 )DOI(:10.22106/JLJ.2020.120416.3127شناسۀ دیجیتال
ٔ
مقاله پژوهشی ،دورۀ  ،۸۵شمارۀ  ،۱۱۳بهار  ،۱۴۰۰صفحات  ۲۶۳تا ۲۸۳
تاریخ دریافت - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ :تاریخ پذیرش۱۳۹۹/۰۵/۲۲ :

نسبتشناسی ارز و رمزارز در نظام تقنینی ایران
سجاد عسکری



چکیده

مفهومی آن با آنچه امروزه
مقالۀ حاضر بهدنبال بررسی مفهوم ارز در نظام حقوقی ایران و تبیین نسبت
ِ

بهعنوان رمزارز یا ارز مجازی شناخته میشود ،است .شناخت این نسبت از این جهت واجد اهمیت

است که در صورت انطباق مفهوم ارز بر رمزارز ،معامالت رمزارزها نیز مشمول احکام قانونی مربوط
به معامالت ارز ،ازجمله لزوم انجام معامالت آن با اخذ مجوز از بانک مرکزی و با رعایت ضوابط
تعیینی دولت خواهد بود .این مقاله به شیوهای تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای اثبات میکند
که هیچ یک از ارکان قانونی تعریف ارز ،یعنی پول بودن ،رایج بودن و خارجی بودن ،بر آنچه امروزه
بهعنوان رمزارز شناخته میشود ،قابلتطبیق نیست و رابطۀ مفهومی این دو از نظر حقوقی ،رابطهای
از جنس تباین است .نتیجه آنکه در شرایط کنونی ،اصل صحت و اباحه ،حاکم بر نقلوانتقال
رمزارزها است و با ممنوعیت قانونی منجر به بطالن معامله یا مجازات مرتکب مواجه نیست .آزادی
معامالت رمزارز و صحت آن ،با وجود ممنوعیت و بطالن برخی از مصادیق نقلوانتقال معامالت
ارز بدون
ارز با وجود وحدت کارکرد این دو از بسیاری جهات و چهبسا اثرگذاری بیشتر معامالت رمز ِ

ضابطه در نابسامانی اقتصادی ،قابلخدشه است .اقدام فوری قانونگذار در جری قواعد مربوط به

نقلوانتقال ارز بر نقلوانتقال رمزارز تحت یک ماده واحده بهعنوان گام حداقلی و موقت ،و
قاعدهگذاری مستقل و جامع در حوزۀ قواعد حاکم بر استخراج و نقلوانتقال رمزارز در نظام تقنینی
ایران ،بهعنوان گام مطلوب و غایی ،پیشنهاد مشخص این مقاله است.
واژگان کلیدی :ارز ،رمزارز ،ارز مجازی ،قاچاق ارز ،پول رایج
 دکتری فقه و حقوق خصوصی ،دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران

s.askari1391@yahoo.com
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مقدمه

قدمت پول را باید به درازای عمر بشر و همزاد با مفهوم مالکیت دانست .توسل انسان نخستین به
طبیعت برای رفع نیازهای خود و آشنایی تدریجی او با مفهوم انباشت و مزیت نسبی گروههای انسانی
متراکم در کاالهای ذخیره ،مفهوم ارزش و مبادله را برای انسان نمایان ساخت .مبادالت کاالیی در
شکل نخستین و سپس استفاده از کاالهای جایگزین تالشی بود برای کسب ارزش و انتقال آن .تطور
پول در دورههای بعدی ،با توجه به مزایا و معایب خاص شکل آن در هر دوره ـ بهصورت پول فلزی،
پول کاغذی و پول تحریری ـ ظهور کرد (یوسفی .)۲۸-۶۵ :1377 ،به نظر میرسید که با ظهور
پولهای الکترونیکی ،آخرین مرحله از مراحل تطور پول محقق شده باشد؛ اما دیری نپایید که بطالن
این تصور با ظهور رمزارز یا ارزهای دیجیتال ،با ویژگی خاص خود یعنی عدم اتکا بر پشتوانۀ دولتی،
محرز شد .در خصوص مفهوم و ماهیت پول و ارز و قواعد حاکم بر نقلوانتقال آن ،هم در آثار فقهی
و هم در آثار حقوقی بهتفصیل بحث شده است .عمدۀ مباحث مطرح در آثار فقهی متقدم ،تحت
عنوان بیعاألثمان یا بیع صرف موردتوجه گرفته است و در آن بیشتر از مباحثی همچون ربوی بودن یا
نبودن و جایگاه تسلیم عوضین صحبت شده است( .اردبیلی301 :۸/1403 ،؛ شهید ثانی:3/141۵ ،
ً
374؛ انصاری77 :3/141۵ ،؛ زعتری .)9۶ :199۶ ،این مباحث ،عمدتا معطوف به نقلوانتقال
نقدین (درهم و دینار) میباشند .در آثار متأخرین از فقها ،با توجه به پیدایش مفاهیمی همچون رواج
پول کاغذی و اعتباری ،نرخ تبدیل پول ملی کشورها ،تورم و کاهش ارزش پول ،تالش فقها در تبیین
این مفاهیم تمرکز بیشتری پیدا کرد که در آراء فقهای این عصر به خوبی قابل مالحظه است (خویی،
491 :13۸۵؛ حائری10 :13۶9 ،؛ هاشمی شاهرودی۵9 :1374 ،؛ مطهری .)177 :13۶۸ ،وجه
اعتباری مبتنی بر
مشترک همۀ این آثار ،تبیین ماهیت فقهی و حقوقی معامالت پولهای فیزیکی و
ِ

پشتوانۀ دولتی بود؛ در حالی که وجه ممیزۀ رمزارزها (چنانکه تبیین خواهد شد) ،استقالل از پشتوانۀ
دولتی است .به همین دلیل در میان آثار فقها و حقوقدانان نمیتوان اثری مستقل در تبیین ماهیت
حقوقی رمزارز و ارتباط آن با پول داخلی یا پول خارجی (ارز) مشاهده نمود .در میان مقاالتی که به
این بحث پرداختهاند نیز رویه ها ،متفاوت است :برخی به بررسی مالیت این پدیده از منظر فقهی
تأکید کردهاند (سلیمانی پور و دیگران )1۶7-19۲ :139۶ ،و برخی مالیت آن را از منظر حقوقی
نگریستند (امینی و میری .)137-17۲ :1393 ،بعضی نیز ماهیت حقوقی فرایند استخراج و مبادلۀ
آن را موردتوجه قراردادند (خردمند .)109-1۲4 :139۸ ،با وجود این تالشها ،به نظر میرسد که
هنوز رویۀ فقهی به اقناع کافی برای صدور حکم به صحت انجام معامالت رمزارزها نرسیده است و
به دالیلی همچون ابهامات فراوان ،وجود مفسدۀ نوعی و ...این تمایل وجود دارد که یا حکم به اشکال
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ً
داشتن خریدوفروش آن داده شود و یا صراحتا معاملۀ این نوع ارزها حرام و باطل دانسته شود.
نکتۀ مغفول در تمامی آثار و نظرات یادشده ،تالش در جهت تبیین نگاه «نظام تقنینی ایران»
نسبت به پدیدۀ رمزارزها است؛ امری که میتواند از ابهامات این پدیدۀ نوین بکاهد و تالشی باشد
نسبت مفهومی رمزارز با ارز ،در این
برای قاعدهگذاری حقوقی مطلوب در این حوزه .شناخت
ِ

چهارچوب معنا پیدا میکند و زمانی اهمیت بیشتری مییابد که بدانیم نهتنها مفهوم و احکام رمزارزها
در نظام قانونی ایران مورد بحث قرار نگرفته بلکه تعریف قانونی از «ارز» نیز در نظام حقوقی ایران (با

وجود سابقۀ تقنینی بیش از یکصد سال در حوزۀ ارز) ،قدمتی کمتر از ده سال دارد و برای اولین بار
در سال  139۲موردتوجه قانونگذار ایران قرار گرفته است .1توضیح آنکه بر اساس بند «پ» مادۀ 1
قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز ،ارز ،به «پول رایج کشورهای خارجی اعم از اسکناس ،مسکوکات
و سایر اسناد مکتوب و الکترونیکی که در مبادالت مالی کاربرد دارند» تعریف شده است .این
تعریف ،اگرچه که بهنوبۀ خود ،یک نوآوری در نظام حقوقی ایران محسوب میشود اما سؤاالت و
ابهاماتی را نیز به همراه میآورد .یکی از مهمترین این سؤاالت ،این است که نسبت مفهومی رمزارزها
با تعریف مذکور چیست؟ آیا این دو ،هممعنیاند؟ آیا تباین مفهومی دارند و یا اینکه ارز مفهومی
عام است که رمزارزها ،یکی از مصادیق آناند؟ با وجود تالش برای تبیین مفهوم ارز در ادبیات حقوقی
ایران (عسکری139۸ ،؛ سیاه بیدی و ثالث مؤید ،)1397 ،اما واقعیت این است که همچنان برای
فهم زوایای این پدیدۀ حقوقی ـ اقتصادی ،راه بسیاری در پیش است.
ً
طبعا تبیین نسبت مفهومی ارز و رمزارز از زوایای مختلف فقهی ،اقتصادی ،اجتماعی و حتی
ً
سیاسی ،واجد آثار مهمی است اما مقالۀ حاضر صرفا درصدد تبیین این نسبت در نظام تقنینی ایران
است؛ چراکه تبیین دقیق این نسبت ،واجد آثار متعددی است که مهمترین آنها ،رفع تحیر از نظام
قضایی درخصوص شمول یا عدم شمول احکام وضعی و تکلیفی مربوط به معامالت غیرمجاز ارز
(قاچاق ارز) بر معامالت رمزارزها است؛ چراکه بر اساس بند «خ» مادۀ  ۲قانون مبارزه با قاچاق
کاال و ارز مصوب  ،139۲اصالحی « :1394عدم رعایت ضوابط تعیینی دولت یا نداشتن مجوزهای
الزم از بانک مرکزی برای خرید ،فروش ،ورود ،خروج یا حواله ارز» مصداق قاچاق ارز بوده و
ارتکاب آن ،هم موجب اجرای ضمانتاجرای تکلیفی مرتکب و مجازات وی و هم باعث بطالن

 .1اولین مقررۀ قانونی که در خصوص پول به تصویب مجلس رسید ،حدود چهار سال بعد از تشکیل آن بود .بر اساس
اطالعات موجود اولین متنی که با موضوع پول در نظام قانونگذاری نوین ایران به تصویب رسید« ،قانون قرارداد نقره با
بانک شاهنشاهی» بود .تاریخ تصویب این قانون اول فروردین  1۲۸9بود.
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معامالت صورت گرفته بهعنوان ضمانتاجرای وضعی میشود (عسکری)109 :139۸ ،؛ بنابراین
شناخت نسبت مفهومی ارز و رمزارز در نظام تقنینی ایران ،ضرورتی اجتنابناپذیر است .برای فهم
مطلوب موضوع ،ضروری است که ابتدا مفهوم ارز و مصادیق الکترونیکی آن در نظام تقنینی ایران
موردبررسی قرار گیرد و پساز آن مفهوم و مصادیق رمز ارز یا ارز مجازی مورد شناخت قرار گیرد تا
از این رهگذر ،بتوان به فهم رابطۀ مفهومی این دو در نظام تقنینی ایران رسید.
 .۱مفهوم ارز در نظام تقنینی ایران

ارز ،از نظر علوم مختلف ،تعاریف مختلفی دارد .آنچه در شناخت نسبت مفهومی ارز و رمزارز
واجد اهمیت است ،شناخت مفهوم ارز از نگاه قانونگذار ایران است .در نظام قانونگذاری ایران،
تعریف ارز برای نخستین بار ،در قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  139۲موردتوجه قرار
گرفت که این تعریف را میتوان بهعنوان شاخص در شناخت مفهوم ارز از نظر قانونگذار ایران در
نظر گرفت .در بند «پ» مادۀ  1قانون مذکور ارز ،به «پول رایج کشورهای خارجی ،اعم از اسکناس،
مسکوکات ،حوالجات ارزی و سایر اسناد مکتوب یا الکترونیکی است که در مبادالت مالی کاربرد
دارد» تعریفشده است .مبتنی بر تعریف ذکرشده در مادۀ  ۲قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز ،ازنظر
قانونگذار ایران ،ارز باید واجد حداقل سه وصف باشد :نخست آنکه باید پول باشد و دوم آنکه باید
رواج داشته باشد و سوم آنکه باید متعلق به کشور خارجی باشد .از آنچه که تشخیص نسبت مفهومی
ً
ارز و رمزارز بسته به تبیین این اوصاف است ،ذیال به تبیین این اوصاف پرداخته خواهد شد.
 .۱-۱پول بودن

مهمترین ویژگی ذکرشده در تعریف ارز در نظام حقوقی ایران ،این است که ارز ،در وهلۀ نخست،
پول است .تعریف پول از دو منظر قابلتوجه است :یکی از منظر اقتصادی و دیگری از منظر حقوقی.
باوجود همۀ اختالفات اقتصاددانان در بیان ماهیت پول ،میتوان اجماع صاحبنظران بر کارکردهای
پول مبنی بر واسطۀ مبادله ،عیار سنجش ارزش و ذخیرۀ ارزش را امری قطعی تلقی نمود (سلیمانیپور
و دیگران .)179 :139۶ ،بانک مرکزی اروپا 1و سازمان مقابله با جرایم مالی آمریکا 2نیز همین کارکردها
را برای پول برشمردهاند .این غلبۀ معنایی به حدی است که حتی در تعریف لغتنامه از پول نیز رسوخ
کرده؛ چنانکه به نظر برخی لغتدانان ،پول چیزی است که معیار ارزش مادی بوده و بهعنوان وسیلۀ
مبادله مورداستفاده قرار میگیرد (معین .)714 :137۶ ،اگرچه که بنا به نظر برخی ،تفاوتی میان تعریف
اقتصادی پول و توصیفی که حقوق در پی آن است وجود ندارد (روشن و دیگران ،)۵۸ :1397 ،اما
1. European Central Bank.
2. Financial Crime Enforcement Network.
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واقعیت این است که تعاریفی که از سوی اقتصاددانان از پول انجام گرفته است ،مورد نگرش حقوقدان
نیست زیرا اندیشمند حقوقی بهدنبال تعریفی است که به درونمایۀ مورد نگرش داشته باشد و از سوی
دیگر ،تعریف اقتصادی از آن بهاندازهای گسترده است که صرف تراز حساب بانکی را نیز پول به شمار
میآورد حال آنکه چنین چیزی برای یک حقوقدان ،پذیرفتنی نیست ( Geva & Muharem, 2015:

 .)122ازاینروی ،برخی از حقوقدانان تالش نمودهاند که تعریفی محدودتر از پول در عالم حقوق ارائه
دهند .بهعنوانمثال از نظر پروفسور من 1پول ،به اموال منقول عینیای اشاره دارد که از سوی قانون تجویز
گشته و یا اشاره به یک واحد شمارشی بهعنوان ابزار همگانی دادوستد در کشور محل صدور به کار
میرود (امینی و میری .)140 :1393 ،برخی دیگر نیز با بیانی دیگر ،صدق مفهوم پول بر یک شیء را،
منوط به ارادۀ قانونگذار میدانند و بر آناند که برخالف اموال مادی ،ویژگیهای پول از ذات آن
برنمیخیزد بلکه ناشی از ارادۀ قانونگذار است (سلطانی)۲۶ :139۸ ،؛ اما در مقام عمل ،آنچه واجد
اهمیت فراوانی است ،شناخت ارکان این مفهوم در یک نظام تقنینی است که تاکنون موردتوجه قرار
نگرفته؛ بنابراین ضروری است که اوصاف پول ،در پرتو قوانین و مقررات این حوزه و با نگرشی حقوقی
استخراج و تبیین شود .اگرچه که در سیر نظام تقنینی ایران ،تاکنون پول مورد تعریف قانونی قرار نگرفته
است ،اما با بررسی مهمترین قانون پولی کشور یعنی قانون پولی و بانکی مصوب  13۵1بهعنوان قانون
مرجع ،میتوان برخی اوصاف مربوط به پول را برشمرد:
 .۱-۱-۱تعیین مصادیق پول توسط دولت

اولین مسئله ،بررسی نسبت اقتدار حاکمیت و اطالق عنوان پول به یک شیء است .بر اساس بند
«ب» مادۀ  ۲قانون پولی و بانکی کشور مصوب « ،13۵1فقط اسکناس و پولهای فلزی که در تاریخ
تصویب این قانون در جریان بوده و یا طبق این قانون انتشار مییابد ،جریان قانونی و قوۀ ابراء دارد».
همچنین بر اساس بند «د» مادۀ مذکور« ،مسکوکات طال ،رواج قانونی ندارد» .چنانکه مشاهده
میشود ،در نظام حقوقی ایران ،صرف ارزشمند بودن یک شیء و حتی رواج داشتن آن ،ولو اینکه آن
شیء یک سکۀ طال باشد ،مجوز اطالق لفظ پول به آن شیء نخواهد بود .به تعبیر دیگر این دولت
است که مصادیق پول را در یک نظام اقتصادی تعیین میکند .در اینکه مالیت و ارزش پیدا کردن یک
شیء یا مفهوم به عنوان پول ،ناشی از تبادر عرفی اجتماع است و دولت فقط آن را به رسمیت
میشناسد ،یا اینکه این دولت است که نسبت به جعل مالیت و ارزش درخصوص یک شیء یا مفهوم

1. mann

 /دورۀ  / ۸۵شمارۀ  / ۱۱۳بهار ۱۴۰۰

۲۶۸

تحت عنوان پول اقدام میکند ،اختالفنظر ،جدی است 1اما قدر متیقن این ویژگی پول (یعنی لزوم
تعیین مصادیق آن توسط دولت) این است که تنها استفاده از چنین پولهایی ،موردحمایت دولت قرار
میگیرند و استفاده از سایر اشیاء بهعنوان پول (ولو موردپذیرش بخشی از جامعه هم باشد) ،یا واجد
آثار حقوقی پرداخت پول نخواهد بود و یا با مجازات مواجه خواهد شد.
 .۱-۱-۲عدم وجود تالزم بین ارزش ذاتی پول و ارزش اعتباری آن

بهطورکلی ،برای هر پول ،دو نوع ارزش میتوان تصور کرد :ارزش ذاتی و ارزش اعتباری .ارزش
ذاتی پول ،ارزشی است که پول ،با قطعنظر از نقشی که بر آن حکشده ،به سبب جنس و ذات خود
داراست و ارزش اعتباری پول ،ارزشی است که از اعتبار و قرارداد حکومتها و مردم برای پول ایجاد
میشود .پولهای کاالیی و فلزی عالوه بر ارزش اعتباری دارای ارزش ذاتی نیز بودهاند اما پولهای
کاغذی و تحریری تنها مقداری کاغذ هستند که به سبب نقشی که حکومتها بر آن حک کرده و
اعتباری که مردم برای آن قائل شدهاند ،ارزش پیدا کردهاند (ابراهیمی .)73 :137۶ ،بر اساس بند
«ج» مادۀ  1قانون پولی و بانکی کشور مصوب « ،13۵1تغییر برابری ریال نسبت به طال به پیشنهاد
بانک مرکزی ج.ا.ایران و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی و تأیید هیئت وزیران و تصویب
کمیسیونهای دارایی مجلس شورای اسالمی است» .همچنین بر اساس بند «و» مادۀ  ۲قانون پولی
و بانکی کشور مصوب « ، 13۵1مبلغ اسمی ،جنس ،رنگ ،اندازه و نقشه و سایر مشخصات
اسکناسها و سکههای فلزی به پیشنهاد بانک مرکزی ج.ا .ایران و تصویب وزیر امور اقتصادی و
دارایی  ...تعیین خواهد گردید» .از طرف دیگر بر اساس بند «ب» مادۀ  3قانون مذکور ،میزان قوۀ
ابراء سکههای فلزی رایج کشور توسط بانک مرکزی و با تأیید شورای پول و اعتبار ،تعیین خواهد شد.
ً
اقتدار ارزشی اسکناس و مسکوک صرفا ناشی از پشتوانهای است که این مال دارد و بر اساس چنین
پشتوانهای است که قانونگذار در اسکناس و مسکوک ،اعتبار ارزش و مالیت کرده است (عسکری،
)۵۲ :139۸؛ بنابراین ،دارندۀ اسکناس و مسکوک بهعنوان دارندۀ مال اعتباری و جعلی که جعل
ً
ارزش آن توسط دولت انجام میپذیرد ،قدرت خرید خاصی خواهد یافت که این قدرت خرید ،الزاما
همارزش با مواد تشکیلدهندۀ فیزیکی اسکناس و سکه نیستند .به همین دلیل هم هست که گاهی
اوقات ،ارزش ذاتی مسکوکات ،بهمراتب بیش از ارزش اعتباری آنها میشود .نکتۀ مهم در این مورد
این است که تعیین نسبت بین ارزش اسمی و ارزش واقعی پول نیز همچون تعیین مصادیق پول ،در
اختیار دولت (حاکمیت) است.
 .1برای دیدن آراء مختلف در این خصوص نک :عبداللهی.137۵ ،
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 .۱-۱-۳لزوم وجود پشتوانه برای پول

بررسی تاریخ پول نشان میدهد که پول ،در دوران مختلف ،دارای پشتوانههای مختلفی بوده
است .در ابتدا وزن و عیار سکههای طال و نقره ،سپس ذخایر طال و نقره و سنگهای قیمتی بانک یا
دولت منتشرکنندۀ پول ،سپس ،مجموعۀ ذخایر سنگهای قیمتی و اوراق بهادار و ارزهای خارجی و
در نهایت قدرت تولید حقیقی یک کشور از کاالها و خدمات ،منابع طبیعی و ذخایر زیرزمینی
گوناگون و نیروهای فعال و متخصص (ریوار)9۶ :13۶9 ،؛ بنابراین داشتن پشتوانۀ دولتی ،در شرایط
فعلی یکی از اوصاف اصلی پول در نظامهای حقوقی است .در نظام حقوقی ایران نیز بر اساس مادۀ
 ۵قانون پولی و بانکی کشور« ،الف) بانک مرکزی ایران باید برابر صد درصد اسکناسهای منتشرشده
همواره داراییهایی به شرح زیر بهعنوان پشتوانه در اختیار داشته باشد .1 .طال طبق ماده  .۲ ،۶ارز
طبق ماده  .3 ،7اسناد و اوراق بهادار طبق مواد  ۸و  .»9باید توجه داشت برخالف موارد مذکور در
مادۀ  ۵قانون پولی و بانکی «بحث پشتوانه نه در ایران و نه در سایر کشورها بهویژه کشورهای پیشرفتۀ
دیگر به شکل سابق خود دنبال نمیشود و در محاسبات انتشار اسکناس توسط بانک مرکزی چندان
مدنظر قرار نمی گیرد و امکان انتشار پول و قدرت آن به عوامل متعدد دیگری همچون میزان تولید
ناخالص ملی نیز بستگی دارد» (سلطانی.)۲7 :139۸ ،
 .۱-۲خارجی بودن

بر اساس بند «پ» مادۀ  1قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  ،139۲ارز ،پول رایج
کشورهای خارجی است؛ اضافهشدن وصف کشورهای خارجی به پول ،حاکی از لزوم غیرایرانی
بودن است .سؤالی که در این زمینه مطرح است این است که معیار تعلق به کشور خارجی چیست؟
آیا این تعلق به معنای تعلق به دولت و لزوم انتشار پول توسط دولت خارجی است یا صرف رواج یک
پول در کشور خارجی ،ولو اینکه توسط دولت آن کشور مورد تأیید نباشد را میتوان از مصادیق ارز
برشمرد؟ شاید از ظاهر بند «پ» مادۀ  1قانون مذکور این برداشت شود که صرف رواج یک پول در
یک کشور خارجی ،ولو آنکه مورد تأیید دولت آن کشور نباشد ،برای ارز دانسته شدن آن پول بر اساس
مقررات ایران کفایت میکند1؛ اما شناخت احکام مرتبط با پول در مقررات موجود و منسوخ نشان
میدهد که چنین تفسیری صحیح نیست؛ چراکه بر اساس مادۀ  3قانون پولی و بانکی کشور مصوب

 .1نتیجۀ این برداشت این خواهد بود که بهعنوانمثال واحد پول عراق در زمان حکومت صدام حسین که با وجود عدم
رواج قانونی در عراق ،همچنان در برخی مناطق این کشور مورد مبادله قرار میگیرد ،اگر در ایران مورد نقلوانتقال قرار
گیرد ،ارز محسوب شده و در خصوص آن احکام معامالت ارز جریان پیدا میکند.
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« ،13۵1امتیاز انتشار پول رایج کشور در انحصار دولت است و این امتیاز با رعایت مقررات این
ً
قانون منحصرا به بانک مرکزی ایران واگذار میشود ».چنان که مشاهده میشود ،قانونگذار ایران
یکی از اوصاف پول را انتشار انحصاری آن توسط دولت بیان کرده است .الزم به توجه است که در
متن مادۀ  14قانون بانکی و پولی مصوب  ،1339از عبارت «امتیاز انتشار پول ایران در اختیار دولت
است» استفادهشده بود که با تغییرات قانون در سال  ،13۵1عبارت «انتشار پول رایج کشور در
ً
انحصار دولت است» جایگزین آن شد و از آنجا که قانونگذار در مقام بیان بوده است ،طبیعتا
خواسته است که مبنای معتبر بودن پول را ارتباط آن با حاکمیت قرار دهد؛ اعم از آنکه یک پول
ً
ً
مستقیما توسط دولت ایجاد و مورداستفاده قرار گیرد و یا اینکه پول مستقیما توسط دولت ایجاد نشود
اما دولت ،استفاده از آن را قانونی بداند1؛ اگرچه که مادۀ  3قانون پولی و بانکی ناظر به تعیین مرجع
صالح انتشار پول در داخل کشور است اما تبیینکنندۀ نگاه کلی نظام قانونی ایران درخصوص مرجع
صالح انتشار قانون نیز هست .بنابراین باید گفت که بر اساس بند «پ» مادۀ  ،1منظور از «ارتباط
پول با کشور خارجی» ،ارتباط آن با دستگاه حاکمیتی و بهنوعی انتشار پول توسط دولت کشور
خارجی است .به همین جهت هم هست که در بند «ذ» مادۀ  1۲۲قانون امور گمرکی ،اسکناسهای
خارجی از جریان قانونی افتاده ،در زمرۀ «کاالهای ممنوعه» قرار گرفتهاند نه ارز ،با اینکه ممکن
است در میان مردم آن کشور ،هنوز مورد دادوستد قرار گیرند.2
 .۱-۳رایج بودن

وصف دیگری که در بند «پ» مادۀ  ۲قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز درخصوص ارز ذکر شده
است ،لزوم رواج داشتن پول کشور خارجی است .به تعبیر دیگر قانونگذار با این قید خواسته است
که پولهای غیررایج را از مصادیق ارز خارج کرده و احکام نقلوانتقال ارز را درخصوص آن جاری
نکند .فحص در مقررات مربوطه نیز نشان میدهد که در جریان بودن پول نیز تابع ارادۀ قانونگذار
است و قانونگذار از قراردادهای جمعی یا گروهی برای استفاده از یک شیء بهعنوان پول ،حمایت
نخواهد کرد .بر اساس بند «ب» مادۀ  ۲قانون پولی و بانکی کشور مصوب « ،13۵1تنها اسکناس و
پولهای فلزی که در تاریخ تصویب این قانون در جریان بوده است و یا بهموجب این قانون انتشار

ً
 .1بهعنوانمثال کشورهای حوزه یورو ،مستقیما اقدام به انتشار پول واحد اروپا (یورو) نمیکنند اما استفاده از این پول
را در کشورهای خود قانونی اعالم کردهاند.
 .2بهعنوان مثال ،پس از سرنگونی صدام حسین در عراق ،دینار مربوط به زمان حکومت وی تا مدتها مورد استفادۀ
مردم بود.

نسبتشناسی ارز و رمزارز در نظام تقنینی ایران  /عسکری

۲7۱

مییابد جریان قانونی و قوه ابراء خواهند داشت ».در قوانین متعدد دیگر نیز به رواج «قانونی» تأکید
شده است.1
 .۲مصادیق ارزهای الکترونیکی

قانونگذار ایران ،در سال  139۲و در حرکتی روبهجلو ،مصادیق ارزهای الکترونیکی را بهصراحت
موردپذیرش قرار داده و آن را در زمرۀ ارزهای قابلمبادله به شمار آورده است .بند «پ» مادۀ  ۲قانون
مبارزه با قاچاق کاال و ارز« ،پول رایج کشورهای خارجی اعم از اسکناس ،مسکوکات و سایر اسناد
مکتوب یا الکترونیکی که در مبادالت مالی کاربرد دارند» ،ارز میداند .در این بند ،به سه ضابطۀ «پول
بودن» و «رایج بودن» و «خارجی بودن» با توضیحات مورداشاره ،تأکید شده و در ادامۀ بند مذکور ،به
ذکر مصادیق متعددی از ارز پرداخته است که «اسناد الکترونیکی دارای کاربرد در مبادالت مالی» یکی
از آنهاست .در تعریف ارز الکترونیکی گفتهشده است« :ارزش ذخیرهشده بهصورت الکترونیکی در
دستگاهی مانند کارت تراشه یا هارددیسک در رایانه شخصی» ( .)CPMI, 2016: 22در تعریف دیگری
از ارز الکترونیکی آمده« :ارزش پولی ذخیرهشده بهصورت مغناطیسی که برای پرداخت وجه در هنگام
دریافت کاال یا خدمت توسط صادرکننده ،صادرشده و توسط شخص حقیقی یا حقوقی دیگری غیر از
صادرکننده آن موردپذیرش قرارگرفته باشد» ( .)Girasa, 2018: 8آنچه مشخص است ،اشتراک ارز و
رمزارز در ویژگی «الکترونیکی بودن» است؛ پس الکترونیکی بودن ،وجه ممیزۀ مطلوبی برای تشخیص
این دو مفهوم نیست لذا درج تعاریف متکثر از مفهوم ارز الکترونیک ،اگرچه که در شناخت مصادیق
آن کمک میکند اما وافی به مقصود نیست؛ آنچه در تشخیص مصادیق ارز الکترونیک در نظام حقوقی
ایران مؤثر است ،تطبیق مفهومی آن بر تعریف ارز در نظام تقنینی ایران است .مبتنی بر تعاریف ذکرشده
از ارز الکترونیکی و نیز با ملحوظ دانستن ارکان تعریف ارز در نظام تقنینی ایران ،میتوان دو دستۀ عمده
از ارزهای الکترونیکی را مورداشاره قرار داد :پول الکترونیکی خارجی مبتنی بر کارت هوشمند (تراشۀ
الکترونیکی) و پول الکترونیکی خارجی مبتنی بر نرمافزار رایانهای.
 .۲-۱پول الکترونیکی خارجی مبتنی بر کارت هوشمند

در تعریفی ساده و درعینحال عام« ،کارت اعتباری ،کارتی است که بانک یا مؤسسه اعتباری
صادر میکند و به دارنده آن امکان میدهد کاال یا خدمتی را بدون پرداخت وجه نقد و فقط با ارائه
این کارت خریداری کند؛ سپس بهای آن را طی مدتزمان مشخصی به صادرکننده کارت بپردازد»
(موسویان .)11۸ :13۸۶ ،در این شیوه ،یک حد اعتبار به کاربر اختصاص داده میشود که میتواند
 .1ازجمله مادۀ  1۲۲قانون امور گمرکی مصوب  1390که بدان اشاره شد.

۲7۲
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از آن پولی را برای پرداخت قرض بگیرد .کارت اعتباری برای اولین بار در سال  19۵0در ایاالت
متحدۀ آمریکا به وجود آمد .شرکت داینرز با قراردادی مابین خود و چند رستوران اقدام به ایجاد
سرویس پرداخت نمود ،طوری که با ارائۀ کارت داینرز مشتریان میتوانستند از سرویس رستوران
استفاده نموده و در پایان ماه به شرکت نامبرده بدهی خود را پرداخت نمایند

( Erlebacher, 74,

 .)1991: 227پول الکترونیکی مبتنی بر کارت ،چهار عنصر دارد که عبارتاند از :دارندۀ کارت،1
پذیرندۀ کارت ،2صادرکنندۀ کارت ،3بانک پرداختکننده 4و کارگزار تهاتر و تصفیه .5کارتهای
اعتباری دارای انواع مختلفی هستند همۀ آنها در سه دسته تقسیمپذیرند :کارتهای برداشت از
موجودی و کارتهای اعتباری تضمینی و کارت پیشپرداخت.

 (Card Holders) .1شخص حقیقی یا حقوقی که با دارا بودن شرایطی به صادرکنندۀ کارت مراجعه و کارت اعتباری
دریافت میکند با بهوسیلۀ آن بتواند بدون پرداخت پول نقد ،کاال و خدمات موردنیاز خود را بخرد و بر طبق شرایط
موردتوافق با صادرکننده ،قیمت را به او پرداخت نماید.
 .2کلیۀ مراکز تجاری ،خدماتی و مالی که بر اساس قرارداد منعقده با صادرکنندۀ کارت ،متعهد میشوند تا در صورت
مراجعۀ دارندگان کارت ،کاال و خدمات موردنیاز آنان را در برابر کارت ارائه نموده و سپس طبق قراردادی که با
صادرکننده دارند ،نسبت به تسویه وجوه با او اقدام نمایند.
 (Merchant) .3شخصی است که به انتشار کارت اعتباری اقدام کرده و بر طبق ضوابط خاص ،آن را در اختیار
مشتریان خود قرار میدهد .از طرف دیگر صادرکننده بانک ،قراردادهایی را با مراکز تجاری ،خدماتی و مالی دیگر
منعقد میکند و رضایت آنها را برای ارائه خدمات به مشتریان معرفیشده توسط خود اخذ میکند و حسب ضوابطی،
صادرکننده نسبت به پرداخت وجوه به ایشان اقدام کند .اگرچه که برخی ،صادرکننده کارت را منحصر در بانک یا
موسسه اعتباری دانستهاند اما باید گفت که صدور کارت اعتباری ،ازنظر ماهوی امری وابسته به شخصیت خاص نیست
و سایر شرکتهای ارائهکننده خدمات اعتباری نیز در این زمره هستند.
 .4بانکی است که با عقد قرارداد با پذیرندۀ کارت متعهد میشود که در صورت انجام معامله با دارندۀ کارت ،طبق
شرایط و دستورالعمل های ابالغی پس از کسر کارمزد نسبت به بستانکار کردن حساب وی اقدام نماید .در حقیقت
بانک پرداختکننده ،نقش واسطۀ پرداخت را بین بانک صادرکنندۀ کارت و پذیرنده ایفا میکند.
 .5گاه ارائهکننده خدمات کارت اعتباری ،قصد گسترش دایره خدمات خود به سطح کشور یا حتی فراتر از کشور دارند.
در این شرایط نیازمند به همکاری یک یا چند مؤسسه اعتباری (اعم از بانکی و اعتباری) را دارد که نقش واسطه را
بهخصوص در تسویههای بینالمللی ایفا کند .در این موارد ،بانک واسط با پذیرندۀ کارت (کسانی که صادرکنندۀ کارت
را نمیشناسند یا با وی قراردادی ندارند) قرارداد میبندد تا در برابر اسناد دریافتی طبق مقررات پس از کسر کارمزد،
حساب وی را بستانکار کند و سپس طبق قراردادی که با صادرکنندۀ کارت دارد از وی بگیرد.
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1

کارتهای نقدی به حساب بانکی متصل هستند و دارندۀ کارت میتواند تنها از موجودی کارت
ً
استفاده کند؛ بنابراین اساسا باید موجودی کارت ،به حدی باشد که بتوان یک خرید با آن مبلغ انجام
داد .دبیت کارت را که در برخی موارد کارت نقدی 2نیز مینامند در زمرۀ این کارتها هست .در این
ً
حالت با سازوکار پیچیدهای که بین بانکها وجود دارد ،پول مستقیما از حساب بانکی متعلق به
ً
صاحب حساب کسر شده و بهحساب فروشنده واریز میشود و حساب بین بانکها معموال با تهاتر
و بهصورت آنی تصفیه میشود.

3

 .۲-۱-۲کارتهای اعتباری تضمینی

کارتهای اعتباری تضمینی نوعی کارت هستند که بهحساب بانکی متصل هستند و دارندۀ
کارت میتواند حتی باالتر از موجودی کارت ،خرید انجام دهد .به خاطر امکان استفاده از اعتبار
کارت ،به این کارتها ،کارتهای اعتباری میگویند .بانک صادرکننده بر اساس معیارهای مختلفی
که وجود دارد ،سقف استفاده از اعتبار را تعیین میکند .فیش حقوقی ،درآمدهای فرد ،صورتهای
مالی و مالیاتی و غیره .به علت استفاده از اعتبار کارت ،برای صدور این کارتها سختگیریهای
ً
زیادی انجام میشود .مثال یک بانک تنها به کسانی که شهروند آن کشور باشند ،کارت اعتباری ارائه
میکند .در این روش ،دارندۀ کارت ،ماهانه یا بهصورت چند ماه یکبار ،باید نسبت به تصفیۀ بدهی
خود به ارائهدهندۀ کارتبانکی اقدام نماید.
 .۲-۱-۳کارتهای اعتباری پیشپرداخت

4

کارتهای پیشپرداخت بهحساب بانکی متصل نیستند و موجودی آن به اعتبار بانک صادرکنندۀ
آن در داخل کارت قرار میگیرد .نوع شناختهشدۀ این کارتها در ایران همان کارتهای هدیه 5هستند
ً
که تقریبا تمامی بانکهای ایرانی ارائه میکنند.
 .۲-۲پول الکترونیکی خارجی مبتنی بر نرمافزار رایانهای

این نوع از ارز توسط مؤسسات و بانکهای جهان و یا حداقل یک یا چند کشور به رسمیت
شناخته شده و از جانب آنها پشتیبانی میشود .این قسم از ارز ،قابلشناسایی و ردیابی است همچون

1. Debit Card
2. Cash Card
3. Credit Card
4. Prepaid Card
5. Gift Card
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پرفکت مانی ،1وب مانی 2و ...ازجمله عناصر و اوصاف چنین پولهای الکترونیکی ،میتوان به وجود
بانک یا مؤسسۀ بازکنندۀ حساب در اینترنت ،دارندۀ حساب اینترنتی ،شرکت مسئول هماهنگی
بانکها و تسویهحساب بین آنها و بانکی که پول به آن واریز میشود (اعم از اینکه همان بانک
بازکنندۀ حساب اینترنتی باشد یا غیر آن) اشاره نمود .شبکۀ شتاب در ایران را میتوان از مصادیق
داخلی چنین پولهایی دانست.
 .۳مفهوم رمز ارز

ارز مجازی یا رمزارز ،آخرین مرحله در سیر تکوین پول است که در پی بیاعتمادی به دولتها
شکل گرفت و باید آن را انقالبی در تاریخ پول دانست؛ چراکه پشتوانۀ آن ،نه کاالی خاصی است و نه
ً
دولتی آن را ضمانت کرده است؛ بلکه این نوع پول کامال خصوصی با پشتوانۀ حل الگوریتمهای ریاضی
هست و تولید و نقلوانتقاالت آن همه در بستر شبکههای کامپیوتری و بهصورت الکترونیکی و مجازی
رخ میدهد (نوابپور .)1۵ :1397 ،از این حیث ،ارز مجازی الکترونیکی غیرقابل شناسایی ،کارکردی
ً
دقیقا مشابه با ارز کاغذی دارد که در دست هر کس باشد ،مالک آن محسوب میشود .ازجمله ارزهای
الکترونیکی غیرقابلشناسایی ،میتوان به بیت کوین ،3الیت کوین ،4پیر کوین 5و تاگ کوین 6اشاره
نمود .این ابزار پرداخت برخالف ارزهای الکترونیکی برای هیچ حکومت و سازمانی شناختهشده و
ً
نظارتپذیر نیست کامال مخفی و غیروابسته بهنظام مالی کشورها است؛ به تعبیر دیگر این پول نه معادل
ً
فیزیکی دارد و نه پشتوانۀ قانونی .به همین دلیل معموال کشورها در شناسایی این پولها از خود مقاومت
نشان میدهند یا در تالشاند که پول مورد تأیید و نظارت خود را جایگزین رمزارز نمایند در حالیکه
مخترعان رمزارزها و فعاالن مالی ،روزبهروز بهدنبال ترقی و گسترش این پولاند.
درخصوص رمزارز ،تعاریف متعددی بیانشده است .به نظر برخی« ،ارز مجازی نوعی پول
است که به شیوۀ مجازی از فعالیتهای مجازی یا برای فعالیتهای مجازی توسط اعضای مجازی

 .1پرفکت مانی ( )Perfect Moneyکه بهصورت کوتاه شده به شکل  PMنوشته میشود ،در سال  ۲007بنیانگذاری
شد و یک شرکت ثبتشده در پاناما هست که البته مرکز آن در زوریخ سوئیس است .استفاده از خدمات پرفکت مانی،
منوط به افتتاح حساب بانکی و شارژ آن هست و شرکت مذکور معادل مبلغ شارژ شده ،اعطای اعتبار میکند.
 .2شرکت ارائه خدمات پرداخت بینالمللی وبمانی ( ،)Web Moneyاز سال  199۸اقدام به ارائۀ خدمات مالی
نموده است که از نظر عملکردی شبیه به پرفکت مانی است و مورد تائید بانک مرکزی روسیه

3. Bitcoin
4. Litecoin
5. Peercoin
6. Dogcoin
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یک جامعۀ مجازی ساخته شده است» ( .)Guo & chow, 2008: 2بانک مرکزی اروپا در گزارش
اکتبر ۲01۲خود ،،ارز مجازی را ،نوعی پول دیجیتال و غیرقانونی میداند که بهوسیلۀ توسعۀ دارندگان
آن صادر و کنترل میشود و توسط اعضا و کاربران یک جامعۀ مجازی موردپذیرش و استفاده قرار
میگیرد

(virtual currency schemes, 2012: 13

 .)EBC,این در حالی است که صندوق

بینالمللی پول ،در تعریف پول مجازی آن را «نشانگران دیجیتال ارزش» یاد میکند که توسط
توسعهدهندگان خصوصی ایجادشده و در میان آنان ،بهعنوان واحد ارزش در نظر گرفته میشود
( .)dong & others, 2016: 7در تعریفی دیگر که گروه ویژۀ اقدام مالی 1بیان کرده ،تمامی اوصاف
اساسی پول فیزیکی را به این پول نیز تسری داده و تنها یک وجه ممیزه بین پول مجازی و فیزیکی
برمی شمارد و آن عدم تبعیت پول مجازی از قواعد و مقررات کشورهاست .بر اساس این تعریف،
«پول مجازی چیزی است که بهصورت دیجیتال و بهعنوان ابزار مبادله ،واحد سنجش ارزش ،یا ذخیرۀ
ارزش ،موضوع تجارت یا استفاده قرار میگیرد اما در هیچ نظام قانونگذاری موردپذیرش قرار نگرفته
است» ( .)FATF Report, 2014: 4شبکۀ جرایم مالی آمریکا ،2در تعریف خود از پول مجازی ،آن
را «یک واسط مبادالت میداند که در برخی موارد عملکرد ارز را دارد اما تمامی مشخصات ارز
واقعی را ندارد و در هیچ حکمی در جایگاه ارز یا پول قانونی قرار نخواهد گرفت»

( Financial

.)Crimes Enforcement Network guidance: 2013
با اشاره به تعاریف ذکرشده ،مشخص است که مهمترین ویژگی ارزهای مجازی ،عدم وابستگی
آنها بهنظام متمرکز مالی کشورها و به تعبیری عدم تبعیت این ارزها از قواعد تعیینشده توسط بانک
مرکزی کشورهاست؛ با این تفاوت که در برخی تعاریف همچون تعریف نظام قانونگذاری ایاالت
متحدۀ آمریکا ،ارز مجازی از قبیل بیت کوین یا موارد مشابه ،بهمثابۀ پول واقعی در نظر گرفته
نمیشوند و آنها را بیشتر دارایی و مال در نظر میگیرد و قواعد راجع به آن را درخصوص این ارزهای
مجازی جاری مینماید .نتیجه آنکه در آمریکا استفاده از بیت کوین و ابزارهای مالی مشابه برای
مقاصد قانونی مانند خریدوفروش و مبادلۀ آن با دالر آمریکا برای کاربران آن آزاد است اما برای
تولیدکنندگان ،مبادلهکنندگان و کسبوکارهای مرتبط با بیت کوین ،قوانین بسیار دقیقی اعمال
میشود (مهدوی و یگانه3)۲۲ :1397 ،؛ و در برخی تعاریف همچون تعریف گروه ویژۀ اقدام مالی،
ارز مجازی ،کارکردهای پول را دارد اما بهصورت غیرقانونی .با فهم تعاریف مختلف از رمزارز یا ارز
)1. Financial Action Task Force (FATF
2. Financial Crimes Enforcement Network

 .3برای اطالع از تاریخچه ارزهای دیجیتال (نک :سیاری1397 ،؛ اسکات1397 ،؛ سیدحسینی و دعایی .)1393
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مجازی ،حال ضروری است که مصادیق آن نیز تبیین گردد تا بتوان بهنحو مطلوب به نسبت مفهومی
آن با ارز الکترونیک ،پی برد.
 .۴مصادیق ارزهای مجازی

ارزهای مجازی ،به اقسام مختلف قابل دستهبندی هستند اما دو دستهبندی ،نسبت به سایرین از
ً
اهمیت بیشتری برخوردار است که ذیال موردتوجه قرار میگیرد:
 .۴-۱ارز مجازی وابسته

ارز مجازی متمرکز تابع نظامی است که در این نظام ،انجام معامالت بین کاربران نیاز به تأیید
یک ناظر دارد و در صورت عدم تأیید ،معامالت صورت نمیگیرد .در این نظام ،ارز مجازی توسط
ارزهای سنتی پشتیبانی میشود و پولها توسط شرکتی خاص ارائه و پشتیبانی میشود و کیف پول آن
نیز فقط بر روی یک یا چند سایت مخصوص قابلدسترسی است .ازجمله پولهای مجازی تابع این
نظام باید به دالر لیندن 1و پیپال 2اشاره کرد.
 .۴-۲ارز مجازی غیر وابسته

پول مجازی غیرمتمرکز تابع نظامی است که در آن ،معامالت از طریق شبکهای از کاربرها تأیید
و انجام میشود که برای تأیید و انجام این معامالت ،هر کاربر باید اقداماتی را انجام دهد .در پولهای
مجازی غیرمتمرکز ،مانند بیتکوین ،پشتوانۀ ارزهای دیگر وجود ندارد و بدون واسطه و بهصورت
ً
کامال یکتا فعالیت میکنند و واحدهای آن نیز بهصورت غیرمتمرکز استخراج و توزیع میشود.
 .۴-۳ارز مجازی برای خرید کاال و خدمات مجازی

ً
این پولها صرفا برای کاربران دنیای مجازی ،بر اساس مقدار کار مجازی کاربر و قابلمبادله تنها
ً
در همان شبکه است؛ یعنی اشخاص این پول را صرفا برای استفاده در فضای مجازی مورداستفاده

قرار میدهند و تصور تبدیل این پول به پول حقیقی ،تصوری باطل است .نمونۀ آن ،پول مجازی
ً
ِو یکی 3است که صرفا برای بازیهای مجازی و شرطبندی و قمار اینترنتی مورداستفاده قرار میگیرد
و قابلتبدیل به پول واقعی نیست.
 .۴-۴ارز مجازی برای خرید کاال و خدمات در دنیای حقیقی و مجازی

با این ارز میتوان کاالها و خدمات را در دو دنیای حقیقی و مجازی خریداری نمود .منشأ تولید
و خرید ارز دنیای مجازی است و کاربران دنیای مجازی میتوانند بهواسطۀ آن ،کاالها و خدمات

1. Linden Dollars
2. PayPal
3. Weiqi
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موردنیاز خود را از دنیای حقیقی و مجازی تأمین نمایند .نمونۀ این ارزها ،ایسباکس 1است .اگرچه
که این ارز برخالف ارز موضوع بند قبل ،برای تأمین نیازهای مادی ،عالوه بر نیازهای مجازی
مورداستفاده قرار میگیرد اما وجه مشترک این دو آن است که قابلتبدیل به پول حقیقی نیستند یعنی
نمیتوان با دادن مابهازای پول فیزیکی ،این ارزها را تملک کرد؛ بلکه باید این ارز را همچون ارز قبلی،
در فضای مجازی تولید کرد و مورداستفاده و مبادله قرارداد.
 .۴-۵ارز مجازی برای خرید کاال و خدمات دنیای مجازی با امکان تأمین پول در دنیای حقیقی

در این نمونه ،کاربر دنیای مجازی با استفاده از پول حقیقی میتواند نسبت به تهیۀ ارز مجازی
اقدام و از طریق آن کاال و خدمات موردنیاز خود را از دنیای مجازی خریداری کند .درواقع ،این
مدل ،توسعۀ مدل پیشین است و در تعامل با دنیای حقیقی بیشتر شده است .نمونۀ این پول ،واو 2و
کیوبی کوین 3است.
 .۴-۶ارز مجازی با قابلیت تبدیل دوطرفه و امکان استفاده در دنیای حقیقی

این پول قابلیت تبدیل به پولهای حقیقی و بالعکس را دارد و از آن برای خرید کاال و خدمات
حقیقی و مجازی میتوان بهره گرفت .این نمونه رشدیافتهترین نمود پولهای مجازی است و بلوغ
پولهای مجازی را نشان میدهد (.)Guo & Chow, 2008: 4
 .۵مقایسۀ مفهوم ارز و رمزارز

در تبیین مفهوم ارز ،مستند به بند «پ» مادۀ  1قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب 139۲
مشخص شد که در تعریف ارز ،وجود سه رکن اساسی «پول بودن»« ،رایج بودن» و «خارجی بودن»
ضروری است .برای تطبیق مفهوم و بهتبع آن شمول احکام ارز بر رمزارز ،باید دید که آیا این سه رکن
درخصوص رمزارز نیز جاری است یا خیر؟
در مورد رکن نخست یعنی پول بودن ،خواه بر این نظر باشیم که نقش دولت ،انشای پول بودن
درخصوص یک مال منقول و جعل مفهومی آن است و خواه قائل به این باشیم که پول ،مفهومی است
متعارف بین اشخاص در جامعه که نقش حکومت ،شناسایی ،حمایت و رسمیت بخشیدن به آن است،
در هر دو صورت در شرایط فعلی در نظام قانونی ایران ،آنچه بهعنوان رمزارز شناخته میشود ،مصداق
پول نیست4؛ چراکه ارکان قانونی مؤثر در تعریف پول همچون داشتن پشتوانه و تعیین مصادیق آن توسط
قانونگذار در این نوع ابزار مبادله مفقود است ،سیر تاریخی پیدایش این ابزار پرداخت نیز گویای چنین
1. AceBucks
2. WOW
3. QBCoin

 .4چنانکه بیان شد ،پول محسوب نشدن ،مالزمهای با ممنوعیت معامله ندارد.
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مطلبی است .فلسفۀ وجودی ارزهای مجازی ،فرار از مقررات دستوپا گیر حکومتها درخصوص
نقلوانتقال وجوه ،افزایش سرعت نقلوانتقال ارزش ،عدم پرداخت مالیات ،مقابله با شفافیت و ...بوده
که همگی در تعارض با دخالت دولتها در جعل مفهوم پول است .اگرچه که در نظام مقرراتی ایران،
نخستی بار هیئت وزیران در مصوبۀ شمارۀ /۵۸144ت ۵۵۶37/هـ مورخ  ،139۸/0۵/0۶اقدام به
صدور تصویبنامه درخصوص استفاده از رمزارزها نمود و در تبصرۀ مادۀ  ۶به امکان صدور (فروش
خارجی) رمزارزها بهشرط بازگردانی ارز حاصل از فروش آن با رعایت ضوابط بانک مرکزی نمود ،اما
واقعیت این است که این نوع ضابطهگذاری ،مصداق جعل رمزارز یا شناسایی آن بهعنوان پول در نظام
ً
قانونی ایران نیست؛ چراکه چنین حقی ،منحصرا در اختیار قوۀ مقننه است 1و درخصوص آنچه بهعنوان
رمزارز شناخته میشود ،تاکنون مقررهای قانونی مبنی بر شمول احکام پول درخصوص این وسایل
پرداخت به تصویب نرسیده است.
در مورد رکن دوم و سوم که «رواج داشتن» در «کشورهای خارجی» است ،باید گفت که رواج
داشتن مفهومی عرفی است اما چنان که بیان شد ،در نظام قانونی ایران ،منظور از رواج ،رواج قانونی
است؛ یعنی پولی که از نظر قانونی رواج آن موردپذیرش قرار گرفته است .هماکنون بیش از 1۵00
نوع رمزارز وجود دارد که با توجه به سیستم تولید و استخراجی که برای هریک از آنها وجود دارد،
در نهایت میزان تولید مشخص و محدودی دارد (میرزاخانی و سعدی)7۵ :1397 ،؛ اما با این حال
ً
چرخش همین میزان مشخص و محدود از ارزهای مجازی در میان استفادهکنندگان آن ،عرفا مصداق
رواج داشتن است؛ اما بر اساس مادۀ  ۲قانون پولی و بانکی کشور ،رواجی که مدنظر قانونگذار ایران
است ،رواجی است که از جانب قوۀ قانونی کشور و بهعنوان پول به رسمیت شناختهشده باشد که این
مورد درخصوص رمزارزها مفقود است.
رویۀ عملی کشورهای مختلف درخصوص تسری دادن مفهوم ارز بر آنچه بهعنوان رمزارز شناخته
میشود نیز حاکی از آن است که نهتنها مواجهه این کشورها با رمزارز ،همچون مواجهه با ارز و پول
رایج این کشورها نیست؛ بلکه در مواردی که از این ابزارهای پرداخت بهجای پول ملی کشورها
استفاده شود ،اشخاص دخیل با مجازاتهایی نیز مواجه میشوند .بهعنوان مثال مارس  ،۲014مرکز
خدمات درآمدهای داخلی ایاالت متحده آمریکا 2که وظیفۀ مقررهگذاری در حوزۀ مالیات را دارد ،از
بیت کوین بهعنوان رایجترین رمزارز موجود بهعنوان یک دارایی نام میبرد که قواعد و مقررات مربوط

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

)2. Internal Revenue Service (IRS
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به دارایی ازجمله شمول مالیات بر آن حاکم است و ارز بهحساب نمیآید

( U.S. Internal

 )Revenue Service, Letter, No. 2016-0036: 2016و قانونگذار آمریکایی ،استفادهکنندگان از
این ابزارهای پرداخت را که بدون اخذ مجوزهای الزم ،اقدام به فعالیت در این حوزه بنمایند مشمول
قانون ممنوعیت انتقال پول بدون مجوز مشاغل میداند .بر اساس بند «الف» مادۀ  1۸این قانون،
«هر کس آگاهانه اداره ،کنترل ،مدیریت ،نظارت ،هدایت یا مالکیت تمام یا بخشی از یک کسبوکار
انتقال پول بدون مجوز را بهعهده بگیرد ،به جزای نقدی مندرج در این قانون یا حبس بیش از  5سال
و یا هر دو مجازات ،محکوم خواهد شد» .بانک مرکزی چین نیز بر کاال بودن بیتکوین تأکید دارد
و بیت کوین را کاالی مجازی خاص میداند که جایگاه حقوقی معادل ارز ندارد و نباید بهعنوان ارز
در بازار جریان یابد؛ زیرا توسط یک مرجع پولی منتشر نمیشود ( .)Yulu & Lee: 2017در آلمان
نیز بیتکوین بهعنوان یک دارایی مالیاتپذیر مورد شناسایی قرار گرفته است و به آن ،ابزار مالی جدید
و یک واحد ارزش اطالق میشود

(and Castillo, 2013: 71

 .)Britoبرخی دیگر از کشورها

همچون ویتنام و ایسلند ،استفاده از بیت کوین را بهطور کلی ممنوع اعالم کردهاند (روشن و دیگران،
 .)۵7 :1397بانک مرکزی اروپا اگرچه پس از مطالعات موردی ،در گزارش رسمی ساالنۀ خود با
موضوع ارزهای مجازی در اکتبر  ،۲01۲چنین نتیجه گرفت که ارزهای مجازی بهشرط آنکه در یک
ً
سطح نسبتا پایین بمانند خطری برای ثبات قیمت ایجاد نمیکنند ( ECB Virtual Currency
)Schemes, 2015: 47؛ اما همین مرجع در سال  ۲01۵و به دلیل گسترش استفاده از رمزارزها در
این اتحادیه ،بهصراحت از تأثیر افزونی استفاده از این ابزارهای پرداخت بر کاهش اعتبار بانکهای
مرکزی گفت و از عدم هماهنگی کشورهای عضو از اخذ رویۀ واحد در اعالن هشدارها ،وضع
(Currency Schemes, 2015: 32

 .)ECB Virtualاز موارد

مقررات و عدم نظارت انتقاد کرد
ً
مذکور این نتیجه حاصل میشود که اوال ارزهای مجازی در نظام قانونی اکثر کشورها ،بهعنوان پول
ً
در نظر گرفته نمیشود و ثانیا کشورها ،درصدد آن هستند تا با وضع قوانینی ،نسبت به تحدید استفاده
از این ابزارهای پرداخت بهعنوان پول اقدام نمایند.
نتیجه

در نظام قانونگذاری ایران ،تعریف قانونی ارز ،مفهومی نوپا و دربردارندۀ سه رکن پول بودن،
رایج بودن و تعلق به کشور خارجی است .این ارادۀ قانونگذار است که مشخص میکند به کدام مال
منقول پول اطالق شود و به کدام مال نشود (خواه معتقد به انشایی بودن این اراده باشیم و خواه معتقد
به اخباری بودن آن) .هم چنین منظور از رواج داشتن پول در یک کشور خارجی ،شناسایی آن پول
توسط نظام حاکم بر کشور منتشرکننده و همچنین رواج قانونی در آن کشور است .با این تعبیر

۲۸۰
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رمزارزها ،پول نیستند؛ چراکه در نظام قانونی ما بهعنوان پول شناخته نشدهاند و رایج نیستند ،به این
علت که قانونگذار ایران ،رواج آنها را به رسمیت نشناخته و خارجی نیستند .از نظر قانونی ،شرط
خارجی محسوبشدن ،انتساب به حاکمیت یک کشور خارجی است و از طرفی اکثر کشورهای
ارز مورد
خارجی نیز به ارز نبودن این داراییها اذعان دارند؛ بنابراین در شرایط کنونی ،نسبت بین ِ

تعریف قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  139۲و آنچه امروزه بهعنوان رمزارز شناخته میشود،
از میان نسب اربعه نسبت تباین است .بدین ترتیب ،هیچیک از مصادیق رمزارز ،ذیل تعریف ارز
موضوع قانون مبارزه قاچاق کاال و ارز و بهتبع آن احکام صادره در قانون مذکور و سایر قوانین و
ً
مقررات مربوط به ارز نمیگنجد و طبیعتا مشمول ممنوعیتهای مربوط به نقلوانتقال ارز همچون
ممنوعیت معامالت ارز بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی و بدون رعایت ضوابط تعیینی دولت (بند
خ مادۀ  ۲قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  )139۲نمیشوند .وجود مجازاتهای سنگین
برای نقلوانتقال ارز بهصورت غیرمجاز و عدم وجود ضمانتاجرای قانونی برای نقلوانتقال
رمزارزها ،با وجود وحدت کارکرد این دو بهعنوان ابزار پرداخت و نیز ریسک روزافزون سوء
بهرهبرداری از رمزارزها در اقتصاد کشور ،حاکی از عدم تناسب مقررهگذاری در این حوزه است که
باید موردتوجه قانونگذار ایران قرار گیرد .تصویب فوری مادهواحدهای قانونی بهمنظور تسری احکام
نقلوانتقال ارز بر رمزارزها بهصورت موقت و نیز تدوین قانون جامع در حوزۀ رمزارز بهمنظور تبیین
قواعد مربوط به استخراج و نقلوانتقال رمزارز ،بهعنوان راهکاری بلندمدت ،میتواند به
سردرگمیهای موجود در این خصوص ،پایان دهد.
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