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وضعیت حقوقی ارزهاي مجازي در ایران

1عارف خلیلی پاجی

آورانـه در فضـاي   آوري اطالعات و ارتباطات و ایجاد و توسعه ابزارهاي فنپیشرفت فن

ایـن  .گذاران ایجاد کرده استگذاران و قانونهاي بسیاري را براي سیاستچالش، مجازي

اي نیز برخـوردار  کیفريِ گسترده-از ابعاد حقوقی، بعد سیاسی و اقتصاديها افزون بر چالش

.است

قـانون ، ماننـد رمزارزهـا  ، آورانـه گري در خصوص این ابزارهاي فـن بدون تردید تنظیم

هاي آزمونی که آشکارکننده محدودیت.دهدگذاران را در معرض آزمونی سخت قرار می

تواند دربردارنده مخاطراتی گسـترده  است که می گريجدي و حتی ناتوانی در حوزه تنظیم

نخسـت؛  .گذاري در این زمینه از دو شق کلی خارج نیستنبدون تردید رویکرد قانو.باشد

.ممنوعیت هرگونه استفاده و دوم؛ ترسیم چارچوب قانونی مناسب و پویا

اسـتی مبتنـی   بانک مرکزي سی، در ایران، کوین به ویژه بیت، با گسترش بیشتر رمزارزها

ــود   ــاذ نم ــتفاده اتخ ــت اس ــر ممنوعی ــورخ    .ب ــران م ــزي ای ــک مرک ــتورالعمل بان ــابق دس مط

، به استناد قابلیت استفادة ارزهاي مجازي در پولشویی و تامین مـالی تروریسـم   09/10/1396

ایـن رویکـرد منفعالنـه و    .ها در مراکز پولی و مالی کشور ممنوع شـد هرگونه استفاده از آن

-همـان ، و نمودن صورت مسأله به جاي ارائه یک پاسـخ و راهکـار مناسـب   تالش جهت مح

بلکه پیامدهاي منفی از جملـه زیرزمینـی   ، نه تنها مفید واقع نشد، گونه که قابل پیش بینی بود

توان به مصرف بـی رویـه و   هاي این حوزه را در پی داشت؛ که از جمله آن میشدن فعالیت

.هاي صورت گرفته در این زمینه اشاره کردکالهبرداريبدون ضابطه برق و برخی 
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نـویس سـند   بـا انتشـار پـیش   ، بانک مرکزي ایـران در چرخشـی قابـل توجـه    ، حال با این

در صدد اتخاذ رویکردي مناسـب  ، 08/11/1397مورخ »الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها«

سـند وارد اسـت امـا آن را    نویس این با وجود ایرادات جدي که بر پیش.در این زمینه است

امـري کـه تـاکنون بـه     .مندي حـوزه رمزارزهـا دانسـت    توان گام رو به جلویی در قاعدهمی

.سرانجام مشخصی نرسیده است

تصـویب نامـه در خصـوص اسـتفاده از     «گام بعدي در سیاستگذاري پیرامـون رمزارزهـا   

بـا ایـن وجـود    .رسـید به تصویب هیئت وزیـران   13/05/1398است که در تاریخ »رمزارزها

پرسشی که در خصوص وضعیت حقوقی مبادالت رمزارز همچنان وجود دارد این است که 

آیا خرید و فروش آن ممنوع و داراي ضمانت اجرا است یا خیـر؟ اگرچـه در دسـتورالعمل    

بانک مرکزي و تصویب نامه هیت وزیران به صراحت استفاده از رمزارزها در مراکـز پـولی   

فاده از آن در مبادالت داخل کشور ممنوع شده است اما این امر به معناي جـرم  و مالی و است

فروش و نگهداري رمزارزها نیست و تا زمانی که با استناد به اصل قانونی بـودن  ، بودن خرید

انگاري و کیفرگذاري در این حوزه به تصـویب  قانونی در راستاي جرم، هاجرایم و مجازات

.شودر این زمینه مباح محسوب میهرگونه عملیاتی د، نرسد

شمول قوانین ارزي بر رمزارزهـا بـه   ، اقدام بعدي که توسط قانونگذار مدنظر قرار گرفت

.بـود  1399موجب ایجاد اصالحاتی در الیحه اصالحی قانون مبـارزه بـا قاچـاق کـاال و ارز     

مجلس شـوراي   در 29/02/1399الیحه اصالحی قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز در تاریخ 

شـوراي  .اسالمی به تصویب رسید و جهت اعالم نظر شوراي نگهبان به این شورا ارسال شـد 

از جملـه بـه   .نگهبان در راستاي وظایف ذاتی خود ایراداتی به برخی مواد الیحـه وارد کـرد  

بر این اساس این شورا در اعـالم نظـر خـود    .شودکه مربوط به رمزارزها می 2ماده  7تبصره 

بـا توجـه بـه    ، تسري احکام ارز به رمزارزها، 7در تبصره «:اعالم داشت 01/09/1399خ مور

عدم تعریف و روشن نبودن احکام رمزارزهـا بـه ویـژه از ایـن جهـت کـه تسـري بعضـی از         

ابهام دارد؛ پس از رفـع ابهـام اظهـارنظر خواهـد     ، احکام ارزها به حوزه مذکور ممکن نیست

اي اسالمی با اصالح تبصره مذکور تـالش کـرد تـا ابهامـات     مجلس شور، اساسبر این.»شد
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مـورد تصـویب قـرار     24/01/1400امـري کـه در تـاریخ    .شوراي نگهبان را برطـرف نمایـد  

نوعی اسـناد الکترونیکـی   )ارز رقومی(رمزارز «:گرفت و بدین شکل متن تبصره را تغییر داد

غیرمتمرکـز و  ، )رقـومی (یجیتـال  این قانون است که بـر بسـتري د  )1(ماده »پ«موضوع بند 

یابـد و بـدین لحـاظ ارز محسـوب و     موجودیت می)چینبالك(شفاف به نام زنجیره بلوك 

مجـدداً در تـاریخ   .».ایـن مـاده اسـت   »چ«و»ج«،»ث«،»ت«،»پ«هاي مشمول مقررات بند

بـار ایـرادي   ایـن .شوراي نگهبان در خصوص الیجـه مزبـور اعـالم نظـر نمـود      28/02/1400

، مصـوبه  17درمـاده  «:نسبت به تبصره مذکور نگرفت و تنهـا اقـدام بـه ارائـه تـذکري نمـود      

در»رقـومی «و»دیجیتـال «محـل واژه  ، 7در تبصـره  ، به قـانون )مکرر 2(موضوع الحاق ماده 

رسـید ارز خـارجی محسـوب کـردن     کـه بـه نظـر مـی    با ایـن ، رواز این.».جا شودپرانتز جابه

وقی ایران و شمول قوانین و مقررات ارزي از جملـه قـوانین مربـوط بـه     رمزارزها در نظام حق

اما مجلس شوراي اسالمی راسـاً اقـدام   ، آوري تا حد زیادي قطعی استقاچاق ارز بر این فن

.به حذف تبصره مزبور از الیحه اصالحی نمود

هسـتیم  همچنان شاهد بالتکلیفی قانونی نسبت به ارزهاي مجازي در ایـران  ، اساسبر این

.تواند ریسک مبادالت رمزارزي را در ایران افزایش دهدامري که بیش از پیش می


