schemes, 2012: 13)   گیرد می  است  حالی  در  این  صندوق  .  ه 
»نشانبین را  آن  مجازی  پول  تعریف  در  پول،  میالمللی  یاد  ارزش«  دیجیتال  توسط گران  که  کند 

بهتوسعه آنان،  میان  در  و  ایجادشده  خصوصی  میدهندگان  گرفته  نظر  در  ارزش  واحد  د شوعنوان 
(7 dong & others, 2016: )مامی اوصاف  بیان کرده، ت 1اقدام مالیۀ . در تعریفی دیگر که گروه ویژ

اساسی پول فیزیکی را به این پول نیز تسری داده و تنها یک وجه ممیزه بین پول مجازی و فیزیکی 
شمارد و آن عدم تبعیت پول مجازی از قواعد و مقررات کشورهاست. بر اساس این تعریف،  برمی

ۀ  ارزش، یا ذخیرعنوان ابزار مبادله، واحد سنجش  صورت دیجیتال و به»پول مجازی چیزی است که به
ی موردپذیرش قرار نگرفته گذارقانون  گیرد اما در هیچ نظام  ارزش، موضوع تجارت یا استفاده قرار می

، در تعریف خود از پول مجازی، آن 2آمریکا مالی    جرایم  ۀ. شبک (FATF Report, 2014 :4)  است«
را  را »یک واسط مبادالت می ارز  ارز  داند که در برخی موارد عملکرد  تمامی مشخصات  اما  دارد 

نخواهد گرفت« قرار  قانونی  پول  یا  ارز  در جایگاه  در هیچ حکمی  و  ندارد  را   Financial)  واقعی 

Crimes Enforcement Network guidance: 2013) . 
 ویژگی ارزهای مجازی، عدم وابستگی  ترین مهمبا اشاره به تعاریف ذکرشده، مشخص است که  

شده توسط بانک مالی کشورها و به تعبیری عدم تبعیت این ارزها از قواعد تعیین  نظام متمرکزبه ها آن 
  ی ایاالت گذارقانونمرکزی کشورهاست؛ با این تفاوت که در برخی تعاریف همچون تعریف نظام  

بهآمریکا  ۀمتحد مشابه،  موارد  یا  کوین  بیت  قبیل  از  مجازی  ارز  گرفته    ۀمثاب،  نظر  در  واقعی  پول 
های  این ارز  درخصوص را    گیرد و قواعد راجع به آنرا بیشتر دارایی و مال در نظر می  هاآن  وشوند  نمی

از بیت کوین و ابزارهای مالی مشابه برای    آمریکانماید. نتیجه آنکه در  مجازی جاری می استفاده 
مبادل و  خریدوفروش  مانند  قانونی  دالر    ۀمقاصد  با  است  آمریکاآن  آزاد  آن  کاربران  برای    برای  اما 

مبادله کسبتولیدکنندگان،  و  اعمال کنندگان  دقیقی  بسیار  قوانین  کوین،  بیت  با  مرتبط  وکارهای 
اقدام مالی،    ۀ؛ و در برخی تعاریف همچون تعریف گروه ویژ3(۲۲:  1397شود )مهدوی و یگانه،  می 

تلف از رمزارز یا ارز  فهم تعاریف مخ  صورت غیرقانونی. باارز مجازی، کارکردهای پول را دارد اما به

 
1. Financial Action Task Force (FATF) 

2. Financial Crimes Enforcement Network 
 (. 1393 دعاییو  ؛ سیدحسینی1397؛ اسکات، 1397ک: سیاری، )نبرای اطالع از تاریخچه ارزهای دیجیتال  .3
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مطلوب به نسبت مفهومی  نحوبه مجازی، حال ضروری است که مصادیق آن نیز تبیین گردد تا بتوان 
 آن با ارز الکترونیک، پی برد. 

 مصادیق ارزهای مجازی . ۴
بندی، نسبت به سایرین از بندی هستند اما دو دستهارزهای مجازی، به اقسام مختلف قابل دسته

 گیرد: ی برخوردار است که ذیاًل موردتوجه قرار می اهمیت بیشتر
 ارز مجازی وابسته. ۴-۱

ید أی معامالت بین کاربران نیاز به تانجام    ارز مجازی متمرکز تابع نظامی است که در این نظام، 
گیرد. در این نظام، ارز مجازی توسط  ید، معامالت صورت نمیأی یک ناظر دارد و در صورت عدم ت

شود و کیف پول آن ها توسط شرکتی خاص ارائه و پشتیبانی میشود و پول تیبانی میارزهای سنتی پش
های مجازی تابع این  دسترسی است. ازجمله پول نیز فقط بر روی یک یا چند سایت مخصوص قابل

 اشاره کرد.  2پالو پی 1نظام باید به دالر لیندن
 ارز مجازی غیر وابسته. ۴-۲

ید  أی ای از کاربرها تنظامی است که در آن، معامالت از طریق شبکه پول مجازی غیرمتمرکز تابع 
های  دهد. در پول انجام    این معامالت، هر کاربر باید اقداماتی را انجام    ید وأی شود که برای تمیانجام    و

صورت  ارزهای دیگر وجود ندارد و بدون واسطه و به  ۀکوین، پشتوانمجازی غیرمتمرکز، مانند بیت
 شود. صورت غیرمتمرکز استخراج و توزیع می کنند و واحدهای آن نیز بهکاماًل یکتا فعالیت می

 ارز مجازی برای خرید کاال و خدمات مجازی . ۴-۳
مبادله تنها  ها صرفًا برای کاربران دنیای مجازی، بر اساس مقدار کار مجازی کاربر و قابلاین پول 

در همان شبکه است؛ یعنی اشخاص این پول را صرفًا برای استفاده در فضای مجازی مورداستفاده  
نمون قرار می  است.  باطل  پول حقیقی، تصوری  به  پول  این  تبدیل  تصور  و  پول مجازی   ۀدهند  آن، 

گیرد  تفاده قرار میبندی و قمار اینترنتی مورداسهای مجازی و شرطاست که صرفًا برای بازی 3ِویکی 
 تبدیل به پول واقعی نیست. و قابل

 ارز مجازی برای خرید کاال و خدمات در دنیای حقیقی و مجازی . ۴-۴
دنیای حقیقی و مجازی خریداری نمود. منشأ تولید    توان کاالها و خدمات را در دوبا این ارز می

آن، کاالها و خدمات   ۀواسط ند به توانو خرید ارز دنیای مجازی است و کاربران دنیای مجازی می
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است. اگرچه    1این ارزها، ایسباکس   ۀنمایند. نمون   تأمینموردنیاز خود را از دنیای حقیقی و مجازی  
برای   قبل،  بند  موضوع  ارز  برخالف  ارز  این  مجازی    تأمینکه  نیازهای  بر  عالوه  مادی،  نیازهای 

تبدیل به پول حقیقی نیستند یعنی است که قابلگیرد اما وجه مشترک این دو آن  مورداستفاده قرار می 
ازای پول فیزیکی، این ارزها را تملک کرد؛ بلکه باید این ارز را همچون ارز قبلی، توان با دادن مابهنمی

 در فضای مجازی تولید کرد و مورداستفاده و مبادله قرارداد. 
 پول در دنیای حقیقی  تأمین   ارز مجازی برای خرید کاال و خدمات دنیای مجازی با امکان .  ۴-۵

ارز مجازی   ۀتواند نسبت به تهیدر این نمونه، کاربر دنیای مجازی با استفاده از پول حقیقی می 
از دنیای مجازی خریداری کند. درواقع، این   اقدام و از طریق آن کاال و خدمات موردنیاز خود را 

و   2این پول، واو   ۀتر شده است. نمون مدل پیشین است و در تعامل با دنیای حقیقی بیش  ۀمدل، توسع
 ست. ا 3کیوبی کوین

 قابلیت تبدیل دوطرفه و امکان استفاده در دنیای حقیقی  ارز مجازی با. ۴-۶
های حقیقی و بالعکس را دارد و از آن برای خرید کاال و خدمات  این پول قابلیت تبدیل به پول 

های مجازی است و بلوغ  ترین نمود پول افتهی رشدتوان بهره گرفت. این نمونه  حقیقی و مجازی می 
 . ( Guo & Chow, 2008: 4) دهدهای مجازی را نشان میپول 

 مفهوم ارز و رمزارز  ۀمقایس .۵
  139۲قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب    1  ۀدر تبیین مفهوم ارز، مستند به بند »پ« ماد

پول بودن«، »رایج بودن« و »خارجی بودن« مشخص شد که در تعریف ارز، وجود سه رکن اساسی »
تبع آن شمول احکام ارز بر رمزارز، باید دید که آیا این سه رکن ضروری است. برای تطبیق مفهوم و به

 رمزارز نیز جاری است یا خیر؟ درخصوص 
بودن  پول  انشای  باشیم که نقش دولت،  این نظر  بر  پول بودن، خواه  در مورد رکن نخست یعنی 

ک مال منقول و جعل مفهومی آن است و خواه قائل به این باشیم که پول، مفهومی است ی  درخصوص 
متعارف بین اشخاص در جامعه که نقش حکومت، شناسایی، حمایت و رسمیت بخشیدن به آن است، 

شود، مصداق عنوان رمزارز شناخته می در هر دو صورت در شرایط فعلی در نظام قانونی ایران، آنچه به 
؛ چراکه ارکان قانونی مؤثر در تعریف پول همچون داشتن پشتوانه و تعیین مصادیق آن توسط 4تپول نیس 

سیر تاریخی پیدایش این ابزار پرداخت نیز گویای چنین   ، در این نوع ابزار مبادله مفقود است  گذار قانون 
 

1. AceBucks 

2. WOW 

3. QBCoin 

 ای با ممنوعیت معامله ندارد.که بیان شد، پول محسوب نشدن، مالزمهچنان  .4
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 درخصوص ها  وپا گیر حکومت وجودی ارزهای مجازی، فرار از مقررات دست   ۀ مطلبی است. فلسف 
وانتقال ارزش، عدم پرداخت مالیات، مقابله با شفافیت و... بوده وانتقال وجوه، افزایش سرعت نقل نقل 

اگرچه که در نظام مقرراتی ایران،   ها در جعل مفهوم پول است.که همگی در تعارض با دخالت دولت 
، اقدام به 139۸/ 0۵/ 0۶مورخ    ـ ه   ۵۵۶37/ت/ ۵۸144  ۀ شمار  ۀ وزیران در مصوب   نخستی بار هیئت

به امکان صدور )فروش   ۶  ۀ ماد   ۀ استفاده از رمزارزها نمود و در تبصر   درخصوص نامه  صدور تصویب 
ارز حاصل از فروش آن با رعایت ضوابط بانک مرکزی نمود، اما   شرط بازگردانیخارجی( رمزارزها به 

عنوان پول در نظام گذاری، مصداق جعل رمزارز یا شناسایی آن به واقعیت این است که این نوع ضابطه 
عنوان آنچه به   درخصوص و    1مقننه است   ۀ قانونی ایران نیست؛ چراکه چنین حقی، منحصرًا در اختیار قو 

می  شناخته  مقرره رمزارز  تاکنون  پول  شود،  احکام  شمول  بر  مبنی  قانونی  وسایل   درخصوص ای  این 
 پرداخت به تصویب نرسیده است.

در مورد رکن دوم و سوم که »رواج داشتن« در »کشورهای خارجی« است، باید گفت که رواج  
رواج، رواج قانونی که بیان شد، در نظام قانونی ایران، منظور از    داشتن مفهومی عرفی است اما چنان

 1۵00اکنون بیش از  گرفته است. هم  نظر قانونی رواج آن موردپذیرش قرار   است؛ یعنی پولی که از
وجود دارد،    هاآن   نوع رمزارز وجود دارد که با توجه به سیستم تولید و استخراجی که برای هریک از

حال   این (؛ اما با7۵: 1397نهایت میزان تولید مشخص و محدودی دارد )میرزاخانی و سعدی،  در
کنندگان آن، عرفًا مصداق  چرخش همین میزان مشخص و محدود از ارزهای مجازی در میان استفاده

ایران    گذارقانون قانون پولی و بانکی کشور، رواجی که مدنظر    ۲  ۀرواج داشتن است؛ اما بر اساس ماد
شده باشد که این  پول به رسمیت شناختهعنوان  قانونی کشور و به  ۀاست، رواجی است که از جانب قو

 رمزارزها مفقود است.  درخصوص مورد 
عنوان رمزارز شناخته  تسری دادن مفهوم ارز بر آنچه به  درخصوصعملی کشورهای مختلف    ۀروی

تنها مواجهه این کشورها با رمزارز، همچون مواجهه با ارز و پول  شود نیز حاکی از آن است که نهمی 
این کشوره  بهرایج  پرداخت  ابزارهای  این  از  که  مواردی  در  بلکه  نیست؛  ملی کشورها  ا  پول  جای 

، مرکز  ۲014مثال مارس    عنوان شوند. بههایی نیز مواجه می استفاده شود، اشخاص دخیل با مجازات
مالیات را دارد، از  ۀ  گذاری در حوزمقرره   ۀکه وظیف  2آمریکا متحده    خدمات درآمدهای داخلی ایاالت

برد که قواعد و مقررات مربوط  عنوان یک دارایی نام میترین رمزارز موجود به عنوان رایجکوین بهبیت  

 
 .13۵1قانون پولی و بانکی کشور مصوب  ۲و   1ک: مواد . ن1

2. Internal Revenue Service (IRS) 
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به  ارز  و  است  حاکم  آن  بر  مالیات  شمول  ازجمله  دارایی  نمیبه   U.S. Internal)  آیدحساب 

Revenue Service, Letter, No. 2016-0036: 2016)    از    کنندگانیی، استفادهآمریکا  گذارقانونو
به فعالیت در این حوزه بنمایند مشمول   ، اقدام این ابزارهای پرداخت را که بدون اخذ مجوزهای الزم 

این قانون،    1۸  ۀبند »الف« ماد داند. بر اساس قانون ممنوعیت انتقال پول بدون مجوز مشاغل می
وکار  کسب  یکاز    یا بخشیا مالکیت تمام  یت  یت، نظارت، هدا یر ی نترل، مدکس آگاهانه اداره،  کهر  »

سال   5ش از یا حبس بیبگیرد، به جزای نقدی مندرج در این قانون  عهدهبهانتقال پول بدون مجوز را 
دارد   تأکیدکوین  بانک مرکزی چین نیز بر کاال بودن بیت  .«ا هر دو مجازات، محکوم خواهد شدیو  

عنوان ارز  جایگاه حقوقی معادل ارز ندارد و نباید به  داند کهو بیت کوین را کاالی مجازی خاص می
. در آلمان  ( Yulu & Lee: 2017)  شوددر بازار جریان یابد؛ زیرا توسط یک مرجع پولی منتشر نمی

گرفته است و به آن، ابزار مالی جدید    پذیر مورد شناسایی قرارعنوان یک دارایی مالیاتکوین بهنیز بیت
اطالق   ارزش  واحد  یک  )شومیو  کشورها  (.  Brito and Castillo, 2013: 71د  از  دیگر  برخی 

اند )روشن و دیگران،  کلی ممنوع اعالم کرده  طورهمچون ویتنام و ایسلند، استفاده از بیت کوین را به
خود با    ۀ(. بانک مرکزی اروپا اگرچه پس از مطالعات موردی، در گزارش رسمی ساالن۵7  :1397

شرط آنکه در یک  ، چنین نتیجه گرفت که ارزهای مجازی به۲01۲ر اکتبر موضوع ارزهای مجازی د
نمی ایجاد  قیمت  ثبات  برای  خطری  بمانند  پایین  نسبتًا   ECB Virtual Currency)کنند  سطح 

Schemes, 2015: 47)  و به دلیل گسترش استفاده از رمزارزها در    ۲01۵؛ اما همین مرجع در سال
های  افزونی استفاده از این ابزارهای پرداخت بر کاهش اعتبار بانک  أثیرتصراحت از  این اتحادیه، به

روی اخذ  از  عضو  کشورهای  هماهنگی  عدم  از  و  گفت  وضع    ۀمرکزی  هشدارها،  اعالن  در  واحد 
کرد  و  مقررات انتقاد  نظارت  موارد ( ECB Virtual Currency Schemes, 2015: 32)  عدم  از   .

عنوان پول شود که اواًل ارزهای مجازی در نظام قانونی اکثر کشورها، بهمیمذکور این نتیجه حاصل  
شود و ثانیًا کشورها، درصدد آن هستند تا با وضع قوانینی، نسبت به تحدید استفاده  در نظر گرفته نمی

 عنوان پول اقدام نمایند. از این ابزارهای پرداخت به

 نتیجه 
سه رکن پول بودن،    ۀونی ارز، مفهومی نوپا و دربردارندی ایران، تعریف قانگذارقانوندر نظام  

کدام مال   به  کنداست که مشخص می  گذارقانون   ۀرایج بودن و تعلق به کشور خارجی است. این اراد
منقول پول اطالق شود و به کدام مال نشود )خواه معتقد به انشایی بودن این اراده باشیم و خواه معتقد  

چنین منظور از رواج داشتن پول در یک کشور خارجی، شناسایی آن پول  به اخباری بودن آن(. هم 
تعبیر   این  با  است.  کشور  آن  در  قانونی  رواج  همچنین  و  منتشرکننده  کشور  بر  حاکم  نظام  توسط 
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 این   رایج نیستند، به  و  اندنشده  عنوان پول شناختهرمزارزها، پول نیستند؛ چراکه در نظام قانونی ما به
از نظر قانونی، شرط    .را به رسمیت نشناخته و خارجی نیستند  هاآن  ایران، رواج  گذارونقانعلت که  

اکثر کشورهای  خارجی محسوب  از طرفی  به حاکمیت یک کشور خارجی است و  انتساب  شدن، 
ها اذعان دارند؛ بنابراین در شرایط کنونی، نسبت بین ارِز مورد خارجی نیز به ارز نبودن این دارایی

شود،  عنوان رمزارز شناخته میو آنچه امروزه به   139۲قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  تعریف  
یک از مصادیق رمزارز، ذیل تعریف ارز از میان نسب اربعه نسبت تباین است. بدین ترتیب، هیچ

به  و  ارز  و  قاچاق کاال  مبارزه  قانون  قموضوع  و سایر  قانون مذکور  در  احکام صادره  آن  و تبع  وانین 
وانتقال ارز همچون های مربوط به نقلگنجد و طبیعتًا مشمول ممنوعیتمقررات مربوط به ارز نمی

ممنوعیت معامالت ارز بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی و بدون رعایت ضوابط تعیینی دولت )بند 
ای سنگین هشوند. وجود مجازات( نمی 139۲قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب    ۲  ۀخ ماد

نقل بهبرای  ارز  ضمانتوانتقال  وجود  عدم  و  غیرمجاز  نقلصورت  برای  قانونی  وانتقال  اجرای 
با به  رمزارزها،  دو  این  کارکرد  وحدت  سوءوجود  روزافزون  ریسک  نیز  و  پرداخت  ابزار   عنوان 

است که    ه گذاری در این حوزبرداری از رمزارزها در اقتصاد کشور، حاکی از عدم تناسب مقرره بهره 
منظور تسری احکام  ای قانونی بهواحدهتصویب فوری ماده  .ایران قرار گیرد   گذارقانونباید موردتوجه  

منظور تبیین رمزارز به  ۀ صورت موقت و نیز تدوین قانون جامع در حوزوانتقال ارز بر رمزارزها بهنقل
نقل و  استخراج  به  مربوط  بهقواعد  رمزارز،  راه وانتقال  میعنوان  بلندمدت،  به کاری  تواند 

 های موجود در این خصوص، پایان دهد. سردرگمی
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