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ბიტკოინის, როგორც ციფრული ვალუტის სამართლებრივი 

რეგულირების კონცეპტუალური ასპექტები 

 

პროტ. დოუ. ზვიად გაბირონია 

ღოთა რსრთაველირ რაუართველორ ეროვნსლი რამეცნიერო ტონდირ გენერალსრი დირეუტორი 

 

I. რაკითცირ დარმა 

ოცდამეერთე რასკსნე აცალი გამოწვევებირ წინაღე აქე-
ნებრ კაცობრიობარ. სკვე სდავოდ ითვლება ირ ტაუტი, რომ 
ტეუნოლოგიებირ არნაცსლი რირწრატით განვითარებამ 
მროტლიო მეოთცე ინდსრტრისლი რევოლსციირ ზფვარზე 
დააქენა. პირველმა ინდსრტრისლმა რევოლსციამ მრეწვე-
ლობირ მეუანიზაციირთვირ წქალი და ორთული გამოიქენა. 
მეორემ — ელეუტროენერგიირ რაღსალებით, მარობრივი 
წარმოება ღეუმნა. მერამე რევოლსციირარ, ელეუტრონსლი 
და რაინტორმაციო ტეუნოლოგიებირ დაცმარებით, პროცერი 
ავტომატიზებსლი გაცდა. აცლა კი მეოთცე ღენდება, მერამირ 
ტსნდამენტზე, ციტრსლი რევოლსცია, რომელიც წინა რას-
კსნირ ღსიდან იფებრ რათავერ. მირ ტარგლებღი ერთმანეთრ 
რამდენიმე ტეუნოლოგია ერწქმირ და ტიზიკსრ, ციტრსლ და 
ბიოლოგისრ რტეროებრ ღორირ რაზფვრებრ აურობრ.

1
 

როგორც ეურპერტები მისთითებენ, მომავალი ტრა-
ნრტორმაცია, არა მერამე რევოლსციირ გაცანგრშლივება ან 
გაზრდა, არამედ, თავირი რირწრატით, გაუანებითა და რირტე-
მსრი ეტეუტით, მეოთცე და ქველაზე გამორყესლი გადა-
ტრიალებაა. ტეუნოლოგისრი გარფვევებირ ირ ტემპი, რომე-
ლიც დფერ კაცობრიობარ აუვრ, სპრეცედენტოა. წინა ინდს-
რტრისლ რევოლსციებთან ღედარებით, მეოთცე, წრტივირ 
ნაცვლად ეურპონენციალსრი რიყუარით ვითარდება. გარდა 
ამირა, იგი ქველა უვექანაღი ცვლირ აბროლსტსრად ქველა 
ინდსრტრიარ. ამ ცვლილებებირ მოცსლობა და რიფრმე, თა-
ვირ მცრივ, გარდაუმნირ წარმოებირ, მენეძმენტირა და მმა-
რთველობირ რირტემებრ.

2
 

მეოთცე ტეუნოლოგისრი რევოლსცია სღსალოდ სკავღი-
რდება ციტრსლი ტეუნოლოგიებირ განვითარებარ. ციტრს-

                                                      
1
 Klaus Schwab, The Fourth Industrial Revolution. What It Means and 

How to Respond. https://www.foreignaffairs.com/articles/2015-12-
12/fourth-industrial-revolution. 2015. (ბოლო ნაცვირ თარიფი 
07.07.2019) 
2
 Klaus Schwab, Nicolas Davis, Shaping the Future of the Fourth 

Industrial Revolution, World Economic Forum, New York, Geneva, 
2018, p. 7-8. 

ლი ტეუნოლოგიებირ განვითარებართან და 90–იანი წლები-
დან ინტერნეტირ მომცმარებლებირ რაოდენობირ მკვეთრ 
ზრდართან ერთად ყნდება ციტრსლი ვალსტები, რომელთა 
მეღვეობითაც ვირტსალსრ რაზოგადოებაღი რაუონლირა და 
მომრაცსრებირ გაცვლაა ღერაშლებელი.

3
 სკვე 2000 წლიდან 

ევროკავღირი იწქებრ „ელეუტრონსლი ტსლირ ინრტიტსტე-
ბირ ბიზნერირ―  ზედამცედველობარ,  თსმცა, აცალი ტიპირ ვი-
რტსალსრი ვალსტირ ე.წ კრიპტოგრატისლი ვალსტირ (რო-
გორიცაა, bitcoin) გაყენამ 2009 წელრ და მირი პოპსლარო-
ბირ ზრდამ აცალი გამოწვევებირ წინაღე დააქენა ცენტრალს-
რი ბანკები. ინტენრისრი კვლევირ რაგანი გაცდა კრიპტო-
გრატისლი ვალსტებირ დეცენტრალიზებსლი რტრსუტსრა 
და გადაცდებირ განცორციელებირა და ღენაცვირ თავირებს-
რებები.

4
 

II. ვალსტირა და ტსლირ რამართლებრივი დეტინიცია 

იმირათვირ რომ სკეთ გავერკვეთ თანამედროვე კრი-
პტოგრატისლ ვალსტებღი, ასცილებელია განვრაზფვროთ, 
თს რა არირ თავად ვალსტა და რა ტსნუციებირ მატარებე-
ლია იგი. სზოგადერი განმარტებირ მიცედვით ვალსტა (გე-

რმ. die Währung) არირ რაცელმწიტორ კონრტიტსცისრი წე-

რრიგით განმტკიცებსლი ტსლადი ერთესლი. 

თანამედროვე რაბანკო რამართალი მთლიანად სკავღი-
რდება, ტსლირ, როგორც ინრტიტსტირ ემირიარა და მირ ბრს-
ნვართან დაკავღირებსლ არპეუტებრ. ტსნუციონალსრი გაგე-
ბით, ნებირმიერი რაბანკო-რამართლებრივი სრთიერთობირ 
ამორავალი რაკითცი პირდაპირ კავღირღია ტსლთან და მირ 
გარეღე ვერ იარრებებრ.

5
 ამიტომ, ნებირმიერი განმარტება, 

                                                      
3
 ECB, (2012): ―Virtual Currency schemes. October 2012‖. European 

central Bank, Frankfurt am Main, p. 10-11. 
4
 ნატალია ჩქოიშე. გიორგი ტომარაშე. ვირტსალსრი/კრიპტოგრატისლი 

ვალსტა და მირი თავირებსრებები. ვირტსალსრი ვალსტებირ 
რეგსლირება (BITCOIN-ირ მაგალითზე), ჟსრნ. ეკონომიკა და რაბანკო 
რაუმე, ტომი 2, N3, 2014, გვ. 46. იც. 
https://www.nbg.gov.ge/uploads/journal/2014/2014_3/4.pdf (ბოლო 
ნაცვირ თარიფი 01.09.2019) 
5
 ზვიად გაბირონია. რაბანკო რამართალი, მე-2 გამოც. თბ, 2017 წ., გვ. 24. 
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რომელიც არ სკავღირდება ტსლირ ინრტიტსტირ რამართლე-
ბრივ პრობლემატიკარ ზსრტად ვერ არაცავრ რაბანკო რამა-
რთლირ არრრ. თსმცა აუვე სნდა აფინიღნორ, რომ აფნიღნს-
ლი განმარტებირ მომცრეები ტსლრ „ტართო― გაგებით იქე-
ნებენ და მარღი აერთიანებენ არა მცოლოდ ტსლად ნიღნებრ 
(ბანკნოტებრ), არამედ ელეუტრონსლ ტსლრა და ტარიან უა-
ფალდებრაც.

6
  

თავად ტერმინი „ბანკი― ირტორისლად მომდინარეობრ 
იტალისრი რიტქვიდან „Banca―, რაც გვიანი ღსა რასკსნეებირ 
იტალიაღი გსლირცმობდა უსყაღი მევაცღეთა მიერ გამოტა-
ნილ დიდ მაგიდებრ, რადაც განთავრებსლი იქო რცვადარცვა 
რაცელმწიტორ ტსლადი მონეტები და მიმდინარეობდა მათი 
აუტისრი გადაცვლა. მრგავრი ინრტიტსტი არრებობდა შველ 
რაბერშნეთღიც, როცა ბერშენი მევაცღეები აწარმოებდნენ 
ტსლირ გადაცვლარ რპეციალსრ დიდ მაგიდებთან, რომლე-
ბრაც „ტრაპეცა―-რ სწოდებდნენ. მოგვიანებით ტერმინი „ბა-
ნკი― გამოქენებსლ იუნა იმ ტინანრსრი დაწერებსლებებირ 
მიმართ, რომლებიც აწარმოებდნენ არა მარტო ტსლირ გა-
დაცვლარ, არამედ მორაცლეობიდან რაპროცენტო რარგე-
ბლირ დარიცცვით ტსლირ მიფებარა და სტრო დიდი რაპრო-
ცენტო რარგებლით მერამე პირებზე რერცებირ გაცემარ.   

რაუართველორ კონრტიტსციირ 95-ე მსცლირ მე-4 პს-
ნუტირ მიცედვით, რაუართველორ ეროვნსლი ბანკირ სტლე-
ბა-მოვალეობა, რაუმიანობირ წერი და დამოსკიდებლობირ 
გარანტია განირაზფვრება ორგანსლი კანონით. 

2017 წელრ რაუართველორ კონრტიტსცისრი კანონით 
―რაუართველორ კონრტიტსციაღი ცვლილებებირ ღეტანირ ღე-
რაცებ‖ მოცდა რაუართველორ კონრტიტსციირ მარღტაბსრი 
გადარინძვა და რაუართველორ ეროვნსლი ბანკირ რტატსრი 
აცალი რედაუციით ყამოქალიბდა 68-ე მსცლღი. კერშოდ, 
68-ე მსცლით მოცდა რაუართველორ ეროვნსლი ბანკირ ღე-
რაცებ მანამდე არრებსლ რედაუციაღი სტრო მეტად ტეუნიკს-
რი ცარიათირ ცვლილებებირ ღეტანა. აფნიღნსლი მსცლირ მე-
4 პსნუტით დაზსრტდა, რომ ―ტსლირ რაცელწოდება და 
ერთესლი განირაზფვრება ორგანსლი კანონით‖.  

მისცედავად ამირა, სნდა აფინიღნორ, რომ ძერ კიდევ 
1995 წლირ 2 ოუტომბრიდან რაუართველორ ტერიტორიაზე 
გადაცდირ ერთადერთი კანონიერი რაღსალება, გარდა თა-
ვირსტალი ინდსრტრისლი ზონებირ ღერაცებ რაუართველორ 
კანონით გათვალირწინებსლი ღემთცვევებირა, უართსლი 
ლარია.

7
 ლარი არირ გადაცდირ ერთადერთი კანონიერი რა-

ღსალება რაუართველორ ტერიტორიაზე, გარდა თავირსტა-
ლი ინდსრტრისლი ზონებირა, თავირსტალი ვაჩრობირ პს-
ნუტებირა ან/და ეროვნსლი ბანკირ მიერ განრაზფვრსლი ღე-

                                                      
6
 Hans-Peter Schwintowski, Bankrecht, München, 2004, S. 2. 

7
 რიტქვა „ლარი―, რომელიც ღეირყა უართსლი ეროვნსლი ვალსტირ 

შირითადი ერთესლირ რაცელწოდებად, შველი უართსლი რიტქვაა და 
ნიღნავრ ზოგადად განშრ, უონებარ. რაცელწოდება „ლარი― უართსლი 
ტსლირ ერთესლირ დარაცელებად 1991 წელრ წამოაქენა აკადემიკორმა ვ. 
ყანტლაშემ მინირტრთა კაბინეტირათვირ ღედგენილ პროეუტღი. 

მთცვევებირა. ეროვნსლი ბანკირ მიერ მიმოუცევაღი გაღვე-
ბსლი ან რეალიზებსლი ლარირ ბანკნოტები და მონეტები 
არირ ეროვნსლი ბანკირ სპირობო ვალდებსლება ნომინა-
ლსრი ფირებსლებით, გარდა იმ ბანკნოტებირა და მონეტე-
ბირა, რომლებიც ამოფებსლია მიმოუცევიდან ან/და განეკს-
თვნება ნსმიზმატიკსრ ტარესლობარ.

8
  

რაუართველორ ტერიტორიაზე ტსლირ ნიღნებირ გამო-
ღვებირ სტლებამორილება რაუართველორ ეროვნსლ ბანკრ 
გააყნია. არევე, ეროვნსლ ბანკრ აუვრ ეურკლსზისრი სტლე-
ბა, დაამზადორ მიმოუცევირ ან რცვა მიზნით, რამაცროვრო 
ტსლირ ნიღნები. ეროვნსლი ბანკირ რაბჩო განრაზფვრავრ და 
ამტკიცებრ ლარირ ბანკნოტებირა და მონეტებირ დიზაინრ, ღე-
მადგენლობარ და რცვა მაცარიათებლებრ, რირ ღემდეგაც 
იწქება ტსლირ ნიღნებირ ბეჩდვირა და მოჩრირ პროცერღი ყა-
ღვება. უართსლი ტსლირ ნიღნები წამქვან ევროპსლ ორგა-
ნიზაციებღი მზადდება. რაუართველორ ტერიტორიაზე მზა 
ტსლირ ნიღნებირ ტრანრპორტირებარ და ღემდგომ ეროვნს-
ლი ბანკირ რაცავებღი მათ ღენაცვარ ეროვნსლი ბანკი სზრს-
ნველქოტრ. მორაცლეობარ ტსლირ ნიღნები კომერცისლი ბა-
ნკებირ მეღვეობით მიეწოდება. ვალსტა ამა თს იმ უვექნირ 
ტსლადი ერთესლია, რომელიც რატსშვლად სდევრ უვექნირ 
ტსლად რირტემარ. რაუართველოღი არეთ ვალსტარ წარმოა-
დგენრ ლარი. სცცოსრი ვალსტა რაზფვარგარეთირ უვექნე-
ბირ ტსლადი ნიღნებია, როგორიცაა, „დოლარი―, „იენი―, 
„ევრო―, „ისანი― და ა. ღ. მარ რაუართველოღი მიმოუცევირ 
რაქოველთაო რაღსალებირ ტსნუცია არ აუვრ და არც რაგადა-
მცდელო რაღსალებარ წარმოადგენრ. თსმცა, რამოუალაუო 
კოდეური მცარეებრ აშლევრ ღერაშლებლობარ ტსლადი ვა-
ლდებსლება დაადგინონ სცცოსრ ვალსტაღი.

9
 სცცოსრ ვა-

ლსტაღი ტსლადი ვალდებსლებირ დადგენა დასღვებელია 
მცოლოდ იმ ღემთცვევაღი, როდერაც აფნიღნსლი აკრშალს-
ლია კანონით. რაუართველორ ეროვნსლი ბანკირ პრეზიდე-
ნტირ 2011 წლირ 7 აპრილირ N24/04 ბრშანებით დამტკიცე-
ბსლი „რაბანკო დაწერებსლებებღი ანგარიღებირ გაცრნირ და 
სცცოსრ ვალსტაღი ოპერაციებირ წარმოებირ ღერაცებ 
ინრტრსუციირ― მე-11 მსცლირ პირველი პსნუტირ მიცედვით, 
რაუართველორ ტერიტორიაზე სცცოსრი ვალსტით დარაღვე-
ბია მცოლოდ ღემდეგი რაბანკო ოპერაციებირ განცორციე-
ლება: ა) ტიზიკსრ პირებრ ღორირ პირადი მიზნებით განცო-
რციელებსლი გადარიცცვა, რაც არ არირ დაკავღირებსლი 
ტსლადი ვალდებსლებირ ღერრსლებართან; ბ) პირირ რაკს-
თარ ანგარიღებრ ღორირ განცორციელებსლი გადარიცცვები; 
გ) იმპორტთან დაკავღირებსლი ოპერაცია, იმ ღემთცვევაღი, 
როდერაც მიმფები არარეზიდენტი პირია; დ) რაზფვარგარე-
თიდან სცცოსრი ვალსტირ ყარიცცვირ ოპერაცია; ე) ნომინა-
ლსრი მტლობელობირ ანგარიღზე თანცირ ყარიცცვა ან ანგა-
რიღიდან გადარიცცვა, რაც დაკავღირებსლია რაუართველორ 

                                                      
8
 „რაუართველორ ეროვნსლი ბანკირ ღერაცებ― ორგანსლი კანონი, 

24.092009, რრმ, 29, 12/10/2009. იც. 
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/101044?publication=37. 
9
 ბერარიონ ზოიშე, რამოუალაუო კოდეურირ კომენტარი, წიგნი III, მსც. 

383, გვ. 330. 
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სტატია 

ტარგლებრ გარეთ ტარიანი უაფალდებირ ქიდვა-გაქიდვირ 
ოპერაციებთან; ვ) გრანტირ მიფებართან დაკავღირებსლი 
ოპერაციები „გრანტირ ღერაცებ― რაუართველორ კანონით 
გათვალირწინებსლ ღემთცვევებღი; ზ) თანცირ გადამცდელი 
წარმოადგენრ თავირსტალ ინდსრტრისლ ზონაღი რეგი-
რტრირებსლ რაწარმორ; თ) კონვერტაცია რცვა სცცოსრ ვა-
ლსტაღი ან რაუართველორ ეროვნსლ ვალსტაღი; ი) რაუა-
რთველორ ტარგლებრ გარეთ მივლინებართან დაკავღირე-
ბსლი თანცებირ გადარიცცვა; კ) სცცოსრი ვალსტით რერცირ 
გაცემა და/ან დეპოზიტირ მიფება; ლ) რაკსთარ ანგარიღზე 
სცცოსრი ვალსტირ ღეტანა ან ანგარიღიდან სცცოსრი ვალს-
ტირ გატანა.  

III. ციტრსლი და ვირტსალსრი ვალსტებირ კლარიტიკა-
ცია 

ციტრსლი ვალსტები ტსლირ განვითარებირ ცანგრშლივი 
ირტორიირ თანამდროვე ეტაპია. ტსლირ/ვალსტირ კლარიტი-
კაციირთვირ ორი ტაუტორია მნიღვნელოვანი: ისრიდისლი 
რტატსრი და ტსლირ ტორმატი.

10
 ტორმატირ მიცედვით ტსლი 

ღეიშლება დაიქორ ტიზიკსრი და ციტრსლი ტორმირ ტსლად. 
ტიზიკსრი ტორმირ მუონე ვალსტები ტრადიცისლად ორ ტი-
პად იქოტა: რეგსლირებადი ვალსტები, როგორებიცაა ცე-
ნტრალსრი ბანკირ მიერ ემიტირებსლი ბანკნოტები და მო-
ნეტები, და არარეგსლირებადი ე.წ ლოკალსრი/კერშო ტს-
ლი. 

ღეიშლება გამოიქორ რეგსლირებადი ციტრსლი ვალს-
ტები, რომელთა ღორირ ქველაზე გავრცელებსლია კომე-
რცისლი ბანკირ ტსლი. ამავე კატეგორიარ მიეკსთვნება 
ელეუტრონსლი ტსლიც,

11
 რომელიც ა) წარმოადგენრ მო-

თცოვნარ მირი გამომღვებირ მიმართ;
12

 ბ) ღენაცსლია ელე-
უტრონსლად; გ) გამოღვებსლი მონეტარსლი რიდიდე ეუვი-
ვალენტსრია მიფებსლი ტსლადი რაღსალებებირ ოდენობი-
რა;

13
 დ) აფიარებსლია გადაცდირ რაღსალებად გამომღვებირ 

გარდა რცვა პირებირ მიერ. ამგვარად, ევროპირ ცენტრალს-
რი ბანკირ კლარიტიკაციირ ღერაბამირად, „ვირტსალსრი ვა-
ლსტა არირ არარეგსლირებადი ციტრსლი ტსლირ ტიპი, 
რომლირ გამოღვება და ყვესლებრივ კონტროლიც ცორციე-
ლდება მათი ღემუმნელებირ მიერ და გამოიქენება რპეციტი-
კსრი ვირტსალსრი რაზოგადოებირ წევრებირ მიერ―.

14
 ვი-

რტსალსრი ვალსტები ტორმითა და გამოქენებირ რტეროთი 
შალიან წგავრ ელეუტრონსლ ტსლრ; ამდენად, მნიღვნელო-
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 ECB, (2012): „Virtual Currency schemes. October 2012―. European 
central Bank, Frankfurt am Main, p. 11. 
11

 ელეუტრონსლი ტსლირ მოქვანილი განრაზფვრება ექრდნობა 
ელეუტრონსლი ტსლირ დირეუტივარ (Directive 2009/110/EC (2009) 
პარაგრატი 2 აბზ. 2) და რაუართველორ კანონრ „რაგადაცდო რირტემირა 
და რაგადაცდო მომრაცსრებირ ღერაცებ― (მსცლი 2, „წ― უვეპსნუტი) 
12

 რაუართველორ კანონი „რაგადაცდო რირტემირა და რაგადაცდო 
მომრაცსრებირ ღერაცებ― (მსცლი 18, პსნუტი 10) 
13

 ელეუტრონსლი ტსლირ დირეუტივირ (Directive 2009/110/EC (2009) 
პარაგრატი 2 აბზ. 2) განრაზფვრებით „არანაკლებია―. 
14

 ECB, (2012): ―Virtual Currency schemes. October 2012‖. European 
central Bank, Frankfurt am Main, p. 14. 

ვანია მათი ცალრაცა გამიძვნა. ამ მცრივ გადამწქვეტი მნი-
ღვნელობა აუვრ იმ გარემოებარ, რომ ელეუტრონსლი ტსლი 
არირ მოთცოვნა მირი გამომღვებირ მიმართ და მირი გამო-
ღვება ცდება მიფებსლი ტსლადი რაღსალებებირ რანა-
ცვლოდ.

15
 

IV. ბიტკოინირ, როგორც კრიპტოგრატისლი ვალსტირ 
არრი 

კრიპტოგრატისლი ვალსტებიდან მიმდინარე ეტაპზე 
ქველაზე წარმატებსლი და გავრცელებსლია ბიტკოინი. მირი 
კრიპტოგრატისლი პროტოკოლირ აფწერა პირველად გამო-
უვექნდა რატოღი ნაკამოტორ (Satoshi Nakamoto)

16
 მიერ 

2008 წელრ,
17

 ცოლო 2009 წლიდან გამოყნდა ბიტკოინირ 
გამოქენებირათვირ რაჩირო ფია პროგრამსლი სზრსნვე-
ლქოტა, რომელმაც რატსშველი დასდო ბიტკოინირ ურელირ 
ღეუმნარ. ტეუნიკსრად ბიტკოინი ეტსშნება ე.წ. ერთრანგიან, 
პირინგსლ (Peer-to-Peer, P2P) ურელრ და ღერაბამირად მარ 
არ გააყნია ცენტრალსრი ადმინირტრატორი. ღეტქობინებე-
ბირ გადაცემა ცდება მონაწილიდან მონაწილეზე, თან ღე-
ტქობინებირ მიმფები თვითონ ცდება ამავე ღეტქობინებირ 
გადამცემი ურელირ რცვა მონაწილირათვირ. გარდა ამირა, გა-
დაცდები ურელირ მონაწილეებრ ღორირ დენომინირებსლია 
არა რომელიმე რეალსრ ვალსტაღი, არამედ თვით ბიტკოი-
ნებღი, ამართან ბიტკოინირ ფირებსლება არ არირ მიბმსლი 
რომელიმე რეალსრ აუტივთან ან ოტიციალსრ ვალსტა-
რთან, არამედ მირი ფირებსლება რცვა ვალსტებთან მიმართ 
განირაზფვრება ფია ბაზარზე მოთცოვნირა და მიწოდებირ რა-
ტსშველზე. ზემოთუმსლიდან გამომდინარე, ბიტკოინი წა-
რმოადგენრ დეცენტრალიზებსლ ვირტსალსრ ვალსტარ 
ოტლაინ რირტემით (Brito, Castillo 2013, გვ 3-4). ბიტკოი-
ნირ ურელირ დეცენტრალიზაცია აუტსალსრრ ცდირ ციტრსლი 
ვალსტირ ტსნუციონირებირათვირ ასცილებელი ზემოყამო-
თვლილი მოთცოვნებირ ღერრსლებარ, რომელთა ღორირ პი-
რველი რიგირ მნიღვნელობა აუვრ ორმაგი გადაცდირ თავი-
დან აცილებირ მოთცოვნარ.  

ბიტკოინირ ბსფალტერიირ წარმოებირარ ბლოკებირ ძა-
ჩვირ აცალი დადარტსრებსლი ბლოკირ პოვნირათვირ ღერაბა-
მირი მონაწილე „არატრირგან― იფებრ ბიტკოინებირ ტიური-
რებსლ რაოდენობარ. ამართან, ზემოთ აფნიღნსლი გადარა-
წქვეტი მათემატიკსრი ამოცანირ რირთსლე პროგრამირ მი-
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 იუვე, გვ. 16 
16

 როგორც ეურპერტები აფნიღნავენ, „რავარასდოდ ერ რაცელი 
გამოგონილია, რადგანაც მისცედავად ბევრი მცდელობირა ვერ იუნა 
დადგენილი პროგრამირტირ იდენტობა. მიმდინარეე ტაპზე ითვლება, რომ 
ერ ღეიშლება პროგრამირტა ძგსტიც იქორ, რომლირ რაცელიც იაპონსრი 
კონცერნებირ აბრევიატსრით იღიტრება. Samsung TOSHIba NAKAmichi 
MOTOrola (Benjamin Wallace (2011)―. იც. ნატალია ჩქოიშე. გიორგი 
ტომარაშე. ვირტსალსრი/კრიპტოგრატისლი ვალსტა და მირი 
თავირებსრებები. ვირტსალსრი ვალსტებირ რეგსლირება (BITCOIN-ირ 
მაგალითზე), ჟსრნ. ეკონომიკა და რაბანკო რაუმე, ტომი 2, N3, 2014, გვ. 
44. იც. https://www.nbg.gov.ge/uploads/journal/2014/2014_3/4.pdf 
(ბოლო ნაცვირ თარიფი 01.09.2019) 
17

 Satoshi Nakamoto , Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, 
2008. იც. https://bitcoin.org/bitcoin.pdf 
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ერ ავტომატსრად რეგსლირდება იმგვარად, რომ რაღსა-
ლოდ ქოველ 10 წსთღი ნაპოვნი იუნერ აცალი ბლოკი. ამ წე-
რირ მეღვეობით ერთდროსლად ორი პრობლემირ გადაწქვე-
ტა ცდება. ერთი მცრივ, მომცმარებლებრ სყნდებათ მოტივა-
ცია თავიანთი გამოთვლითი რიმშლავრეებირ მეტი ნაწილი 
გამოიქენონ ბიტკოინირ ურელირათვირ, რადგანაც რაც მეტია 
გამოთვლითი რიმშლავრე, მით მეტია ალბათობა რომ ნაპო-
ვნი იუნება აცალი დადარტსრებსლი ბლოკი და მიფებსლი 
იუნება ძილდო (აცალი ბიტკოინები). ცოლო მეორერ მცრივ, 
ძაჩვირ აცალი დადარტსრებსლი ბლოკირ პოვნირათვირ მირა-
ფები ბიტკოინებირ ტიურირებსლი რაოდენობა ქოველ 4 წე-
ლიწადღი ნაცევრდება, ღედეგად ეგზოგენსრად არირ განრა-
ზფვრსლი მოცემსლ მომენტღი გამოღვებსლი/მოპოვებსლი 
ბიტკოინებირ რაოდენობა და იგი 2040 წლირათვირ მიაფწე-
ვრ მაურიმალსრ რაოდენობარ – დააცლოებით 21 მილიონ 
ბიტკოინრ. ნავარასდებია, რომ ამ მომენტიდან აცალი ბლო-
კირ პოვნირათვირ ძილდო იუნება არა აცალი ბიტკოინებირ 
გამოღვება, არამედ ნაპოვნ ბლოკღი გაერთიანებსლი ტრა-
ნზაუციებირ თანციდან მიფებსლი რაკომირიო.

18
 

V. ბიტკოინირ რაკანონმდებლო რეგსლირებირ ცალკეს-
ლი არპეუტები 

დფემდე რაკანონმდებლო დონეზე არც ერთი უვექნირ ის-
რირდიუციარ ბიტკოინი  ტსლირ ტოლტარ რაგადაცდო რაღსა-
ლებად არ სფიარებია. ბიტკოინირ რამართლებრივი რეგს-
ლირება რაცელმწიტოებრ ღორირ განრცვავდება და  ტრაგმე-
ნტსლ ცარიათრ ატარებრ. რამდენიმე უვექანამ აფიარა ბი-
ტკოინირ გამოქენებირ კანონიერება (რაგადარაცადო დაბე-
გვრირ და ტსლირ გათეთრებირ წინააფმდეგ კანონმდებლო-
ბირ მიზნებირთვირ და ა.ღ.). სმრავლერმა უვექნებმა ან გამო-
აუვექნერ გამატრთცილებელი განცცადებები მათი გამოქე-
ნებირ ღერაცებ (მეურიკირ, კენიირ, რატრანგეთირ, ინდოეთირ, 
ირლანდიირ, ტილიპინებირ, ტინეთირ, ყინეთირ, მალაიზიირ, 
რამცრეთ ატრიკირ, ვიეტნამირ, ინდონეზიირ, კოლსმბიირ, 
კვიპრორირ, ნიგერიირ, დანიირ ცენტრალსრი ბანკები, ევრო-
პირ რაბანკო მმართველობა, აღღ ტარიანი უაფალდებირ კო-
მირია, მერილენდირ ღტატი), ან ნაადრევად ყათვალერ რაიმე 
რაცირ რამართლებრივი ყარყოებირ დაწერება. 

ბიტკოინირ რეგსლირებირათვირ რაცელმწიტო ირყევრ 
რამდენიმე მიდგომარ: 

ა) არაპირდაპირი რეგსლირება, რაც გსლირცმობრ სკვე 
არრებსლ, მოუმედ ნორმატისლ აუტებღი ცვლილებებირა და 
დამატებებირ ღეტანარ; 

ბ)  პირდაპირი რეგსლირება, ბიტკოინირ და რცვა კრი-
პტოვალსტირ რეგსლირებირ ღერაცებ რპეციალსრი კანო-
ნმდებლობირ მიფებირ გზით; 
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 ECB, (2012): „Virtual Currency schemes. October 2012―. European 
central Bank, Frankfurt am Main, p. 23-24. 

გ) ბიტკოინირ ქოველგვარ რეგსლაციაზე სარირ თუმით, 
რაც გსლირცმობრ მირ რაუმიანობაზე და ეკონომიკსრ გავლე-
ნებზე დაკვირვებარა და რეგსლაციირ რაჩიროებაზე მრძე-
ლობარ. 

ღედარებირათვირ მოვიქვან რამდენიმე მაფალტეუნო-
ლოგისრი უვექნირ კანონმდებლობირ მიდგომებრ ბიტკოინირ 
და რცვა კრიპტოგრატისლი ვალსტებირ რეგსლირებართან 
დაკავღირებით, რაც ნათელ წარმოდგენარ მოგვცემრ დფევა-
ნდელ რეალობაზე. 

1. იაპონია  

იაპონიამ 2017 წელრ ბიტკოინი და რცვა ვირტსალსრი 
ვალსტები ყათვალა ანგარიღრწორებირ ტორმად რაგადარა-
ცადო მიზნებირთვირ. იაპონსრი კანონმდებლობით, ბიტკოი-
ნთან და რცვა კრიპტოვალსტებთან დაკავღირებსლი ტინა-
ნრსრი მომრაცსრება ეუვემდებარება რაცელმწიტო ლიცენზი-
რებარ. ვირტსალსრ ვალსტად მიიყნევა ტარესლობა, რომე-
ლიც მერაკსთრირ მიერ ღეიშლება გამოქენებსლ იუნერ რო-
გორც რაგადამცდელო რაღსალება, არევე ღეიშლება იქორ ქი-
დვა-გაქიდვირ ობიეუტიც. ირ გადაეცემა მონაცემთა გაცვლირ 
ელეუტრონსლი რირტემებირ მეღვეობით. ვირტსალსრი ვა-
ლსტირ რავაჩრო-რაბირჟო მომრაცსრებად მიიყნევა მათი ქი-
დვა-გაქიდვა, ღსამავლობა, აგენტობა, დავალება, მართვა. 
ერ ოპერაციები იაპონსრი კანონმდებლობირ მიცედვით მიი-
ყნევა „სკანონო ღემორავლებირ ლეგალიზაციირ აფკვეთირ― 
კანონმდებლობირ რეგსლირებაღი ღემავალ რაუმიანობად 
და მოითცოვრ რეგირტრაციარ იაპონიირ ტინანრსრი მომრა-
ცსრებირ რააგენტოღი. 

2. ამერიკირ ღეერთებსლი ღტატები 

აღღ წარმოადგენრ ბიტკოინებირ ერთ-ერთ ქველაზე დიდ 
ბაზარრ. 2013 წლირ ოუტომბრირ მდგომარეობით, ერ იქო პი-
რველი უვექანა, რომლირ რარამართლომაც გარკვესლი გა-
ნმარტებები გააკეთა ვირტსალსრ ვალსტართან დაკავღირე-
ბით.

19
 მორამართლირ გადაწქვეტილებით, „ბიტკოინი ღერა-

შლებელია გამოქენებსლი იქორ როგორც ტსლი. მირი რაღს-
ალებით ღერაშლებელია რაუონლირ ან მომრაცსრებირ ღეშე-
ნა. ირ ღერაშლებელია არევე გადაცვლილი იუნარ ყვესლე-
ბრივ ტსლზე, როგორიცაა აღღ დოლარი ... ღერაბამირად, ბი-
ტკოინი არირ ვალსტა ან ტსლირ ტორმა და ინვერტორები, 
რომლებრაც რსრთ ინვერტირება წეძტონდ „BTCST―-ღი .

20
  

სნდა აფინიღნორ, რომ აღღ-რ რაცელმწიტო ორგანოები, 
ტინანრსრი ბაზარი, რაგადარაცადო ორგანოები და რარამა-
რთლოები ბიტკოინრ რცვადარცვაგვარად განმარტავენ და 
ღერაბამირად ერთგვაროვანი მიდგომა არ არრებობრ. 
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20 იუვე, გვ. 6-7 
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სტატია 

არე მაგალითად, აღღ-რ ტედერალსრი რაგადარაცადო 
ორგანოები ბიტკოინრ განმარტავენ, როგორც რაკსთრებარ. 
აღღ რაცაზინო დეპარტამენტი ბიტკოინრ აცარიათებრ, როგო-
რც გაცვლირ რაღსალებარ და ცაზრ სრვამრ, რომ ირ არ არირ 
ანგარიღრწორებირ რაღსალება. აუვე მიეთითება, რომ ვი-
რტსალსრი ვალსტირ რეგსლირებართან დაკავღირებსლ რა-
უმიანობარ არ ეუვემდებარება ირ გარიგებები, რომლებიც 
იდება არატინანრსრი მიზნებირთვირ და არ მოიცავრ ვიტრსა-
ლსრი ვალსტირ ნომინალსრ ფირებსლებაზე მეტი თანცებირ 
გადაცემარ, არევე ელეუტრონსლ უსლებრ და მრგავრ ვირტს-
ალსრ რარაყსურე რუემებრ. არევე რეგსლირება არ ღეეცება 
ვირტსალსრი ვალსტირ პროგრამსლი სზრსნველქოტირ ნა-
წილრ. აღღ რაუონლირ ტისყერრებით ვაჩრობირ კომირიირ მი-
დგომით,  ბიტკოინი და რცვა ვირტსალსრი ვალსტები წა-
რმოადგენენ რაკსთრებარ - რაუონელრ. 2016 წლირ ივლირღი, 
აღღ კონგრერღი წარდგენილი იუნა ორპარტისლი ბილი, რო-
მლირ მიზანია ბლოკყეინირ ტეუნოლოგიირ გამოქენებირ რე-
გსლირება ტინანრსრ ინრტრსმენტებზე მომცმარებელთა 
წვდომირ გაზრდა და ონლაინ კომერცია, ეკონომიკსრი 
ზრდირ გატართოვება. 

აღღ რარამართლო პრაუტიკაღი არაერთცელ გაერვა ცაზი 
რამართლებრივი რეგსლირებირ არარრებობარ და მოუმედი 
კანონმდებლობირ ადაპტაციირ პრობლემარ რწრატად მზარდ 
ტეუნოლოგიებთან დაკავღირებით. 2014 წელრ რაუმეზე 
United States v. Faiella, aka BTCKING, and Charlie Shrem, 
რარამართლო მივიდა იმ დარკვნამდე, რომ ბიტკოინი წა-
რმოადგენრ ტსლრ ან ტსლად რაღსალებარ, ტსლად ტორმარ, 
ვალსტარ. ანალოგისრი პოზიცია დაიკავა რარამართლომ 
SEC v. Shavers რაუმეზეც. 2016 წელრ კი  Florida v. 
Espinoza რაუმეზე, რარამარლომ დაადგინა, რომ ბიტკოინი 
წარმოადგენრ არა ტსლად რაღსალებარ, არამედ უონებარ. 

ნის-იორკირ ღტატირ ტინანრსრი რერვირებირ დეპარტამე-
ნტმა 2014 წლირ ივლირღი გამოაუვექნა ვირტსალსრი ვალს-
ტირ რეგსლაციირ პროეუტი. ერ პირველი დოკსმენტია, რო-
მელიც ღეუმნირ ბიტკოინირ ქოვლირმომცველ რეგსლატო-
რსლ ყარყორ. ყარყო მოიცავრ მომცმარებელთა სტლებებირ 
დაცვირ, ტსლირ გათეთრებირ წინააფმდეგ ბრშოლირა და 
სრატრთცოებირ წერებრ ვირტსალსრი ვალსტირ ბიზნერები-
რთვირ.

21
 აცალი ტიპირ ლიცენზიები (ე.წ. „BitLicenses‖) და-

რჩირდებათ იმ პირებრ, რომლებიც აწარმოებენ ირეთ რაუმი-
ანობარ, როგორიცაა ვირტსალსრი ვალსტირ მიფება და გა-
დაგზავნა/გადაცემა კლიენტებირ რაცელით; ვირტსალსრი 
ვალსტირ ღენაცვა და კარტოდისრი მომრაცსრება ან კო-
ნტროლი კლიენტებირ რაცელით; ვირტსალსრი ვალსტირ გა-
დაცვლა როგორც რეალსრ ვალსტაზე, არევე ვირტსალსრ 
ვალსტაზე; ვირტსალსრი ვალსტირ გამოღვება და რცვა. ამ 
პროეუტით ლიცენზირება არ რჩირდებათ პირებრ, რომლე-
ბიც იშენენ/ტლობენ ვირტსალსრ ვალსტარ პირადი მიზნები-

                                                      
21

 New York State Department of Financial Services 2014, Proposed 
New York Codes, Rules And Regulations, Title 23, Part 200 

რთვირ; ვირტსალსრი ვალსტირ მომპოვებლებრ (ე.წ. მაინე-
რებრ), რავაჩრო ობიეუტებრ, რომლებიც წქიდიან რაუონელრ 
და მომრაცსრებარ ვირტსალსრ ვალსტაზე. ლიცენზიირ მრს-
რველები ვალდებსლები არიან მოაცდინონ ქველა მომცმა-
რებლირ იდენტიტიცირება; იუონიონ რეზერვი, რომლირ ღე-
რაბამირი ვირტსალსრი ვალსტირ ტლობირ სტლება ეუნებათ; 
ღეიმსღაონ და გამოაუვექნონ მომცმარებელთა გარაყივრე-
ბირ პოლიტიკა.

22
 

როგორც ნათლად ყანრ, ნის იორკირ ღტატღი, იაპონიირ 
მრგავრად, დადგენილია ბიტკოინირ რავალდებსლო ლიცე-
ნზირება და იგი მიყნესლია გაცვლირ რაღსალებად ან ტარეს-
ლობად ელეუტრონსლ ტორმაღი.

23
 2015 წელრ კალიტო-

რნიაღი დაგეგმილი იქო კანონმდებლობირ მიფებაც, რომე-
ლიც დააწერებდა ვირტსალსრი ვალსტირ რაუმიანობაზე ლი-
ცენზირებარ და მოთცოვნილი იუნებოდა ლიცენზიანტები-
რთვირ მინიმალსრი კაპიტალირ ოდენობირ დაწერებაც (ტი-
ნანრსრი კომპანიებირ მრგავრად). მაგრამ კანონპროეუტი 
სარქოტილი იუნა. 

ორეგონირ ღტატღი ცცენებირ რბოლაზე ბიტკოინირ რაღს-
ალებით გაკეთებსლი ტრონები მიყნესლი იუნა კანონიერად. 
ნევადარ ღტატღი კი ბიტკოინებღი გაკეთებსლი ტრონები, 
რომლებიც ელეუტრონსლ თამაღებღი განცორციელდა, მი-
ყნესლი იუნა კანონრაწინააფმდეგოდ. 

3. გერმანია 

გერმანიირ ტინანრთა ტედერალსრმა რამინირტრომ აფი-
არა ბიტკოინი და სწოდებრ ბიტკოინრ როგორც ―აფრიცცვირ 
ერთესლრ― (units of account) და „კერშოტსლრ―.

24
ვინაი-

დან, გერმანიაღი ვირტსალსრი ვალსტა არ არირ ელეუტრო-
ნსლი ტსლი და არც გადაცდირ კანონიერი რაღსალება (legal 
tender), მაღინ ბიტკოინებირ გადარიცცვა სნდა განიცილე-
ბოდერ არა როგორც ტსლადი რაცრრებირ გადარიცცვა, არა-
მედ როგორც რაუონლირ ტრანრტერი, რომელიც პოტენცის-
რად სნდა დაეუვემდებარორ დფგ-რა და რაღემორავლო გა-
დარაცადრ.

25
 როგორც ერთ-ერთი ცნობილი გერმანსლი ის-

რიდისლი ტირმირ რაიტზე არირ მითითებსლ,
26

 ბიტკოინე-
ბთან დაკავღირებსლი ბიზნერი თავირი ბიზნერ მოდელიდან 
გამომდინარე ღერაშლოა რაჩიროებდერ გერმანიირ ტედერა-
ლსრი ტინანრსრი ზედამცედველობირ რამრაცსრირგან 
(Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (ღემო-
კლებით - BaFin) ლიცენზიარ, რადგან ბიტკოინი კლარიტი-

                                                      
22

 ნატალია ჩქოიშე. გიორგი ტომარაშე. ვირტსალსრი/კრიპტოგრატისლი 
ვალსტა და მირი თავირებსრებები. ვირტსალსრი ვალსტებირ 
რეგსლირება (BIT COIN-ირ მაგალითზე), ჟსრნ. ეკონომიკა და რაბანკო 
რაუმე, ტომი 2, N3, 2014, გვ. 54. იც. 
https://www.nbg.gov.ge/uploads/journal/2014/2014_3/4.pdf (ბოლო 
ნაცვირ თარიფი 01.09.2019) 
23

  Rob Wile, New York Just Released Its Bitcoin License, And They‘re 
Going To Change The Face Of Digital Currencies In The US, 2014. 
24

 Matt Clinch, Bitcoin recognized by Germany as ‗private money‘, 
2013. 
25

 Paul Bohm, Bitcoins Value is decentralization, 2011. 
26

 იც. www.winheller.com (ბოლო ნაცვირ თარიფი 01.09.2019) 
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ცირებსლია როგორც ტინანრსრი ინრტრსმენტი, სტრო რწო-
რად კი „აფრიცცვირ ერთესლი―. 2013 წლირ დეკემბერღი 
ე.წ. BaFin-მა დაადარტსრა გერმანიირ ტედერალსრი ტინა-
ნრთა რამინირტრორ პოზიცია, რომ ბიტკოინი არირ „აფრი-
ცცვირ ერთესლი― (Aschenbeck-Florange, 2014) და ღერაბა-
მირად არირ ტინანრსრი ინრტრსმენტი გერმანიირ რაბანკო 
აუტირ (ე.წ. „Kreditwesengesetz―) ტარგლებღი. BaFin-ი 
განმარტავრ, რომ ბიტკოინი არ არირ გადაცდირ კანონიერი 
რაღსალება (legal tender) და არც ელეუტრონსლი ტსლი 
ევროპსლი და გერმანიირ კანონმდებლობირ ტარგლებღი.

27
 

ამავე დრორ, განმარტავრ, რომ ბიტკოინით გადაცდირ გა-
ნცორციელება და მირი მოპოვება (მაინინგი) არ არირ რეგს-
ლირებადი რაუმიანობა და არ რაჩიროებრ ლიცენზიარ.

28
 თს 

ბიტკოინებირ ქიდვა – გაქიდვა ცდება რცვირ მაგივრად კომე-
რცისლი მიზნით, მაღინ არეთი რაუმიანობა რაჩიროებრ ლიცე-
ნზირებარ გერმანიირ რაბანკო აუტირ რატსშველზე (BaFin, 
2014). ევროპირ ბანკებირ რააგენტორ (EBA) მიერ მომცმა-
რებლებირ გატრთცილებირ გამოუვექნებირ ღემდეგ, 2014 
წლირ თებერვალღი BaFin-მაც გამოაუვექნა მრგავრი გა-
ტრთცილება ვირტსალსრი ვალსტირ მომცმარებლებირთვირ. 

4. ყინეთი 

2009 წლირ ივნირღი ყინეთირ ვაჩრობირ რამინირტრომ 
კსლტსრირ რამინირტრორთან ერთად გამორცა პირველი 
ოტიციალსრი ნორმა, რომელიც არეგსლირებრ ვირტსალს-
რი ვალსტირ გამოქენებარ. ამ ნორმირ მიცედვით, ვირტსა-
ლსრი ვალსტით, რომლირ გადაცვლა რეალსრ ტსლზე ღე-
რაშლებელია განრაზფვრსლი კსრრით, დარაღვებია მცოლოდ 
ამ ვალსტირ გამომღვებირ ვირტსალსრი რაუონლირა ან მო-
მრაცსრებირ ღეშენა.

29
 არევე, ამავე ნორმით აიკრშალა ვი-

რტსალსრი ვალსტით აზარტსლი თამაღები და არარრს-
ლწლოვანთათვირ ვირტსალსრი ვალსტირ მიქიდვა 
(Ministry of Commerce of People‘s Republic of China, 
2009). აფნიღნსლი ფონირშიებებირ მიზეზრ სმეტერ წილად 
წარმოადგენდა იმ დროირთვირ ყინეთღი არრებსლი ვირტსა-
ლსრი ვალსტა „QQ coins‖, რომლირ გამომღვები იქო ყინე-
თირ როციალსრი მედიირა და თამაღობებირ გიგანტი 
Tencent.com. აფნიღნსლ რუემაღი დარეგირტრირებსლი 
იქო 220 მლნ მომცმარებელი,

30
 რომელიც „QQ coin‖–ებრ 

იქენებდა არამცოლოდ ვირტსალსრ რივრცეღი, არამედ 
ცვლიდა მათ რეალსრ ტსლზე და ქიდსლობდა რეალსრ რა-
უონელრა და მომრაცსრებარ. აფნიღნსლი რუემირ დაარრები-
დან მოკლე პერიოდღი, (ზოგიერთირ ღეტარებით) მან ყინე-
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https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Reden/r
e_180607_Bitcoin_Blockchain_Hype_p.html (ბოლო ნაცვირ თარიფი 
01.09.2019) 
28

 Tanja Aschenbeck-Florange, Regulation of Bitcoins in Germany: 
First comprehensive statement on Bitcoins by German Federal 
Financial Supervisory Authority (BaFin), 2014. 
29

 Aaron Sines, Bitcoin is not Banned in China and What You Need to 
Know, 2014. (ბოლო ნაცვირ თარიფი 01.09.2019). 
30

 People‘s Bank of China, PBOC Spokesperson Answers Press 
Questions on Current Bitcoin-Related Affairs, 2013. 

თირ ნაფდი ტსლირ ეკონომიკირ 13%-რ
31

 მიაფწია, რაც რავა-
რასდოდ იუნებოდა მიზეზი ყინეთირ რაცელმწიტო რტრსუტს-
რებირ მიერ ვირტსალსრი ვალსტირ რეალსრ ტინანრსრ რე-
უტორზე ღერაშლო ზეგავლენირ ღეზფსდვირ მიზნით ზემოა-
ფნიღნსლი გადაწქვეტილებირ მიფებირა. ვინაიდან ―QQ 
coins‖ ვირტსალსრი ვალსტირ რუემა იქო ცენტრალიზებს-
ლი, ღერაბამირად მარზე ღეზფსდვებირ გავრცელება მარტივი 
იქო. რცვა რიტსაციაა ბიტკოინებთან დაკავღირებით. ამ ღე-
მთცვევაღი ყინეთირ ცენტრალსრი ბანკირა და რცვა 5 რაცე-
ლმწიტო რტრსუტსრირ მიერ 2013 წლირ დეკემბერღი გამოი-
ცა ერთობლივი მითითება ბიტკოინთან დაკავღირებით, რო-
მელღიც აფნიღნსლია, რომ ბიტკოინი არ ატარებრ კანონიე-
რი გადაცდირ რაღსალებირ თვირებებრ, ირ არ არირ ვალსტა 
თავირი ღინაარრით; ბიტკოინი არირ ვირტსალსრი რაუონელი 
და არ ღეიშლება გამოქენებსლი იუნარ ბრსნვაღი როგორც 
ვალსტა. რაც ღეეცება, ბიტკოინირ მომცმარებლებრ, მითი-
თებირ მიცედვით, მათ ღესშლიათ იქიდონ და გაქიდონ ბი-
ტკოინი მცოლოდ თავირი რირკირ უვეღ, ცოლო ტინანრსრ და 
რაგადაცდო ინრტიტსტებრ ეკრშალებათ ნებირმიერი კავღირი 
ბიტკოინებთან. ამავე მითითებით, ბიტკოინებირ გადა-
მცვლელებირ ვებგვერდები ვალდებსლი არიან დარეგი-
რტრირდნენ ტელეკომსნიკაციებირ ბისროღი და დაეუვემდე-
ბარონ ტსლირ გათეთრებირ რაწინააფმდეგო მოთცოვნებრ 
(BTC China, 2013). ღეიშლება ითუვარ, რომ ყინეთირ ცე-
ნტრალსრ ბანკრ ღედარებით ლიბერალსრი დამოკიდებს-
ლება აუვრ ბიტკოინირ მიმართ (Qi, 2013), წინამორბედი QQ 
coin-ირგან განგანრცვავებით, რადგან აფნიღნსლი ვირტსა-
ლსრი ვალსტირ კავღირი რეალსრ ეკონომიკართან დაღვე-
ბსლია. გადარაცადებირ რაცელმწიტო ადმინირტრაციირ მიერ 
გავრცელებსლი ინტორმაციით ვირტსალსრი ვალსტირ ვა-
ჩრობიდან მიფებსლი მოგება ყინეთღი დაეუვემდებარება 
რაღემორავლო გადარაცადრ. 

სნდა აფინიღნორ, რომ მეტ-ნაკლებად მრგავრი მიდგომე-
ბია რცვა უვექნებღიც. მაგალითირათვირ, ტინეთი მიიყნევრ, 
რომ ბიტკოინი არ არირ რაგადაცდო ინრტრსმენტი ან ვალს-
ტა და სტრო აცლორ დგარ „რაუონლირ― ცნებართან. რლოვე-
ნია მიიყნევრ რომ ბიტკოინი არ არირ ტინანრსრი ინრტრსმე-
ნტი. კოლსმბიაღი ბიტკოინი კლარიტიცირდება როგორც 
აუტივი. რინგაპსრი მიიყნევრ, რომ ბიტკოინი სტრო ტინა-
ნრსრი მომრაცსრებაა, ვიდრე ტსლი ან უონება. 

ევროპირ ცენტრალსრმა ბანკმა 2015 წელრ დაადგინა, 
რომ ნაადრევი იქო რაიმე ტორმით ბიტკოინირ რაკანონმდე-
ბლო რეგსლაციებირ ღემოფება. 2016 წელრ ევროპირ რაბა-
ნკო მმართველობამ, ევროკომირიირ ღეთავაზებარ, რომ ბი-
ტკოინებირ მიმართ გავრცელებსლიქო „ტსლირ გათეთრე-
ბირ― წინააფმდეგ არრებსლი ქველა ევროპსლი რეგსლაცია, 
მცარი დასჩირა და დაიწქო ღერაბამირი რაკანონმდებლო 
ცვლილებებირ მომზადება. 
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სტატია 

VI.  ბიტკოინირ რამართლებრივი რეგსლირებირ პერრპე-
უტივები რაუართველოღი 

დფეირ მდგომარეობით რაუართველოღი ბიტკოინირ მა-
რეგსლირებელი კანონმდებლობა არ არრებობრ. 

რაუართველორ კანონმდებლობა ბიტკოინრა და რცვა ვი-
რტსალსრ კრიპტოვალსტებრ არ მიიყნევრ გადაცდირ კანო-
ნიერ რაღსალებად. ღერაბამირად, ირ არ რეგსლირდება უა-
რთსლი კანონმდებლობით და არ წარმოადგენრ რაუართვე-
ლორ ეროვნსლი ბანკირ რეგსლირებირ რტერორ. 

მისცედავად აფნიღნსლირა, 2019 წლირ 28 ივნირრ რაუა-
რთველორ ტინანრთა რამინირტრომ გამოაუვექნა N201 რაძა-
რო გადაწქვეტილება „კრიპტოაუტივირ და მირ მორაპოვე-
ბლად გამოთვლითი რიყუარირ (რიმშლავრირ) მიწოდებირ 
ოპერაციებირ გადარაცადებით დაბეგვრირ თაობაზე―, რო-
მლირ პირველი მსცლირ მე-2 პსნუტირ მიცედვით, „კრიპტოა-
უტივი არირ ციტრსლი აუტივი, რომლირ ღენაცვა და გაცვლა 
ცორციელდება ელეუტრონსლად, ერთრანგიანი (დეცე-
ნტრალიზებსლი, Peer-to-peer) ურელით, არ რაჩიროებრ რა-
ნდო ღსამავალრ, და ტსნუციონირებრ კომპისტერებირ ურე-
ლღი მომსღავე განაწილებსლი რეერტრირ ტეუნოლოგიირ 
(Distributed ledger technology) პროგრამსლი სზრსნვე-
ლქოტირ რაღსალებით, რომელიც იქენებრ კრიპტოგრატისლ 
მეთოდებრ. კრიპტოაუტივი წარმოადგენრ ფირებსლებირ ცი-
ტრსლ გამოცატსლებარ, მირი გამოღვება და გაცვლა ცორცი-
ელდება დეცენტრალიზებსლი კონრენრსრირ მეუანიზმით, ცე-
ნტრალსრი რანდო ემიტენტი და ზედამცედველი/მაკონტრო-
ლებელი ორგანორ გარეღე, ცოლო მარზე რაკსთრებირ 
სტლება დარტსრდება კრიპტოგრატისლი მეთოდებით.― 

კრიპტოაუტივირ თითოესლ ერთესლრ გააყნია რაბაზრო 
ფირებსლება, იგი ღეიშლება იუნერ ემირირებსლი, წქავდერ 
მერაკსთრე, გადაეცერ რაკსთრებირ სტლება რცვარ და დაი-
ქორ ნაწილებად, ღერაშლებელია მირი ღერქიდვა და გაქიდვა. 
ამავე დრორ, კრიპტოაუტივი არ არირ გადაცდირ კანონიერი 
რაღსალება და არც ელეუტრონსლი ტსლი რაუართველორ 
კანონმდებლობირ ღერაბამირად. 

კრიპტოაუტივირ მოპოვება გსლირცმობრ კრიპტო აუტივირ 
პლატტორმირ ტსნუციონირებირ სზრსნველრაქოტად აცალი 
რტრსუტსრებირ (ბლოკებირ) ღეუმნირ რაუმიანობარ, რომლირ 
ღედეგადაც ამ რაუმიანობირ განმაცორციელებელი პირი (მა-
ინერი) ძილდოვდება კრიპტო აუტივით. აფნიღნსლი ცორცი

ელდება ორი შირითადი პრინციპით: მაინერი თავირ ბლო-
კღი თვითონ უმნირ აცალ კრიპტოაუტივრ (კონკრეტსლი 
ალგორითმირ ღერაბამირად) და ამ ბლოკრ ადარტსრებენ 
რცვა მაინერები ან/და მაინერი იფებრ ძილდორ ტრანზაუციე-
ბირ განმაცორციელებლებირათვირ. არეთი ძილდორ ოდენო-
ბა ღეიშლება იქორ წინარწარ განრაზფვრსლი, გამოიანგარი-
ღებოდერ ალგორითმით ან განირაზფვრებოდერ თავირსტა-
ლი ბაზრით. კრიპტოაუტივირ მოპოვებირ რაუმიანობა რაჩი-
როებრ რპეციტიკსრ დანადგარებრა ან/და პროგრამსლ 
სზრსნველქოტარ, არევე, ინტერნეტთან წვდომარ. ამ რაუმია-
ნობირ რწრატი და ეტეუტსრი განცორციელება, რცვა ტაუტო-
რებთან ერთად, დამოკიდებსლია ღერაბამირ გამოთვლით 
რიყუარეზე. გამოთვლითი რიყუარე (რიმშლავრე) კი არირ იმ 
რიმშლავრირ რაზომი ერთესლი, რომლირ მეღვეობითაც კო-
მპისტერი არრსლებრ ოპერაციარ―.
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სნდა აფინიღნორ, რომ ბიტკოინირ და ზოგადად ვირტსა-
ლსრი კრიპტოვალსტებირ მიმართ არრებობრ რირკები, რო-
მლიდანაც განრაკსთრებით მნიღვნელოვანია: 

ა) ვირტსალსრ ვალსტებრ აცარიათებრ ტარებირ დიდი მე-
რქეობა, რაზეც, დიდი ალბათობით, გავლენარ რპეკსლაცის-
რი მოლოდინები აცდენრ. ამდენად, ვირტსალსრი ვალსტე-
ბირ ტარებირ არარტაბილსრობირ გამო, მათი მომცმარებლე-
ბი პოტენცისრი ტინანრსრი ზარალირ წინაღე ღეიშლება და-
დგნენ; 

ბ) ვირტსალსრი ვალსტებირ ღემთცვევაღი, არ არრებობრ 
ცენტრალსრი ორგანო, რირ გამოც მომცმარებელთა პრო-
ბლემებირ/დავებირ გადაჩრირ პროცერი მნიღვნელოვნად 
იუნება გართსლებსლი. 

გ) ვირტსალსრი ვალსტებით ვაჩრობირ მნიღვნელოვანი 
ნაწილი გაცვლითი პლატტორმებირ და ციტრსლი რატსლეე-
ბირ რაღსალებით ცდება, რომლებიც რცვადარცვა უვექანაღია 
ღეუმნილი და მათი რამართლებრივი რტატსრი რიგ ღემთცვე-
ვებღი გასრკვეველია. აუედან გამომდინარე, მომცმარებლე-
ბი, რომლებიც არეთ პლატტორმებრ იქენებენ რცვადარცვა 
ოპერაციებირ ღერარრსლებლად, ღერაშლოა აფმოყნდნენ 
როგორც რამართლებრივი, არევე ტინანრსრი რირკებირ წი-
ნაღე. ამართანავე, არეთი პლატტორმები კიბერღეტევირ პო-
ტენცისრი რამიზნეა. 

დ) ვირტსალსრი ვალსტირ ანონიმსრობა/ტრევდო-ანო-
ნიმსრობა მიმზიდველრ ცდირ მარ არაკანონიერი რაუმიანო-
ბირთვირ, მათ ღორირ ტსლირ გათეთრებირთვირ. 
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 იც. 2019 წლირ 28 ივნირრ რაუართველორ ტინანრთა რამინირტრორ  N201 
რაძარო გადაწქვეტილება „კრიპტოაუტივირ და მირ მორაპოვებლად 
გამოთვლითი რიყუარირ (რიმშლავრირ) მიწოდებირ ოპერაციებირ 
გადარაცადებით დაბეგვრირ თაობაზე―. 
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4601215 


