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 قوانین آلمان و آمریکا نگاهی بهچالش های حقوقی ارزهای دیجیتال با 

 

 نویسنده : مرتضی امیری                                                                                 

 98/  8/  27تاریخ انتشار :                                                                                                 

 چکیده

بیت  ارزهای دیجیتال همچون .است افزایش حال در سرعت به کوین بیت ارزهای دیجیتال بخصوص از استفاده 

 شده معامله و منتقل ،کاالها مورد استفاده قرار گرفته  خرید برای الخصوصو علی  الکترونیک تجارت کوین در

و در این میان ممکن است از  اند کرده گذاری سرمایه جدید دیجیتال پولقالب  در را خود سرمایه ها شرکت و

 .این ابزار دیجیتال برای مقاصد غیر مشروع نیز استفاده شود 

هنوز اما چارچوب قانونی آن  است، شده شناخته خوبی به ارز دیجیتالراجع به  فنی های جنبه که حالی در

 مقاله، این. کرده اند مجازی پدیده این به کشف شروع فقط جهان سراسر در قانونگذاران و است نشده مشخص

به ما نشان می دهد که چه راهکارهای قانونی در پیش روی قانونگذار برای مواجهه با این پدیده وجود دارد و با 
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چه چالش هایی در زمینه های مختلف مدنی و کیفری مواجه است و در این رابطه نگاهی به قوانین آلمان و 

 آمریکا نیز می اندازیم . 

 مقدمه

 به به تازگی شروع ها دولت هستند، تکنولوژیکی های پیشرفت عقب تر از مگا یک همیشه قوانین که آنجا از

بیت  » از استفاده آن واحد در . کرده اند،  کنند می ایجاد جدید دیجیتال ارزهای که هایی چالش در برابر واکنش

بیت  مهم های ویژگی.  است رشد حال به سرعت در ،است  مجازی ارزهای ترین محبوب از یکیکه  1«کوین 

 نسبتا   بیت کوین معامالت.  متمرکز و بدون نفوذ دولت و امکان استفاده از اسم مستعار آن است غیر ساختار کوین

تقریبا  ) هزینه بسیار پایین و موجود عمومی 2«بلک چین »  از استفاده هنگام تایید گرفتن همچنین . است آسان

 بهدر عین سهولت متاسفانه  ها ویژگی این البته کوین است.این قبیل معامالت از ویژگی های مثبت بیت  ( صفر

 کاربران و ها شرکت ، آنالین های فروشگاه ،از یک طرف . دنگیر می قرار استفاده سوء مورد مختلف های شیوه

 متخلفین و بزهکاران ، دیگر سوی از و توانند از این معامالت سریع و شفاف سود فراوانی ببرند می خصوصی

بیت کوین ها و به طور کلی ارزهای  یکی از نتایج این معامالت این است که.  کنند می استفاده آن ازتوانند  نیز می

 پیشرفت. شود استفاده می قانونی غیر های فعالیت در پول برای نامشخص نیمه جایگزین یک عنوان به دیجیتال

یکی از  آلمان.  زمینه وجود داشته باشدی در این مختلف حقوقی مسائلکه  شود می باعثمعامالت ارز مجازی 

وضع قوانینی جهت ساماندهی وضعیت مبادالت بوسیله بیت کوین نموده چند کشور اروپایی است که شروع به 

  نموده است .  مالیاتی و نظارتی نقوانی اقدام به وضع عمومی حقوق حوزه درو است 

ی کامپیوتری ها داده به مربوط جرایم یا سرقت ، اخاذی ، پولشویی نظیر یجرایم و از نقطه نظر حقوق کیفری نیز

الکترونیک استفاده شود  تجارت در بیت کوین اگررا مد نظر قرار داده و در این رابطه جرم انگاری نموده است . 

مرجع  بایستیاز آنجایی که  ، این بر عالوه.  است ضروری آن اجرای و مسئولیت به مربوط سواالتپاسخ به 

 از کلی گاهدید یک ارائه مقاله، این هدف ، رو این از؛  مناسبی جهت پاسخ به این سواالت وجود داشته باشد

 است .  بیت کوین به مربوط مختلف مسائل

 چالش های بیت کوین در حوزه حقوق عمومی . 2

 از. در ایاالت متحده  کند می تشریح  را شهروندان  دولت و میان رابطه به مربوط قوانین معموال عمومی حقوق

 یک از پسدولتی  ادارات ، است یافته افزایش فردی و جایگزین ارز یک عنوان بهبیت کوین که استفاده از  آنجا

                                                           
1 . Bitcoin 
2 . block chain 
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 بیت کوین کاربر هر که همانطور.  کرده اند ارز دیجیتال سیستم بر نظارت و تنظیم به شروع اطمینان عدم دوره

.  کنند دریافت می پول کوین بیت معامالت از طریق معامالتی های سیستم و است دهنده بالقوه مالیات یک

 یمالیات نقوانی و نظارتی های زمینه در ویژه به عمومی حوزه حقوق برای را مهمی مسائل کوین بیتبنابراین ؛ 

 کند که ذیال  به بعضی از آنها اشاره می کنیم .  میایجاد 

 مجوزهای ضروری الف ـ

باید مد نظر قرار گیرد ؛ این است که دقیقا مشخص شود  بیت کوین که در وضع قوانین راجع بهاولین مسئله ای 

 نظارتی های سازمان توسط باید معامالتی فرم پلت اپراتورهای یک؟  چیست بیت کوین ارز دیجیتال و از جمله

که  تجاری های برای شرکت را 3«بیت الیسنس »  دارد قصد نیویورک ایالت ، مثال عنوان به.  بگیرند مجوز مالی

  ( Foley, 201) .  کند معرفی کنند استفاده می کوین بیت از

کوین  بیت به مربوط پولشویی های فعالیت پیشرفت آنالین و در برابر تقلب مصرف کنندگان از این مجوزها باید

 4آلمان بانکداری قانون 1 بخش از و دارند وجود مجازی ارز قوانین ، آلمان در حاضر حال در . محافظت کند

 اهداف برای را مالی خدمات یا و بانکی کار و کسب آلمان که در فردی هر قانون این به توجه با . کنند می پیروی

 مشخص آلمان بانکداری قانون.  دارد آلمان 5نظارت فدرال و آژانس کتبی گواهی به نیازدهد  می انجام تجاری

 و صدور خاص طور به قانون . گیرد قرار می ( 2 و 1 بخش ) مالی تحت عنوان خدمات چیزی چه که کند می

 حساب واحد»  از عبارتند ابزارهای مالی کرده است.مشخص  مالی سرویس یک عنوان به را مالی ابزار پذیرش

 این، بر عالوه.  است کرده بندی طبقه عنواناین  به را ، بیت کوین ویژه بهو  « دیجیتال ارزهای»  ، نتیجه در که 6«

 در حتما را خود کار و کسب محل که ندارند آن به نیازی ها شرکت که کرده ابراز ( Bafin, 2005, 1)  آژانس

بیت  پلتفرم رو این از.  نیازمند صدور مجوزهای الزمه است آلمانی مشتریان به تاخدمارائه  اما ،آلمان دایر کنند 

 آلمان خدمت در که کسانی یا/  و آلمان در که کسانی به الزم است که برای ارائه خدماتاست  تجاری که کوین

 حبس با نیاز مورد مجوز بدون خدمات مالی امور انجام.  دریافت کند آژانس نظارت ازهای الزم را مجوز هستند

 . است که از مجوزهای تحت حمایت قانون استفاده شود نیاز آلمان در نتیجه، درهمراه خواهد بود .  جریمه یا

 به و است انتزاعی و گسترده بسیار آلمان بانکداری قانون تعاریفکه  است واقعیت این خاطر بهمسئله  این

 . دنمایی می دهد واجازه بروز و خ مجازی ارزهای مانند جدید تحوالت

                                                           
3 . BitLicence 
4 . Kreditwesengesetz 
5 . GFFSA 
6 . Rechnungseinheiten 



4 
 

 کوین بیت بودن قانونی مورد درکه  ( Rubin, 2012, 182)  فراوانی داغ بحث های از پس متحده ایاالت در

 گرفتن قوانین فدرال آمریکا حاضر حال در.  اند شده گرفته نظر در قانونی بیت کوین خدماتصورت گرفت ؛ 

 بیت کوین خدمات برای کنترل توان می را قوانین این و ضروری ساخته است پول فرستندگان برای مجوز را

 . داد قرار استفاده مورد

 فدرال قوانینالبته .  ثبت نام کنند ایالتی قوانین همچنین و فدرال قوانین تحت باید های مجازی پول های فرستنده

 بزرگ مشکل دوبروز  باعثاگر فراتر از این عمل کنند ، چرا که  را ضروری می دانند نام ثبت به نیاز فقط آمریکا

 صدور الزامات چرا که  ؛ است یدولت قوانین در پول فرستنده نامشخص تعاریف به مربوط اول مشکل:  دنشو می

 Santori, 2013)    شود ی واحد منجر میکوین بیت کار و کسب یک به واقع درفرستنده ها  برای شناسایی مجوز

 را خدماتش که شود می کشوری هر در مجوز یک نیازمند احتماال پول فرستنده که است این بزرگتر مسئله.  (

 چرا ،تاثیر می گذارد  نیز المللی بین روابط روی براین است که الزامات دست و پاگیر دوم  مسئله.  دهد می ارائه

. ی خود را هماهنگ کنند متفاوت قانونی های دستورالعمل با باید اینترنت در خدمات دهنده ارائه های شرکت که

 آلمانی شهروندان به محصوالت ارائه معنای به آلمان در مالی خدمات انجام که رسد می نظر به ، مثال عنوان به

 . ، است اند شده واقع شرکت این که جایی به توجه بدون

اینکه این دیدگاه چه اثرات برون  ویژه به ، است چالشی همچنان پا برجا سوال این مورد در مباحثات حال، این با 

 ( Fischer, 2012, 32)  مرزی ای خواهد داشت.

 ایاالت در.  گیرند می قرار قانون دو هر مجوز صدور شرایط تحتبیت کوین  خدمات فوق، موارد به توجه با

 کوین بیت پول انتقال( بررسی و) کنترل برای مجوزلزوم گرفتن  به مایل ها دولت ، آلمان در همچنین و متحده

 . هستند

 مالیاتی قوانین چالش های راجع بهب ـ 

حاوی  زیر موقعیت دو.  شود می ی به آنمالیات مسئولین توجه افزایش باعث کوین بیت ارز نرخ سریع افزایش

 : مسائل نگران کننده خاصی هستند

بیت کوین سیستم ناشی از ثبت نام در  درآمد بر مالیات دریافت به مند عالقه است ممکن اتیمالی مقامات اوال،

 پول عنوان آنجایی که بیت کوین بهاز .  ندارندبر این مهم   اصراریلزوما  مالیاتی قوانین و سیاست هرچند باشند،

 بیت کوین درآمد بندی طبقه برای را جدیدی های تعریف مجبورند مالیاتی مقامات،  شود نمی شناخته سنتی

 به را ها کوین بیت ، آلمان مالیاتی مقامات ،«  تعریفی شکاف»  این به توجه با . جهت پرداخت مالیات ارائه دهند
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»  اساس بر ، درآمد بر مالیات زیر مجموعه به این ترتیب که کنند می بندی طبقه 7« اقتصادی دارایی»  یک عنوان

اشخاص را مشمول  9« داخلی درآمد قانون»  متحده ایاالت در.  گیرند قرار می 8« آلمان درآمد بر مالیات قانون

 میی منبع هر از درآمد یتمام معنای به ناخالص درآمد» آمده است که  این قانون از 61 مادهدر . مالیات می داند 

 با.  شود می ثروت افزایش به منجر که است یگوناگون های فعالیت شامل « درآمد»  اصطالح بنابراین،.  « شود

ریف آلمانی این موضوع این است که تع.  گیرد قرار قوانین تحت است ممکن بیت کوین ، موضوع این به توجه

.  می باشد« ( فیزیکی یا مجازی و موجود ) آن فرم از نظر صرف ، اقتصادی ارزش گونه هر شامل درآمد »
(Jeffries, 2014,11  ) 

 تمایز ، آلمان در . است گرفته قرار بحث مورد نیز بیت کوین معامالت سود بر فروش های مالیات ، این کهثانیا 

  10آلمان فروش بر مالیات قانون 1 ماده به توجه با.  کند می ایفا مهمی نقش تجاری و خصوصی معامالت بین

 غیر کاربران.  گیرند می قرار فروش بر مالیات عنوان که تحت هستند تجاری آنالین معامالت و معامالت فقط

بزرگ بیت  معامالت با ارتباط در حتی یا و پرداخت روش یک عنوان به بیت کوین از استفاده هنگام ، تجاری

 فروش بر مالیات مساله متحده، ایاالت در . شوند مشمول پرداخت مالیات بر فروش نمی Mt کوینی مانند مبادله

 .  است قابل بحثی موضوع حاضر حال در کوین بیت معامالت

 ایاالت قانون تحت ها کوین بیتو ارزهای دیجیتال از جمله  است گرفته نشده همچنان نهایی تصمیم ، حال این با

 بیت کوین درآمد از عمومی مالیات ( Isom, 2013, 9)  .شوند بندی طبقه « درآمد»  عنوان به توانند می متحده

 مالیات اداره اخیرا . ارز عنوان به شوند یا محسوب می دارایی عنوان به ها کوین بیت آیاکه  این دارد به بستگی

 (  Meusers ,2014)  .محسوب کند دارایی عنوان به را کوین بیت ه است کهگرفت تصمیم 11داخلی

 با مقامات حقوقی، سواالت اینسوای تمام .  یابد می افزایش مالیاتی الزاماتو  مقررات حقوقی، نظام دو هر در

بهرحال در زمینه مالیات ارزهای .  هستند مواجه بیت کوین مالی معامالتمالیات در  مشمول افراد شناسایی مشکل

 ذات حقوقی مسئله .  معامالت است و هممجازی مشکالتی وجود دارد که هم مربوط به خود 

 در حوزه حقوق کیفری « بیت کوین » چالش های . 3

قانونی  از طریق پول با منشا غیر پرداخت روش یک عنوان به اغلب ها کوین بیت ، کیفری چالش های زمینه در

دهد که ناشناس تر از پرداخت های بانکی  امکان پرداختی ارائه می بیت کوین پول کیف.  شوند محسوب می

                                                           
7 . Wirtschaftsgut 
8 . Einkommenssteuergesetz 
9 . IRC 
10 . Umsatzsteuergesetz 
11 . IRS 



6 
 

 در ) کاالهایی خرید توان برای دیگری می مجازی ارز هر مانند ، بیت کوین از ، این بر عالوه . معمول است

مانند خرید و فروش  ) . استفاده کرد که هدف اعمال و فعالیت های مجرمانه هستند ( آفالین یا الکترونیک تجارت

 ( مواد مخدر

 پول برای جایگزینی عنوان به بیت کوینالف ـ 

مبدل کرده است که  بزهکاران و متخلفین برای جذاب ابزار یک را به آن بیت کوین در معامالت مستعار نام

 کنند استفاده میتوانند برای فعالیت های غیرقانونی خود در مقایسه با پول رسمی از آن

 شخص حضور به نیازی ، پول دریافت هنگام دراول اینکه :  هستند دو چیز ارزهای دیجیتال مزایای استفاده از

است ؛ شناسایی آنها ممکن  و شوند می کنترل که بانکی های حساب از ستنی الزم دوم اینکه و حقیقی نیست

 در پرداخت روش یک عنوان به ویژه به ـ بیت کوین ها از استفاده ، ها ویژگی این به توجه با . استفاده شود

 شود روز به روز محبوب تر میـ  ناشناس های شبکه طریق از غیرقانونی کاالهای خرید هنگام یا و آنالین محیط

.  (fuller, 2014, 29 ) شود می استفاده پول برای جایگزینی یک عنوان به ها کوین بیت که از هنگامی معموال ، 

از جمله جرایمی که با استفاده از بیت .  بزنندرا دور  کیفری قوانین مقررات توانند مشکلی می هیچ مجرمین بدون

 کوین صورت می گیرد ؛ می توان به موارد زیر اشاره کرد :

 های فعالیت از که است ممکن و هستند پولشویی به مشکوک استفاده از ابزارهای دیجیتال:  شویی پولـ 

 های ویژگی ، استفاده شود پول این منشادوباره  مبادله از پسس و پول برای مبادله ارزهای دیجیتال غیرقانونی

 قانون اجرای بنابراین و است پیچیده بیت کوین انتقال ردیابی:  دارد مهمی نقش زمینه این در بیت کوین سیستم

 .  است سخت بسیارآن  برای

 را جدیدی عبور رمز توانند می کاربران.  دکر بررسی را بیت کوین های ریشهبرای پیشگیری از این امر بایستی 

 برای کلید جدیدی تولید این بر عالوه و جدید مترادف یک از استفاده به قادر و کنند ایجاد کوین بیت هر برای

 به راحتی امکان پذیر است .  ،بیت کوین  متمرکز غیر ساختار به توجه با هستند و این امر معامالتاین 

 به باید ها بانک کهاست  حالی دراین  ؛ وجود ندارددر سیستم بیت کوین نیازی به ارسال هیچگونه گزارشی 

با   هم هنوز کوین بیت معامالت، بنابراین ؛  دهند گزارشکنند  آنها را کنترل می مالی عملیات نظارتی که مقامات

 .فاصله بسیاری دارند کنترل

اموال غیرقانونی برای پولشویی  ها کوین بیت که است شده ظن موجب این سوء خاص رویدادهای از برخی

نمونه بسیار معروف آن افزایش تبادالت بیت کوینی در مدتی کوتاه و پیش  . اند گرفته قرار سواستفاده مورد
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.  شد برابر دو روز چند عرض در کوین بیت نرخ زمان آن در.  پرداخت اجباری بانک ها در قبرس می باشد

داد این است که صاحبان حساب های بانکی از این ارز توان ارائه  توضیحی که برای افزایش سریع این نرخ می

 که حالی در.  ات مالی و دولتی پنهان نگاه دارنداده کردند تا هویت خود را از مقاممجازی برای پول خود استف

 گیرد، قرار استفاده مورد پولشویی مقاصد برای توانند می بالقوه طور به ها بیتکوین که دهد می نشان حادثه این

 معانی از یکی ، آلمان قوانین طبق .چندان روشن نیست ملی قوانین مفاد به توجه با تخطیاتی چنین مسئولیت

 اقتصادی دارایی اصطالح.  است غیرقانونی اقدامات از آمده دست به اقتصادی دارایی یک کردن پنهاندر  پولشویی،

 اگر . جواهرات و غیره است ، مسکوک و کاغذیفیزیکی با ارزشی مانند پول  چیز معنای هر  به سنتی طور به

در نظر  پولشوییآن به عنوان  منشا کردن پنهان ،شود سرقت مثال عنوان به ، غیرقانونی اقدام یک متوجه بانکی

 منشاء تواند می رفته سرقت به پول با بیت کوین خرید حال، این با . گرفته شده و مشمول مجازات خواهد بود

  (  Kremp, 2013, 17).  کند پنهان را آن

استفاده  از آن سرقت، مانند ، جنایی های فعالیت با هدفبیت کوین  کاربران اگر:  «بیت کوین ها »  سرقتـ 

 تولید رایانه طریق از ها کوین بیت.  نیست قانونی و ساده کیفری قوانیناستفاده از مجازات های مندرج در ؛ کنند 

 ، مثال عنوان به.  ستیرد گیری چنین جرم هایی به هیچ وجه ساده ن و نیستند موجود جسمی نظر از و شوند می

 دیگری نیز مقررات ( fischer, 2010 , 242)  .باشد سرقت جرم مشمول تواند می فیزیکی جسم تنها ، آلمان در

 کاالهای سرقت پوشش برای لزوما   مقرراتی چنین اما؛  وضع شده است رایانه در تقلب یا ها داده دستکاری برای

 می محافظت ها داده یکپارچگی از که آلماناز قانون مدنی  جایگزین عنوان به گاهی.  است نشده طراحی مجازی

 بسیار موارد ، اطمینان عدم این به توجه با.  شود می استفادهجرایمی  چنین محاکمه و مجازات مرتکبین ، کند

 این مسائل از جدای . گیرند می قرار تعقیب تحت مجازی اشیاء سرقت چگونه دهد می نشان که دارد وجود کمی

 با. ائم مربوط به آن ناتوان باشندرویژگی های بیت کوین موجب شده است که قوانین کیفری برای مجازات ج ، 

 چالش به را سنتی کیفری قوانین پیشرفتمساله  این و است رشد حال در مجازی کاالهای از سرقت حال، این

 . کشد می

 نیویورک مجازات قانون 155 ماده مثال، عنوان به. کند می تعریف را جرم سرقت ،جزایی قوانین متحده، ایاالتدر 

 کاالهای وضعیت؛  مطرح شد پولشویی زمینه در قبال که همانطور داند می مجازات را مشمول اموال از سرقت ،

. است نشده به این پرسش داده پاسخی هنوز اما ، است گرفته قرار بحث و دارایی مورد مالکیت عنوان به مجازی

به این دارند  گرایش متحده ایاالت درها  دادگاه از برخی.  دارد وجود حقوقی مختلف های سیستم در مشکل این

کاربران از  تحمایچگونگی  وجود این با ، ( Feldmann, 2008 ) قائل شوند نیز مجازی اموال ی برایارزشکه 

 . نیست مشخص هنوز کوین بیت سرقت برابر در
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می توانند  ، یابد گسترش آنها دامنه که صورتی درالبته  ، آلمان و متحده ایاالت در جزایی قوانین ،در حال حاضر

 .   است بیت کوین مجازی ماهیت نظر به زمینه این در اصلی مشکل.  شود اعمال بیت کوین بهنسبت 

 و تجارت الکترونیک مدنی چالش های بیت کوین در زمینه قوانین. 4

 طبیعت به توجه ها با کوین بیت بندی طبقه همچنان که در زمینه قوانین کیفری دیدیم ، در زمینه قوانین مدنی نیز

و آن هم این  دارد ویژه تمایزی آلمان مدنی قانون سیستم.  است دشواردر آلمان  نیز این قوانین تحت آنها مجازی

 به شمرده شده و محسوب شود فیزیکی، اشیاء به عنوان حقوق، توسط تواند می که اشیایی های دستهاست که 

شمرده نمی شوند و در حقوق آلمان تنها می توان آن را  فیزیکی جسم نیز بیت کوین ها و است محدود شدت

 حقوق مالکیت در بر گیرنده آثاری که از محافظتحمایت و  عمل این تحت قانون کپی رایت طبقه بندی کرد .

 ) هاست را افزار نرم از حفاظت برای ای ویژه قوانین حاوی و 12( آلمان رایت کپی قانون 2 ماده ) استفکری 

 . افزار نرم نه یک و است شخصی حق یک نه بیت کوین اما. بر عهده داردرا  ( آلمان رایت کپی قانون 69ماده 

 به مربوط قوانین زیر مجموعه حمایت از کاالهاو  ندارد مجازی مالکیت برای ای قاعده هیچ آلمان مدنی قانون

 سیستم رسد نمی نظر به باال، تحلیل و تجزیه به توجه با . گیرند می را در بر فیزیکی اشیاء فقط مالکیت حقوق

 نقش آنالین تجارت در بیت کوین سیستم وجود این با.  بیت کوین ها باشد برای یمناسب محمل آلمان حقوقی

 . کند می ایفا رشدی به رو و حیاتی

 بیشتر و است افزایش فروشند در حال می و نگهداری ، خریداری را ها کوین بیت که بیت کوینی  کاربران تعداد

 توضیح دادیماما همانطور که قبال هم . پذیرند می را بیت کوینی های پرداخت الکترونیک تجارت های فروشگاه

 .  پرداخت کنندگان و خریداران بیت کوین است فقط هویت ناشناس ، مسئله قابل بحث امروز ،

:  آیند می بوجود زیر سواالت ، شود می استفاده بیت کوین به طور وسیعی که آنجا ازدر تجارت الکترونیک نیز 

 اختالف آیا ؟ آن چیست مناسب قانونی هنجارهای و دارد وجود بیت کوین معامله طرفین بین یقراردادهای نوع چه

 به پاسخ ؟ دارد تأثیری چه قانونی بندی طبقه بر ها واسطه از استفاده و ؟ دارد وجود بازپرداخت مورد در ینظر

 قراردادهایی که شود مشخص باید همه از اول . است پیچیده کامال آلمان مدنی قانون طریق از ویژه بهاین سواالت 

 هستند؟ مورد حمایت قانونی لحاظ از کلی طور به ، آیا هستند بیت کوین معامالت شامل که

 شناسایی کوین بیت قراردادهای قانونی که ماهیت است الزم؛  برای پاسخ به این سوال و دیگر سواالت مطروحه

در نظر گرفته  قرارداد فروش یک عنوان به این معامله کند خریداری را محصولی پول عوض در کسی اگر . شود

                                                           
12 . Urheberrechtsgesetz 
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 ,Magnus) .         پول دیجیتال معامله می شود با که است معمولی خرید یک این که است واضحو پر  شود می

2013, 42  )  

 

 گیری نتیجه

.  اند نشده طراحی کوین بیت متمرکز مانند غیر مجازی یک فعل مدیریت برای فعلی قوانین که رسد می نظر به

 جنبه که دهد می نشان مقاله این. ندارند فناوری های جدید را با سریع انطباق برای انعطاف سنتی قابلیت قوانین

مثالی است در  فقط بیت کوین که کرد اضافه توان همچنین می.  کننده دارد تعیین نقشی بیت کوین مجازی های

 های دیجیتال نیز داده. این باره که نشان دهد در قوانین مجازی رخنه ها و مشکالت اساسی فراوانی وجود دارد

ین آلمان به هیچ وجه آمادگی رو به رویی با مباحث چالش برانگیز ارز قواندر .  دیگری هستند برجسته مثال

 های بخش در هم هنوز حقوقی وضعیت ، متحده ایاالت در.  مجازی و برخورد با اینگونه مجرمان وجود ندارد

در سیستم قضایی آمریکا به سمت به رسمیت  قضایی های پرونده پذیری انعطاف ماهیت اما ، نیست معلوم بزرگ

 خطر ها در مورد نگرانی برخی هنوز هم شناختن این پدیده و پرداخت با این نوع پول ها در جریان است و لکن

 دارد. وجوداین ارزها  تعادل عدم
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