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.1مقدمه
هدف حقوقدانان از تحلیل قوانین و وضع قواعد حقوقی جدید ،ترویج رفتارهای مناسب در
میان مردم یک جامعه است (دفیلیپی و رایت ،1397 ،ص  305و  .)306حال ،سؤال این است که آیا یک

فناوری نهادی 1میتواند جایگزین نظام حقوقی نهادساز شود و کارکردهای نظام حقوقی مذکور

را بهنحو مطلوب انجام دهد .پاسخ این مقاله به پرسش مذکور بهاجمال مثبت است :فناوری
زنجیرۀ بلوک ،2یک فناوری نهادی است که میتواند کارکردهای نظام حقوقی برای عملکرد
مطلوب نظام اقتصادی را در قالب الگوریتمها و کدها ایفا کند و در اصطالح «حکمرانی

براساس کد» را میسر سازد .در این چارچوب ،وظیفۀ نظام حقوقی تنظیمگری این فناوری و
تحلیل اصولی است که باید در تنظیم کدهای رایانهای رعایت شود .این موضوع داللتهای
قابل توجهی را برای آموزش و پژوهش در علم حقوق بههمراه دارد.
برای تبیین ادعای مذکور ،مقالۀ حاضر به این ترتیب سازماندهی شده است؛ نخست
بهاختصار مفهوم فناوری زنجیرۀ بلوک و کاربردهای آن تشریح میشود و سپس ،در دو
سرفصل متوالی در خصوص تحوالت احتمالی شعبههایی از حقوق خصوصی و حقوق عمومی
در مواجهه با توسعۀ کاربردهای فناوری زنجیرۀ بلوک بحث خواهد شد .در انتها ،مطالب مقاله
جمعبندی میشود.

 .2فناوری زنجیرۀ بلوک و کاربردهای آن
اینترنت در دو دهۀ گذشته انقالبی در زمینۀ اطالعات ایجاد کرد .به کمک اینترنت انتقال
اطالعات در کسری از ثانیه میسر شد و این امکان فراهم آمد که شبکههای اجتماعی در اقصی
نقاط دنیا نفوذ کنند و خیلی سریع اخبار و دادهها را میان میلیونها نفر به اشتراک بگذارند.
اینترنت اطالعات 3یک نقطۀ قوت دارد که در عین حال ضعف آن نیز محسوب میشود.

وقتی کارب ر اینترنت یک قطعه موسیقی ،یک عکس یا هر چیز دیگری را از طریق اینترنت
ارسال میکند ،یک کپی از آن را نزد خود دارد و دیگران هم به نسخههایی از آن بهطور
همزمان دسترسی پیدا میکنند .این موضوع در اموری مانند به اشتراک گذاشتن یک عکس
یادگاری میان دوستان قابل ستایش است ،اما در مورد به اشتراک گذاشتن نسخۀ الکترونیک

1. Institutional technology
2. Blockchain technology
3. Internet of Information
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کتابی که در اختیار فرد است ،مطلوب نیست؛ چراکه امکان نسخهبرداری از کتاب مؤلف وجود
دارد ،بدون اینکه چیزی بابت جبران به او پرداخت شود.

1

برای رفع این نقیصه و امکانپذیر ساختن معامالت با حمایت از حقوق مالکیت ،نیاز به
یک فناوری وجود دارد که اطمینان دهد هنگام انتقال یک فایل واجد ارزش (مانند یک کتاب،
یا یک قطعه موسیقی یا سند مالکیت) ،فایل از مالکیت انتقالدهنده خارج میشود و به مالکیت

گیرنده درمیآید .در واقع ،در کنار اینترنت اطالعات به اینترنت ارزش 2نیاز است؛ فضایی
اینترنتی که ارزشهای دیجیتال را با سرعت زیاد ،هزینۀ کم و امنیت باال منتقل کند و امکان
تکثیر از روی آن وجود نداشته باشد .به زبان فنی ،به فناوریای نیاز داریم که یک کاالی

رقابتناپذیر در مصرف 3را به کاالی رقابتپذیر در مصرف تبدیل کند؛ بهگونهای که مالکیت
فرد «الف» بر یک ارزش دیجیتال مانع از مالکیت فرد «ب» بر آن ارزش دیجیتال شود .اگر
چنین شکلی از اینترنت وجود داشته باشد ،با سهولت بیشتری میتوان از تأمین حقوق مالکیت
اطمینان حاصل کرد.
مسئلۀ دیگر در خصوص اینترنت اطالعات این است که اعتمادی به اطالعات انتقالیافته
4

وجود ندارد .ممکن است فردی اطالعاتی غلط از منبعی ناموثق را به اشتراک بگذارد ،بدون
اینکه شناخته شود و در قبال کارش مسئولیتی بپذیرد .سؤال این است که چطور میتوان
اطمینان حاصل کرد که اطالعات اینترنتی ارائهشده واقعاً درست است.
مسئلۀ دیگر حریم خصوصی 5است .در بستر اینترنت هر قلم اطالعات که به اشتراک
گذاشته میشود ،تجمیع میشود و بهکار میرود .برای مثال ،وقتی از نرمافزاری مثل ویز استفاده
میکنید ،نرمافزار بهطور خودکار برنامههای سفر شما و میلیونها کاربر دیگر را تشخیص
میدهد و حتی به شما پیشنهاد مسیر در ساعات مشخص را میدهد و از این طریق کسب سود
میکند .آیا میتوان تدبیری اندیشید که حریم خصوصی مورد تعرض قرار نگیرد.
مسئلۀ بعد ،مسئلۀ واسطهها6ست .معموالً برای اینکه مبادلهای در بستر اینترنت یا خارج از
آن صورت پذیرد ،نهاد واسطی عهدهدار تحقق این معامله میشود .برای مثال بهمنظور اینکه
پولی از حساب فرد «الف» به حساب فردی دیگر منتقل شود ،بانکهایی که این دو نفر در آن
حساب دارند ،بهعالوه سیستم تسویه در نظام پرداختها ،درگیر فرایند تسویه میشوند .البته
 .1چنین منافع و هزینههایی که از مسیر مبادالت بازاری منتقل نمیشود و بهطور طبیعی چیزی بابت آنها پرداخت یا دریافت
نمیشود ،آثار خارجی ( )externalityخوانده میشود و از مصادیق بارز ناتوانی بازار است.
2. Internet of Value
3. Non-rival in consumption
4. trust
5. privacy
6. intermediaries
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کار آنها فقط تسهیل نظام پرداخت نیست ،بلکه گذرگاهی است که میتواند مانع از نقل و
انتقال پول شود ،آن را با تأخیر انجام دهد یا بابت انجام آن مطالبۀ هزینه کند .سوئیفت دقیقاً
چنین سازوکاری است که در اختیار ایاالت متحده قرار گرفته و به کمک آن معامالت مالی
فعاالن اقتصادی در ایران را با سایر نقاط دنیا تحریم میکند ،آن هم بهصورت هوشمندانه!
سؤال این است که آیا راهی برای حذف واسطهها و گلوگاهها وجود دارد.
مسئلۀ بعدی شفافیت است .وقتی معاملهای از طریق واسطه انجام میگیرد ،سابقۀ نقل و
انتقال نزد واسطه باقی میماند و مرجع تأیید معامله همان نهاد واسطه است .برای مثال بهمنظور
خرید و فروش یک ملک ،انتقال سند مالکیت نزد دفاتر ثبت اسناد رسمی ثبت و ضبط میشود
و یک نسخه بیشتر از آن دفتر کل وجود ندارد .به هر ترتیب ممکن است دفتر کل مذکور از
بین برود (آتش بگیرد ،ربوده یا هک شود) .در این صورت سابقۀ نقل و انتقاالت از بین
میرود .آیا میتوان بهجای یک دفتر کل چند دفتر کل داشت و بهجای اینکه دفتر کل دست
یک نهاد مرکزی باشد ،همه یا بخش مهمی از کنشگران ،خود به دفتر کل دسترسی داشته باشند
و بتوانند سابقۀ همۀ مبادالت و تراکنشها را ببینند تا اوالً با از بین رفتن یک دفتر کل ،سوابق
نزد سایر دفاتر کل محفوظ باشد و ثانیاً کسی نتواند بهتنهایی با دستکاری دفتر کلی که نزد خود
دارد ،اطالعات را مخدوش کند.
فناوری زنجیرۀ بلوک بهعنوان یک فناوری نهادی ،شکلی از حکمرانی و هماهنگی را میسر
میسازد که بتوان با تکیه بر آن از ابعاد مسائل پیشگفته (مانند نقض حقوق مالکیت در بستر
اینترنت ،فقدان اعتماد ،عدم شفافیت و امکانپذیر بودن دستکاری دادهها و حکومت واسطهها)
کاست .در واقع ،زنجیرۀ بلوک سازوکار ایجاد اعتماد است ،بدون اینکه پای شخص ثالث یا
یک نهاد مرکزی در میان باشد .
منطق عمومی زنجیرۀ بلوک را میتوان بدون ورود به جزئیات فنی ،به این ترتیب
صورتبندی کرد:
 .1هر موضوعی که نیازمند ثبت تغییرناپذیر رکوردها باشد ،از موضوعاتی است که
میتواند در قالب این فناوری به اجرا گذاشته شود .این موضوع میتواند ثبت فروش یک ملک
یا انتقال مقداری پول یا نسخۀ پزشک برای بیمار باشد؛
 .2ثبتهای مذکور در یک دفتر کل ثبت میشود ،ولی دفتر کل مذکور نزد یک نهاد واسط
باقی نمیماند ،بلکه همه یا تعداد زیادی از کسانی که در شبکه حضور دارند ،نسخهای از این
دفتر کل را در اختیار دارند ،بنابراین یکی از بازیگران نمیتواند بهتنهایی با دستکاری در دفتر
کل آن را تغییر دهد .ازاینرو به این فناوری« ،فناوری دفتر کل توزیعشده» 1نیز گفته میشود
)1. Distributed Ledger Technology (DLT
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( .)Abadi & Brunnermeier, 2018, p. 1این ویژگی مبادالت را در برابر دستکاری ایمن میکند؛
چراکه اگر کسی بخواهد مبادلهای را تغییر دهد ،باید ثبتهای انجامگرفته در همۀ دفاتر کل را
تغییر دهد که این امر نزدیک به محال است.
 .3این شبکه توسط یک نهاد مرکزی مدیریت نمیشود ،بلکه یک مرامنامه ،یا حسب
اصطالحات علوم رایانه الگوریتمی است که امور شبکه براساس آن پیش میرود ،بدون اینکه
به نهاد مرکزی یا طی کردن ساختار سلسلهمراتبی نیاز داشته باشد .ازاینرو شبکههای زنجیرۀ

بلوک در اصطالح شبکههای غیرمتمرکز 1خوانده میشوند (دفیلیپی و رایت ،1397 ،ص .)78
 .4در شبکۀ زنجیرۀ بلوک ،مبادالت با استفاده از علوم رمزنگاری ،2رمزگذاری میشود و

شبکۀ مبادالت را در برابر دیده شدن ایمن میکند 3.این کار بهنحوی انجام میگیرد که هر ثبت،
با ثبت قبل و بعد خود مرتبط شود .رمزگذاری در ترکیب با ویژگی توزیعشدگی دفاتر کل
موجب میشود که «امنیت» در زنجیرۀ بلوک بسیار بیشتر از نظامهای سنتی باشد ،چراکه برای
حذف یا اصالح یک ثبت باید همۀ ثبتهای قبل و بعد آن در تمامی دفاتر کلی که نزد همۀ
کنشگران سیستم است ،اصالح شود.

 .5ویژگی بعدی «اجماع» 4است که عنصر حیاتی فناوری زنجیرۀ بلوک بهشمار میرود .در

واقع ،پرسش این است که آیا هر مبادلهای در شبکه ثبت میشود؟ خیر .وقتی کسی ادعا میکند
من سند مالکیت زمینی را به شخص دیگری منتقل کردم ،اعضای شبکه یا برخی از آنها با
مراجعه به دفتر کلی که نزد خود دارند ،بررسی میکنند که آیا اوالً فرد مدعی از اساس مالک
فالن چیز بوده است یا خیر؛ ثانیاً مالکیت آن چیز را به طرف مقابل منتقل کرده است یا خیر .در
واقع ،هر عضو در زنجیرۀ بلوک که با شناسۀ عمومی برای دیگران شناخته میشود ،صاحب
یک کیف (پول) است و تمامی اعضای شبکه میتوانند ببینند که در کیف او چه چیزی موجود
است .برای مثال ،در زنجیرۀ بلوکی که برای ثبت اسناد مالکیت زمین تشکیل میشود ،همه
1. Decentralized Networks
2. Cryptography
 .3ممکن است این ابهام ایجاد شود که چطور ممکن است یک سیستم ادعای شفافیت داشته باشد و در عین حال ،در برابر
دیده شدن هم ایمن باشد .در شبکهها ی زنجیرۀ بلوک هر عضو دارای یک کلید خصوصی و یک کلید عمومی است .کلید
عمومی مثل شناسۀ ایمیل است که همۀ اعضا آن را میدانند و برای مکاتبه با یکدیگر از آن استفاده میکنند .کلید خصوصی
مثل گذرواژه است که منحصراً در اختیار عضو است و شخص دیگری از آن اطالع ندارد .ازاینرو در زنجیرۀ بلوکهای
عمومی تمام مبادالت در درون شبکه شفاف است ،ولی از بیرون کسی نمیداند که چه چیزی برای چه کسی است .برای مثال
وقتی وارد رنجیرۀ بلوک بیت کوین شوید ،کامالً مشخص است که صاحب هر شناسۀ عمومی چند بیت کوین دارد و آنها را در
طول زمان چگونه معامله کرده است ،ولی هویت عضو معلوم نیست .برای استفاده در امور حاکمیتی ،میتوان برای افراد عضو
قابلیت شناسایی ( ) KYCرا لحاظ کرد تا هویت اعضا نیز شناسایی شود ،البته این موضوع سبب میشود زنجیرۀ بلوک دیگر
عمومی نباشد.
4. Consensus
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میدانند که در هر کیف اسناد مالکیت کدام امالک موجود است و صاحب آن کیف امکان
انتقال کدام اسناد را دارد .وقتیکه فردی سند مالکیت را به نام دیگری میزند ،براساس
الگوریتم برنامه ،آن سند از کیف آن عضو شبکه خارج شده و به کیف عضو دیگری که خریدار
ملک است ،وارد میشود .اعضای شبکه با مشاهدۀ این نقل و انتقال و اطمینان از صحت
مدعای عضو شبکه ،میتوانند انتقال را تأیید کنند .در صورت تأیید همه یا تعداد مشخصی از
اعضای شبکه ،انتقال مورد اجماع 1و پذیرش قرار میگیرد و سند مالکیت از مالکیت فرد مدعی

خارج میشود و به مالکیت فرد گیرنده درمیآید و فرد مدعی دیگر نمیتواند همان پول یا سند
را به دیگری منتقل کند :اینترنت ارزش.
محورهای پنجگانۀ مذکور بیانی است موجز از فناوری زنجیرۀ بلوک عمومی .این فناوری

در  3ژانویۀ  2009پس از بحران جهانی  2007-2008با انتشار مقالهای با عنوان «بیت کوین:2
یک سیستم نقد الکترونیک نظیر به نظیر ( »)peer to peerمتولد شد.

3

همانطورکه در عنوان مقالۀ ناکاماتو ( )Nakamato, 2009, p. 1نیز تأکید شده است ،در بستر
زنجیرۀ بلوک عمومی مبادالت بهصورت نظیر به نظیر یا همتا به همتا انجام میگیرد  .برای
انجام این مبادالت نهتنها هیچ نهاد واسطی وجود ندارد ،بلکه هیچ نهاد حکمران یا تنظیمگری
هم حضور ندارد و قادر به کنترل آن نیست .انجام مبادالت بهوسیلۀ یک الگوریتم نرمافزاری
4

انجام میگیرد که توسط شرکتکنندگان شبکه پشتیبانی میشود (.)Ciaian, 2018: 8
یک کاربرد اساسی فناوری زنجیرۀ بلوک که متناسب با فضای این مقاله ارزش بحث دارد،

قراردادهای هوشمند است« .قرارداد هوشمند» 5اصطالحی است که در سال  1994توسط نیک

سَبو 6مطرح شد .مطابق نظریۀ سَبو ،تعهدات طرفین در قراردادها تحت دستورالعمل مشخص و
بهصورت دیجیتال ایجاد میشود .در آن مقطع بهدلیل نبود فناوری مناسب ،طرح سَبو عملیاتی
 .1در مورد سازوکارهای اجماع و اینکه تأیید چند نفر اجماع بهحساب میآید و انگیزۀ افراد برای تأیید مبادالت و شرکت در
فرایند اجماع ،مباحث زیادی وجود دارد که برای جلوگیری از طوالنی شدن بحث ،به مقاالت تخصصی این حوزه ارجاع
میشود.
 . 2بیت کوین اولین و مشهورترین کاربرد فناوری زنجیرۀ بلوک است که هر دو در این مقاله به دنیای علم ،فناوری و تجارت
معرفی شدند.
 . 3نویسندۀ این مقاله فرد ناشناسی به نام ساتوشی ناکاموتو معرفی شده است .هویت واقعی نویسنده معلوم نیست .معلوم
نیست یک نفر است یا چند نفر .فرد است یا دولت .ژاپنی است یا بریتانیایی یا . ...
 .4با حذف یا تعدیل برخی از ویژگیهای رنجیرۀ بلوک عمومی میتوان زنجیرۀ بلوک خصوصی یا کنسرسیوم هم ایجاد کرد.
برای مثال یک دستگاه مرکزی (مانند سازمان امور مالیاتی) میتواند براساس قوانین حاکم (مثالً قانون مالیات بر ارزش افزوده)
و تعدیل برخی از ویژگیها ی زنجیرۀ بلوک عمومی (مثل فقدان نهاد مرکزی یا ناشناس بودن اعضای زنجیره) کارکردهای خود
را در بستر زنجیرۀ بلوک خصوصی انجام دهد (مثل اخذ مالیات بر ارزش افزوده در بستر زنجیرۀ بلوک).
5. smart contract
6. Nick Szabo
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نشد .اما بعدها در سال  2009پس از آنکه ارز دیجیتال بیت کوین توسط ساتوشی ناکاماتو در
بستر بالک چین معرفی شد ،طرح سَبو مبتنی بر قراردادهای هوشمند فرصت ظهور یافت
(صادقی و ناصر.)146 :1397 ،
قراردادهای هوشمند که در اصطالح قراردادهای خوداجرا 1هم خوانده میشوند،
موافقتنامههایی هستند در شکل برنامههای رایانهای .هدف اصلی قراردادهای هوشمند ،حذف
اشخاص ثالث و عدم نیاز به آنها برای اجرای قرارداد است .این قراردادها طرفین را قادر
میسازد بهصورت گمنام با یکدیگر مبادله کنند .در ضمن ،در این قراردادها اختالفی پیش
نمیآید که مستلزم دخالت دادگاه یا هر شخص ثالث دیگری باشد .در واقع ،برنامۀ رایانهای
همان حقوق قراردادی است که بهطور خودکار به اجرا درمیآید (.)Szabo, 1997

 .3فناوری زنجیرۀ بلوک و حقوق خصوصی
در حقوق خصوصی روابط میان اشخاص تنظیم میشود .حقوق مالکیت ،حقوق قراردادها،
حقوق شرکتهای تجاری و حقوق اسناد تجاری ،از جمله شعب حقوق خصوصی است که
تحت تأثیر فناوری زنجیرۀ بلوک و کاربردهای آن قرار میگیرند .این فناوری روابط میان افراد
را متأثر میکند و نیاز آنها به تنظیمگری حقوقی را تحت تأثیر قرار میدهد .به بیان دیگر ،در
بستر فناوری زنجیرۀ بلوک نقشها و روابط میان اشخاص بازتعریف میشود .در ادامۀ این
قسمت ،به برخی از امکانات فناوری زنجیرۀ بلوک برای تنظیمگری روابط مذکور پرداخته
میشود.
 .3.3حقوق مالکیت و ثبت امالک
دعاوی مربوط به ملک که ریشه در اعتبار معامالت عادی و غیررسمی در محاکم قضایی دارد،
«نزدیک به  50درصد از پروندههای دادگستری» را تشکیل میدهد (اندیشکدۀ محنا .)29 :1397 ،در
شرایط کنونی این امکان وجود دارد که یک ملک به افراد مختلفی فروخته شود .همچنین این
امکان وجود دارد که روی زمینهای متعلق به منابع عمومی ساختوساز شود و به افراد
مختلفی منتقل شود یا حتی ادعای مالکیت روی امالکی بهوجود آید که افراد برای آن سند

رسمی دارند( 2حاجیزاده .)1397 ،در حیطۀ سرمایهگذاری نیز یکی از شکایات سرمایهگذاران به
ستادهای سرمایهگذاری استانی ،مربوط به زمینهای دارای معارض است (علوی.)5 :1391 ،
1. Self-executing contracts
 .2این پرسش قابل طرح است که چطور ممکن است با وجود ثبت رسمی معامالت ملکی چنین اتفاقاتی رخ دهد .پاسخ دقیق
به این پرسش بسیار دشوار است .با این حال ،یکی از دالیل ذکرشده برای امکانپذیری معامالت پیشگفته در ایران ،به
رسمیت شناختن سند رسمی در برابر سند رسمی در محاکم قضایی است؛ یعنی این امکان وجود دارد که با یک سند عادی و
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در قالب فناوری زنجیرۀ بلوک این امکان وجود دارد که هر قطعه زمین یک کد شناسایی
رمزینه دریافت کند و در پلتفرمی که به همین منظور ساخته شده است ،قرار بگیرد .این قطعه
زمین در کیف یا وَلِت شخصی قرار میگیرد که مالک آن زمین است .از این پس ،وقتی این
ملک به فروش میرود یا در وثیقۀ بانک قرار میگیرد ،تمام افرادی که در شبکۀ این زنجیرۀ
بلوک قرار دارند ،متوجه میشوند که چنین تغییری رخ داده است و آن را در سوابق خود یا در
دفتر کلی که نزد خود دارند ،ثبت میکنند .این ارزش که منتقل شد ،دیگر امکان ندارد مالک
اولیه بتواند آن را به فرد دیگری بفروشد؛ چراکه همۀ اعضای حاضر در شبکه میدانند که مالک
اولیه دیگر مالک زمین مذکور نیست و این نقل و انتقال را تأیید نمیکنند.
در کشورهای مختلف از جمله در سوئد ،برزیل ،گرجستان ،اوکراین و هند ،طرح کاداستر

1

مبتنی بر فناوری زنجیرۀ بلوک در یک شبکۀ غیرمتمرکز ،شفاف و تغییرناپذیر بهاجرا درآمده
است ) ،(Akmeemana & Oprunenc, 2018بهگونهای که میتوان با اولین قطعه زمینی که مالکیت
آن محرز و بدون تعارض است ،کار را شروع کرد و حداقل جلوی فروشهای قولنامهای به
افراد متعدد را گرفت .البته الزمۀ موفقیت این طرح آن است که حاکمیت ،هر نوع معاملۀ خارج
از شبکۀ زنجیرۀ بلوک زمین را غیرقابل قبول دانسته و هر گونه دعوا خارج از مسیر مذکور را
غیرقابل استماع بداند.
 .3.2حقوق مالکیت فکری
شومپیتر در نظریۀ تخریب خالق خود مهمترین موتور محرک رشد اقتصادی را نوآوری معرفی
میکند ؛ خواه نوآوری در محصول باشد ،خواه نوآوری در بازار یا نوآوری در سازمان .کوتر و

برند -شفر ( )Cooter & Bernd-Schäfer, 2011, p. 1 and 5در کتابی با عنوان گره سلیمان :حقوق
چگونه به فقر ملتها پایان میدهد؟ ،توضیح میدهند که مهمترین مانع توسعۀ نوآوریها ،عدم
اعتماد میان صاحبان ایده و صاحبان سرمایه است .ایدهپردازان ،سرمایۀ کافی برای توسعۀ
ایدههای خود ندارند و سرمایهداران در پی ایدههایی میگردند که از جذابیت کافی برای
سرمایهگذاری برخوردار باشد .هر دو وجود دارند ،ولی به هم اعتماد ندارند .کوتر و شفر
معتقدند که نقش علم حقوق ایجاد چنین اعتمادی و غلبه بر معضل عدم اعتماد دوجانبه است.

وجود دو شاهد ،یک سند رسمی کنار گذاشته شود (برای بحث تفصیلی مطالعۀ انجامگرفته در اندیشکدۀ محنا ( )1397را
ببینید).
1. Cadastre
کاداستر یا حدنگاری فهرست نقشهبرداری ثبتی است ،یعنی نقشهبرداریای که ارزش حقوقی داشته باشد و بتوان براساس
مرزهای آن سند مالکیت صادر کرد (ویکی پدیا).
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فناوری زنجیرۀ بلوک دقیقاً به همین منظور توسعه یافته است :ایجاد اعتماد .یکی از
کاربردهای این فناوری حصول اطمینان از تأمین حقوق مالکیت فکری و تضمین این نکته
است که عایدی حاصل از اموال فکری و معنوی به مالکان واقعی آنها اصابت کند .در عصر
ت اطالعات ،حقوق مالکیت صاحبان ایده و مخترعان و مبتکران بیش از هر زمان دیگری
اینترن ِ
تحدید شده است ،چراکه اینترنت اطالعات بهراحتی این امکان را فراهم میآورد که در کسری
از ثانیه هزاران نسخه از یک اثر بدیع تکثیر و منتشر شود ،بدون اینکه مبلغ درخور توجهی به

صاحب اثر پرداخت شود .قوانین حقوق مالکیت فکری 1برای درونیسازی این آثار خارجی در
سطوح ملی و بینالمللی توسعه یافته است.
وقتی یک دارایی فکری خلق میشود ،زنجیرۀ بلوک با ثبت غیرقابل جعل نام اثر و مالکان
آن اولین مالک آن را مشخص میکند .سپس ،این دارایی در مالکیت مالک اول باقی میماند تا
زمانیکه مالکیت دارایی مذکور به فرد دیگری منتقل شود .زنجیرۀ بلوک عالوهبر امکان ثبت
انتقال مالکیت ،امکان تعریف کوین (سکه) مربوط و پرداخت در شبکه مربوط را نیز مهیا
میکند (.)Clark, 2018
دیگر اینطور نخواهد بود که خریدار یک اثر بتواند در قالب اینترنت اطالعات ،اثر مذکور
را در رایانۀ خود ذخیره کرده و ضمن حفظ نسخهای از آن ،آن را بهصورت عمومی هدایت
(فوروارد) کند .در قالب زنجیرۀ بلوک ،به محض اینکه آن را به دیگری منتقل کند ،اثر از
دسترسش خارج و غیرقابل استفاده میشود .همچنین قراردادهای هوشمند این امکان را فراهم
میکنند که هر استفادهکننده از یک اثر معنوی مبلغی را به صاحب اثر بپردازد و اگر بخواهد از
آن اثر برای تولید محصول دیگری استفاده کند ،باید مبلغ مربوط به آن را بپردازد و در قالب
قراردادهای هوشمند این کار بهطور خودکار انجام میگیرد .بهنظر میرسد با این تحوالت
بسیاری از قواعد ناظر بر حقوق مالکیت فکری و معنوی در قالب کدهای رایانهای قابلیت
اعمال پیدا کند.
 .3.3حقوق مالکیت سهام و بورس اوراق بهادار
بخشی از قانون تجارت و اصالحیۀ آن در سال  1347به تبیین قواعد حاکم بر شرکتهای
تجاری و بهویژه شرکتهای سهامی اختصاص یافته است .در این قوانین روشن میشود که
صاحبان سرمایه چگونه سرمایۀ خود را در اختیار شخصیت حقوقی شرکت قرار میدهند و
ضمن دریافت سهمی از سود شرکت تجاری ،از طریق ارکان شرکت در چگونگی ادارۀ آن
مشارکت میجویند .همچنین قانون بورس اوراق بهادار شرایطی را مشخص میکند که مطابق
1. Intellectual Property Rights
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آن یک شرکت میتواند سهام خود را عرضۀ عمومی کند و در قبال پولی که از مردم دریافت
میکند ،بخش از مالکیت شرکت را به آنها اعطا کند و اینکه شرکت چگونه باید عمل کند تا از
تأمین منافع سهامداران شرکت حصول اطمینان بهعمل آید.
در بستر زنجیرۀ بلوک این امکان وجود دارد که برای طرحهای مختلف طرح توجیهی
عرضه شود ،به طرق مختلف و از جمله مشارکت دادن افراد سرشناس در تیم پروژه جلب
اعتماد شود و از عموم مردم در اقصی نقاط دنیا بهمنظور مشارکت در فرایند تأمین مالی
درخواست شود .در این فرایند افراد مختلفی از کشورهای مختلف در تأمین مالی مشارکت
میجویند و مابهازای آوردۀ خود گواهی سرمایهگذاری قابل مبادله (توکن) دریافت میکنند و
میتوانند در بورس مربوط به رمز ارزها آن را معامله کنند .در این فرایند اوالً آنها در واقع به
شرکت پروژه قرض میدهند و میتوانند در هر زمان اوراق مذکور را به فروش برسانند .در
این معنا ،آنها سهم و نقشی در ادارۀ شرکت پیدا نمیکنند؛ ثانیاً نهاد مرکزی مانند سازمان بورس
وجود ندارد که بر فرایند انتشار اوراق یا گواهی سهام نظارت کند و بخواهد در خصوص
چگونگی آن تنظیمگری کند ( .)Bhattacharyya, 2018, p. 8البته این به معنای بیقاعدگی انتشار
اوراق نیست ،بلکه به معنای حکمرانی کد و تنظیمگری از طریق الگوریتمهای رایانهای است.
برنامهای که زنجیرۀ بلوک اوراق مطابق آن عمل میکند ،بهصورت آزاد در اختیار همه قرار
میگیرد و اگر منطق برنامه اطمینان دهد که حقوق ذینفعان (دارندگان گواهی سرمایهگذاری
قابل مبادله) تأمین خواهد شد ،افراد به آن گرایش پیدا میکنند و اوراق شرکت یا پروژه فروش
میرود.

 .4فناوری زنجیرۀ بلوک و حقوق عمومی
حقوق عمومی در پی تنظیم روابط میان دستگاههای اجرایی دولتی و همچنین ،روابط میان
دولت و ملت بهمنظور اعمال حاکمیت است .برای مثال ،در قانون محاسبات عمومی در
خصوص چگونگی ایجاد تعهد توسط دولت و شرکتهای دولتی ،و چگونگی ارائۀ تضامین
دولتی توسط سازمان برنامه و بودجۀ کشور ،در قانون برگزاری مناقصات در خصوص
چگونگی خرید کاال و خدمت از بخش غیردولتی؛ و در قانون مالیاتها در خصوص شیوههای
بحق مالیاتستانی بحث و تنظیمگری شده است .حال سؤال این است که آیا فناوری زنجیرۀ
بلوک میتواند نقش قانون و قواعد حقوقی را در این زمینهها بازی کند .در ادامه در چند محور
بهصورت نمونه مباحثی مطرح میشود که اگرچه پوششی کامل از موضوع نیست ،تالش شده
است تا حد امکان گویای ایدۀ بحث باشد.
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 .4.3مالیاتستانی
در قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنای مالیاتستانی صورتحساب است .در هر حلقه از زنجیرۀ
تولید ارزش افزوده فروشنده مالیات را بر مبنای قیمت فروش از خریدار اخذ میکند و مالیاتی
را که هنگام خرید نهادهها به فروشندۀ حلقۀ قبل پرداخت کرده است ،کسر میکند و مابقی را
به سازمان امور مالیاتی میپردازد .در این فرایند چند مشکل وجود دارد که به فرار یا حتی
کالهبرداری مالیاتی ( )Tax fraudمنجر میشود؛ اول اینکه ممکن است برخی اقالم ،بهطور کلی
خارج از جریان فاکتور و صورتحساب رسمی معامله شود و سازمان امور مالیاتی نتواند مالیات
آن را اخذ کند (فرار مالیاتی)؛ دوم اینکه شرکتهایی بهصورت صوری تشکیل میشوند و
فاکتور فروش صادر میکنند و دریافتکنندۀ فاکتور هنگام مراجعه به سازمان امور مالیاتی
درخواست اعتبار خرید میکند و بهطور خالص بهجای پرداخت مالیات ،مطالبۀ مالیات میکند
و سازمان مالیاتی هنگام مراجعه به شرکت صادرکنندۀ فاکتور متوجه میشود که اساساً چنین
شرکتی وجود خارجی ندارد (کالهبرداری مالیاتی)؛ سوم اینکه خود شرکتها به نام شرکتهای
معتبر جعل فاکتور میکنند ،بدون اینکه روح شرکتهای مذکور از این موضوع خبر داشته
باشد .در واقع شرکتهای جاعل به هزینۀ شرکتهای معتبر برای خود خریدِ اعتبار میکنند
(کالهبرداری مضاعف مالیاتی)؛ چهارم اینکه سازمان امور مالیاتی در رسیدگی و تشخیص
مالیات عمالً توان بررسی همۀ صورتحسابها را ندارد و همین موضوع به تشخیص نادرست
بیش از حد برای عدهای و تشخیص نادرست کمتر از حد برای عدهای دیگر منجر میشود.
نوعاً پیشنهاد میشود که سازمان امور مالیاتی با استفاده از اطالعات حساب شرکتها و
مؤدیان رد معامالت ایشان را بزند و مالیات حقه را شناسایی و وصول کند .اما مشکل این است
که با رواج رمز ارزها و میسر شدن پرداختهای نظیر به نظیر ،این امکان بهوجود میآید که
خارج از شبکۀ بانکی پرداختها انجام گیرد و حتی با کنترل حسابها هم نتوان مالیات را
بهدرستی تشخیص داد .پس چه باید کرد؟ آیا فناوری زنجیرۀ بلوک امکانی در اختیار ما
میگذارد؟
خوشبختانه پاسخ مثبت است .فناوری زنجیرۀ بلوک بهخوبی به کار حکمرانی خوب
میآید .کشورهای عضو اتحادیۀ اروپایی چشمانداز خود را برای مالیاتستانی در بستر زنجیرۀ
بلوک سال  2023قرار دادهاند و در حال طراحی مدلهایی برای این منظورند .پیشبینی میشود
که با استفاده از این فناوری در خصوص وصول مالیات حَقه و پرداخت مالیات متعلق پیشرفت
چشمگیری در نظام مالیاتستانی کشورها رخ دهد .این امر بهطور بالقوه میتواند نیاز شرکتها
به مشاوران مالیاتی را کاهش دهد (.)Schwanke, 2017, p. 2

620

فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی ،دورۀ  ،50شمارۀ  ،3پاییز 1399

یک مدل قابل تصور این است که بهجای مبنا قرار دادن صرف صورتحسابها ،ردیابی
خرید و فروش کاالها در بستر زنجیرۀ بلوک مبنا قرار گیرد .هر کاالیی که مصرف میشود ،یا
روزی در یک کارخانه تولید شده یا وارد کشور شده است .اگر بتوان از روز اول به هر کاال
شناسۀ دیجیتال اختصاص داد و آن را در بستر شبکۀ زنجیرۀ بلوکی که به این منظور طراحی
شده است ذخیره کرد ،از آن پس همۀ خرید و فروشها قابل رهگیری میشود و هیچ خرید و
فروشی گم نمیشود؛ هیچ صورتحسابی جعل نمیشود و هیچ شرکت کاغذی پا به عرصۀ
وجود نمیگذارد .هر خرید و فروشی توسط تعدادی از اعضا تأیید میشود و ضمن شکل دادن
به اجماع مورد نیاز ،مالیات آن در همان لحظۀ تأیید کسر و پرداخت میشود و دیگر ضرورتی
به رسیدگی مبتنی بر ریسک و رسیدگیهای تأخیری باقی نمیماند .در ضمن ،نیازی هم به
ردگیری حسابها وجود ندارد یا این نیاز دیگر به اندازۀ قبل نیست .در فضای اعتمادی که با
این شیوۀ مالیاتستانی شکل میگیرد ،خوداظهاری مؤدیان با ضریب اطمینان بیشتر ،مرجع
ادارات مالیاتی برای وصول مالیات قرار میگیرد و بسیاری از مشکالت فیمابین مؤدیان و
ممیزان مالیاتی را هم مرتفع میکند (.)Warnez, 2017: 10; Barański, 2017: 11-17
 .4.2اصل  53قانون اساسی در بستر زنجیرۀ بلوک
مطابق اصل  53قانون اساسی «کلیۀ دریافتهای دولت در حساب خزانهداری کل متمرکز
میشود و همۀ اعتبارات در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام میگیرد» .برخالف
این اصل کلی ،در حال حاضر برخی از دریافتهای دولت وارد خزانه نمیشود و مستقیماً در
اختیار دستگاه اجرایی ذیربط قرار میگیرد .عالوهبر این ،برخی دریافتها با تأخیر زیاد واریز
میشود 1و در نتیجه با تأخیر زیاد نیز تخصیص مییابد .یکی از معضالت دولت و
خزانه این است که در دو هفتۀ آخر سال به اندازۀ چند ماه سال درآمد دولت به خزانه واریز
میشود؛ حال آنکه زمان وصول آن مربوط به هفتهها قبل است.
استفاده از زنجیرۀ بلوک این امکان را از دستگاههای مجری سلب میکند که مبالغ وصولی
را در حسابهای خود نگهدارند و با تأخیر واریز کنند .همچنین همۀ اقالم درآمدی و اقالم
هزینهای دولت در لحظۀ وصول یا در لحظۀ هزینهکرد مشخص میشود و نیازی به عملیات
سنگین ذی حسابان در سراسر کشور و تجمیع و پردازش اطالعات ایشان و نظارت بر حسن
 .1اکرمی و شعبانی ( )1397در گزارش عملکرد بودجۀ دولت در پنج سال گذشته ( )1392-1396تشریح میکنند که طی دورۀ
پنجسالۀ مذکور بهطور متوسط  21/9درصد از عملکرد منابع عمومی دولت در اسفندماه و 13/6درصد در یک هفتۀ پایانی سال
محقق میشود .این ارقام در مورد مصارف عمومی دولت بهترتیب  18/1و  9/5درصد است .نویسندگان مذکور این پدیده را
بهعنوان آسیب نظام بودجهای کشور ذکر کردهاند.
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عملکرد ایشان نیست .این سیستم میتواند به شکلی خوداجرا طراحی شود و کمترین نیاز را به
عوامل انسانی داشته باشد.
 .4.3تضامین صادره توسط دولت
یکی از مشکالت کشور در سالهای اخیر این بوده است که مقادیر ضمانتنامۀ صادره توسط
سازمان برنامه و بودجۀ کل کشور روشن نبوده ،بهنحوی که در قانون برنامۀ ششم توسعه
تکلیف شده است «سامانۀ جامع مدیریت تضامین دولت» طراحی و اجرا شود (بند «ت» مادۀ 8
قانون برنامۀ ششم توسعه) .عالوهبر این ،تضامین صادره متناسب با اقتضائات روز (برای مثال
تغییر نرخ ارز) بهروز نمیشود و مشکالت فراوانی را برای مضمونله ایجاد میکند .همچنین
تضامین صادره خوداجرا نیستند .یعنی ،در صورتی که دولت به تعهدات خود عمل نکند
(تضمین دولت حال شود) ،طلب طلبکار بالفاصله پرداخت نمیشود .معموالً تضامینِ حال
شده ،به بدهی زمانبندینشدۀ دولت به اشخاص متعدد تبدیل میشود و همین امر خود دلیلی
است برای اینکه دولت توجه کافی به تضامینی که صادر میکند و پیشبینی پوششهای الزم
برای پرداخت آنها نکند.
فناوری زنجیرۀ بلوک این امکان را میدهد که تکتک تضامین ،مبلغ آنها و مضمونعنه و
مضمونله آنها ،موضوع تضمین و حتی ترتیب بازپرداخت آنها (با استفاده از قرارداد هوشمند)
مشخص شود و کسی که با دولت کار میکند (اعم از بانکی که به شرکتهای دولتی وام
میدهد و پیمانکاری که در مناقصههای دولتی برنده شده ،کاال یا خدمتی را برای دولت تأمین
میکند) ،بدون مراجعه به شرکت دولتی ذیربط و ضامن او به مطالبات خود دست یابد و امور
خود را بهراحتی سامان دهد.

1

 .4.4قانون برگزاری مناقصات و آییننامۀ معامالت دولتی
هدف از قانون برگزاری مناقصات مصوب  1383و آییننامۀ معامالت دولتی مصوب 1349
مجلس شورای اسالمی ،ایجاد بستری شفاف و رقابتی برای حصول اطمینان از عدم تبانی در
 .1ممکن است گفته شود که اگر دولت بخواهد و محدودیتهای مالی دولت مانع نشود ،بدون زنجیرۀ بلوک هم میتوان
تضامین دولتی را ساماندهی کرد .بله ،درست است که از طریق مستندسازی و سیستمهای رایانهای موجود هم میتوان در
جهت ساماندهی تضامین حرکت کرد ،ولی از نظر شفافیت در عملکرد ،شبکۀ زنجیرۀ بلوک بهمراتب کاراتر است .همچنین از
نظر مالی در نهایت دولت بدهکار میشود و باالخره دیر یا زود (مثالً از طریق سازوکارهای پیشبینیشده در قانون رفع موانع
تولید رقابتپذیر) باید بدهی مذکور را بپردازد .استفاده از زنجیرۀ بلوک و قرارداد هوشمند طراحی سازوکار مالی را الزاماً به
دورۀ پیش از انعقاد قرارداد منتقل میکند و آن را موکول به دورۀ پس از اجرا نمیکند .اگر دولتی مقید به انضباط مالی باشد،
زنجیرۀ بلوک ابزار مناسبی خواهد بود.
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معامالت دولتی و افزایش کیفیت خریدهای دولت و ارتقای کارایی دولت در ارائۀ خدمات
عمومی است .به این منظور ،در قوانین مذکور تدابیر زیادی اندیشیده شده است ،در مورد اینکه
مناقصه چگونه برگزار شود ،پیشنهادها چگونه تسلیم شود ،پاکتهای حاوی پیشنهاد شرکت
کنندگان در مناقصه چگونه باز شود ،برندۀ اول و دوم چگونه انتخاب شود ،مناقصهگر و برندۀ
مناقصه برای شرکت در فرایند ارجاع کار و انجام تعهدات چه تضامینی با چه مبالغی بسپارند و
نظایر آن.
در سالهای اخیر احکام قانونی متعددی در قانون برنامۀ ششم توسعه و همچنین قانون
احکام دائمی برنامههای توسعه و چندین مصوبه و آییننامه مقرر شده است .برای حصول
اطمینان از رعایت قوانین مذکور ،همۀ معامالت متوسط و بزرگ و بخشی از معامالت کوچک
در قالب سامانۀ تدارکات الکترونیک انجام میگیرد و وزارت صنعت ،معدن و تجارت نیز
تالش بسیار زیادی برای توسعۀ این سامانه و رفع ایرادهای آن انجام داده است.
با اجرای سامانۀ مذکور در بستر زنجیرۀ بلوک نهتنها معامالت در بستری دیجیتال انجام
میگیرد ،بلکه میتوان کل قوانین حاکم را به کدهای یک برنامۀ رایانهای تبدیل کرد و بدون هر
گونه دخالت عامل انسانی برگزاری مناقصه و مزایده و انتخاب شریک را بهصورت خود اجرا
انجام داد و تمام کمیتههای مناقصه و بازگشایی پاکتهای پیشنهاد و انتخاب برنده را برچید.
حتی فرایند ترک تشریفات و معامالت محرمانه را میتوان بهصورتی کامالً شفاف در این بستر
انجام داد و فرایند نظارت بر آنها را نیز بهصورت سیستمی انجام داد ،بدون اینکه نیاز باشد
بازرسان دیوان محاسبات و سازمان بازرسی در محل حضور یابند و شائبۀ دخالت آنها در
فرایند اجرا پیش آید.

 .5نتیجهگیری
فناوری زنجیرۀ بلوک اجازه میدهد بسیاری از احکام حقوقی به زبان برنامههای رایانهای تنظیم
و بهصورت شفاف و خود اجرا عملیاتی شود .در واقع ،برنامههای رایانهای بهمثابۀ قانون عمل
میکنند و هر آنچه از بهنظمآوری روابط اشخاص و اعمال ضمانتهای اجرای قانونی مطمح
نظر باشد ،در این قالب به اجرا درمیآید ،بدون اینکه به اشخاص ثالثی چون دادگاه و قاضی و
وکیل و زندان نیاز باشد .در این چارچوب ،کد حکمرانی میکند .آنچه اهمیت دارد ،این است
که قانون درست نوشته شود و قانون نوشتهشده درست به زبان برنامه ترجمه شود.
همچنین واسطههایی مانند بانکها ،کارگزاریها ،بورسهای اوراق بهادار و دفاتر ثبت اسناد
و امالک کارکرد متعارف خود را از دست میدهند و باید نقش خود را بازتعریف کنند .بهطور
طبیعی ،قوانین حاکم بر عملیات این واسطهها کارکرد خود را از دست میدهد و باید از
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قاموس حقوقی کشور کنار گذاشته شود .البته این موضوع نه بدینمعناست که در آینده نیاز به
قانون و نظام حقوقی نخواهیم داشت ،نه بدینمعناست که در کوتاهمدت واسطهها و حکمرانی
با توسل به واسطهها از میان خواهد رفت .در مورد نیاز به قانون همین بس که اوالً آنچه
بخواهد به زبان کد و الگوریتم رایانهای تدوین و اجرا شود ،باید مبتنی بر مجموعهای از
تعهدات و مسئولیتها باشد ،بهنحوی که بتوان گفت «اگر چنین شد ،آنگاه چنان میشود» که
این خود به معنای نیاز به افزایش دقت قوانین است.
عالوهبر این ،در این سیستمها نیز ممکن است کدهایی برای اجرای انواع جرمهای
اقتصادی و اجتماعی طراحی و به اجرا گذاشته شود .در این موارد و بهطور کلی در خصوص
مواجهه با فناوریهای نوظهور مانند زنجیرۀ بلوک به بسترهای حقوقی نوین نیاز است .نکتۀ
مهم فهم تحوالت پیش رو و قاعدهگذاری برای کسب انتفاع حداکثری از آنهاست.
در کوتاهمدت بعید است که واسطهها از بین بروند؛ اوالً به این دلیل که سیستمها به زمان
نیاز دارند تا خود را با این پدیده تطبیق دهند .توزیعشدگی سیستم یک فهم فرهنگی نسبت به
چگونگی حکمرانی و تنظیم امور است که یادگیری آن مستلزم گذشت زمان است؛ ثانیاً به این
دلیل که ذینفعان وضع موجود بیکار نخواهند نشست ،واسطهها بهسرعت حذف خواهند شد.
افرادی که از عدم شفافیت سیستمها کسب منفعت میکنند ،نهادها و سازمانهایی که کارکرد
کنونی آنها کشف جرم ،فساد و  ...است .همچنین واسطههایی که نقش گلوگاه را بازی کرده و
از قِبَل آن کسب سود میکنند و نهادهایی مانند بانکها که قدرت خلق پول به سبک فعلی را
در اختیار دارند ،انتظار میرود مهمترین مخالفان این تغییر باشند و به انحای مختلف،
موضوعاتی چون عدم امکان دیجیتالی کردن بسیاری از امور ،تقلبی بودن برخی از رمز ارزها و
گواهیهای دیجیتال و نوسانات ارزش آن و به خطر افتادن منافع مردم ،امکان تقلب و
کالهبرداری در جایی به دور از چشم حاکمیت ،و بهسختی افتادن بازرگانان برای استفاده از
زنجیرۀ بلوک را مستمسک خود قرار دهند.
اشکاالتی که مستمسک قرار میگیرد ،اشکاالتی وارد است :از رمز ارزها برای پولشویی و
تأمین مالی تروریسم میتوان استفاده کرد؛ این امکان وجود ندارد که در کوتاهمدت همۀ
مبادالت را بهصورت دیجیتال در بستر فناوری زنجیرۀ بلوک انجام داد؛ برخی از گواهیهای
صادرشده تقلبیاند و عدم اطمینانهایی در خصوص آنها وجود دارد؛ هویت اشخاص در بستر
زنجیرۀ بلوک عمومی ناشناس است و  . ...با این حال ،این فناوری روزبهروز توسعه پیدا
میکند و ایرادهای مذکور را دیر یا زود برطرف میکند و این امر در دستور کار متخصصان فن
قرار دارد.
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در این مقاله در حد توان تشریح شد که این فناوری چه عرصههایی را تغییر خواهد داد و
چه عرصههای جدیدی را ایجاد خواهد کرد؛ در کدام موارد قوانین را خود-اجرا خواهد کرد و
احیاناً در چه مواردی مناقشههای جدیدی شکل خواهد داد .امید است اهل علم حقوق این
گفتههای خام را با درایت خود به احسن وجه تعبیر کرده ،دستمایۀ مواجههای فعال با فناوری
زنجیرۀ بلوک و ترسیم آیندهای صحیح برای علم حقوق کنند.
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