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Background and Aim: This Article deals with the legal solutions to address 

dumping in electronic trade. The experiences of different countries as well as 

the review of the international conventions show that a new move has been 

emerged to counter dumping. However, electronic trade as a recent 

phenomenon has a particular nature. 
Materials and Methods: The research method in this paper is descriptive-

analytical. 

Ethical Considerations: Ethical considerations regarding the writing of texts as 

well as references to sources were observed. 

Findings: This Article examines and analyzes the legal framework in the field 

of dumping in the context of electronic trade. In order to present a 

comprehensive study, this Article also considers comparative aspects of the 

subject. On this basis, situations where dumping may occur in electronic trade, 

the examination of legal provisions in Iran, the legal means to enforce sanctions 

to protect fair competition in the market, and their comparative study will be 

addressed.  
Conclusion: This Article concludes that despite proper laws in Iran, due to the 

lack of an appropriate framework, effective enforcement of such laws is yet to 

be achieved. 
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 چکیده

دهد که نسبت به گذشته یک حرکت فعال برای مقابله با رقابت المللی نشان میهای بینتجربه اغلب کشورها و بررسی کنوانسیون :زمینه و هدف
 .طلبدمکارانه به وجود آمده است اما، تجارت الکترونیکی به عنوان یک پدیده نوظهور اقتضائات خاص خود را می

در ارتباط با این اعمال آن در مراجع قانونی  های حقوقی و نحوهدر این مقاله، با یک رویکرد تحلیلی و توصیفی قوانین جاری در نظام :ها مواد و روش

 .قرار گرفته استمورد بررسی موضوع 

 .دهی به منابع رعایت گردید مالحظات اخالقی مربوط به نگارش متون و نیز ارجاع :مالحظات اخالقی

 تطبیقی با سایر کشورها و نحوه االجرا در حقوق ایران و مقایسه های بروز رقابت مکارانه در تجارت الکترونیک، بررسی مواد قانونی الزمجنبه :ها یافته

 .اعمال ضمانت اجراهای حقوقی برای حمایت از رقابت مشروع در تجارت الکترونیک مورد کنکاش این مقاله است

سازی مناسب برای اجرایی کردن این قوانین،  عدم وجود ساختارها و زمینه رغم وجود قوانین نسبتًا مناسب در ایران، به واسطه علی :گیری نتیجه

 .ت مکارانه تاکنون میسر نشده استمؤثر با رقاب امکان مقابله
 .رقابت مکارانه، تجارت الکترونیک، نام تجاری، دامنه :کلمات کلیدی
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 مقدمه

رقابت  هدف از مقررات قانونی در حوزه :بیان موضوع -6

وسیله ممنوع کردن ه مکارانه، حمایت از تجارت منظم ب

اقداماتی مانند رقابت نامشروع و جلوگیری از نقض اسرار 

های پیش از بررسی جنبه ،بر این اساس. تجاری محرمانه است

بایست اقسام رقابت  میرایج بروز رقابت غیرمنصفانه 

های مواد قانونی و محتوای کنوانسیوناساس را بر غیرمنصفانه 

 .بطور موجز توضیح داده شود المللیبین

تواند در  قانون مجازات عمومی می 422 مادهتعریف مندرج در 

رقابت   که کنداین ماده بیان می. این زمینه راهگشا باشد

مكارانه عبارت است از اینكه تاجری برای انصراف مردم از 

چینی   متاعی مشابه متاع خود به وسیله اسبابخرید یا استعمال 

متقلبانه دیگر  به طور كلی به هر وسیله  های كذب یا یا نسبت

متوسل شده و به طور مستقیم یا غیر مستقیم تلویحًا یا 

. برآید تصریحًا در صدد معیوب یا نامرغوب جلوه دادن آن متاع 

که  اندکردهممنوع را اعمالی  421 این ماده و ماده ،در ادامه

اند، اما عرف، گرچه تحت عنوان رقابت نامشروع نیامدها

به  هاالمللی از آنهای بینحقوقی و کنوانسیون صاحبنظران

این  اعمالی شامل چنین. کنندرقابت نامشروع تعبیر میعنوان 

جعل یا استعمال عالمت تجارتی غیر با علم به  :شوندموارد می

 یاستعمال عالمت تجارتی غیر بدون اجازه ،مجعول بودن آن

 ،اعالنات ،اسناد ،صاحب عالمت اعم از اینكه در روی اوراق

و  نمعرض فروش گذاشت در ،محصوالت و امثال آنها ،قبوض

محصولی كه در روی آن عالمت مجعول  رساندنیا به فروش 

استعمال آن را  یصاحب عالمت اجازه  و یا عالمتی باشد كه

كسر و با  ،عالمت تجارتی غیر خواه با الحاقاز لید تق ،نداده

منجر به تغییر دادن قسمتی از خصوصیات آن به نحوی كه 

با علم به تقلیدی بودن اینکه او یا  شودمشتری عادی فریب 

محصولی كه کردن صادر یا وارد  ،عالمت آن را استعمال كند

است دارای عالمت مجعول یا تقلیدی بوده و یا دارای عالمتی 

 .قرار گرفته استاستعمال مورد كه من غیر حق 

مكرر کنوانسیون پاریس نیز  61 ماده 4بند   ،در همین راستا

بر این  .نمایداشاره به اقدامات مشمول رقابت نامشروع می

هر رقابتی كه بر خالف معمول شرافتمندانه صنعت یا اساس، 

 .شود یك رقابت نامشروع تلقی می ،تجارت انجام گیرد

هر عملی كه ممكن است به نحوی از انحاء موجب  همچنین،

محصوالت یا  در ارتباط بامشتریان یا مصرف کنندگان اشتباه 

اظهارات  گردد و نیزفعالیت صنعتی یا تجارتی یك رقیب 

خالف واقع در تجارت كه ممكن است باعث تزلزل اعتبار 

شود، تجارتی رقیب  یامحصوالت یا فعالیت صنعتی  بنگاه،

رقابت از تعریفی که . شودرقابت نامشروع محسوب می

نامشروع در دستورالعمل اتحادیه اروپا آمده است، مفهوم 

دستورالعمل  2 ماده 4بند . سازدمشابهی را به ذهن متبادر می

کند در این رابطه مقرر میاتحادیه اروپا  41/4112شماره 

ات فعالیت تجاری در صورتی که بر خالف الزامات مالحظ

به صورت عمده موجب انحراف در رفتار  و یا ای باشدحرفه

 ،اقتصادی یک خریدار معمولی در رابطه با کاالی خاص شود

 .شودنامشروع تلقی می

رقابت نامشروع در محیط اینترنت عالوه بر تبلیغات گمراه 

کننده و بازاریابی غیرمنصفانه، اقدامات دیگری مانند ارسال 

نه، دستکاری در موتورهای جستجو و نامه، سرقت دام هرزه

 وجود، با این. شودها را شامل میگمراه کننده از لینک استفاده

متن مواد قانونی به صورت بسیار موسع نگاشته شده است و 

تحت عنوان  ای را شامل شود که عرفًاتواند مصادیق عمدهمی

متن مواد  ،عالوه بر این. دنشومیرقابت نامشروع تفسیر 

ای نسیون پاریس و دستورالعمل اتحادیه اروپا به گونهکنوا

به این  .نیست که محدود به تجارت در سبک سنتی شود

با اقتضائات تجارت در قالب  هاتوان با انطباق آنمی ترتیب،

جدید به خصوص تجارت الکترونیک به همان ضمانت اجراها 

 .دست یافت

به هر چند  ،هارفتار از که برخی باید توجه داشت ،حال با این

ه ب ،گیرندصورتی کلی تحت قواعد رقابت نامشروع قرار می

در محیط اینترنت قابل انجام هستند،  اینکه صرفًا یواسطه

مانند لینک نمودن سایتی به صفحه ) یماهیت و عنوان خاص

. اندپیدا کرده( ابتدایی یا صفحات داخلی یک سایت معتبر دیگر

بروز رقابت نامشروع که امروزه  های شایع ازنمونه ادامه،در 
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تواند تجارت در محیط اینترنت را با مخاطره همراه سازد می

 6.دهیممورد بررسی قرار می

تحلیلی -صورت توصیفی این تحقیق به :روش تحقیق -4

 .نگارش یافته است

 بحث و نظر

 های شایع رقابت مکارانه در محیط اینترنت نمونه -6

استفاده از نام یا عالمت تجاری متعلق به دیگری به  -5-5

 عنوان دامنه

 آورده وجود هب معاصر بشر زندگی در شگرف تحولی اینترنت

 فرا هویت همچنین و آن عملكرد و وسعت ه دلیلو ب است

 اهمیت از بدان مربوط حقوقی مسائل سرزمینی، فرا و مرزی

 موضوعات، این و مهمترین اولین. تاس بوده برخوردار ایویژه

 نام .باشدمی 4دامنه نام یعنی نتاینتر به ورود و وسیله دریچه

 به آن شركت یا شخص اینترنتی جایگاه كه است نامی دامنه

 در .باشدمی نیز به آن دسترسی و وسیله شودمی خوانده نام

 خصوص در اساسی و جدی تردیدهای همواره حقوقی مباحث

 .وجود دارد خیر یا شودمی تلقی ملكیتو  ملك دامنه نام اینكه

 به مربوط مباحث دامنه جزء نام اینكه این تردیدها در ارتباط با

 .نیز وجود دارد خیر یا شودمی تلقی فكری مالكیت حقوق

 این با شود،می مقایسه تجاری عالئم با هادامنه نام معمواًل

 یهمحدود هستند و تجاری سرزمینی عالئم كه تفاوت

 سیستم در ،عالوهه ب .است جهانی دامنه، نام اما .دارند یمشخص

در . وجود ندارد تفاوتی مختلف وخدمات كاالها بین دامنه نام

 نام یك از مختلف وخدمات محصوالت برای توانمینتیجه 

 .كرد استفاده دامنه

                                                 
که رقابت نامشروع در محیط اینترنت محدود به این باید توجه داشت  - 

شگردهای فنی که در محیط اینترنت برای یک رقابت و  موارد کلی نیست

ها از جمله این روش. خارج از مجال این مقاله استنامشروع وجود دارد 

وب به علت شباهت شود که در آن کاربر می( Typosquatting)شامل 

اطالعات کاربری خود را در وب سایت با یک سایت معتبر، ی جعلسایتی 

 .کندتقلبی وارد می

2- Domain Name 

 به آنو  بوده سایت یك معرف و بیانگر منحصرًا دامنه نام

 نام یك تحت دو شركتاگر  كه ایبگونه كندمی پیدا اختصاص

 نام از وانندتنمی طور همزمان کنند، هر دوی آنها بهمی فعالیت

است که  مسائلیاین یکی از . استفاده کند مجازی در دنیای

تجارت در محیط اینترنت و به صورت الکترونیکی را با تجارت 

 .سازددر دنیای فیزیکی متمایز می

 هستند، تمایل تجاری عالمت یك صاحب كه هاییشركت

گرچه ا. برسانند ثبت به دامنه نام عنوانه ب را نام همان كه دارند

مورد  دامنه نام عنوانه ب كه نامی برخی بر این باورند که

 تسهیل برای كه است آدرس یك صرفًا گیرد،می قرار استفاده

گیرد، اما می قرار استفاده مورد اینترنتی سایت به دسترسی

 کارکرد،مروزی بیانگر این است که در کنار این های اواقعیت

قابل  مزایاینقش آفرینی به عنوان یک عالمت تجاری نیز از 

 . های اینترنتی استتوجه دامنه

زمانی ثر و مطمئن ؤبه شکل م و تجارت در محیط اینترنت

که صاحبان حقوق مالکیت فکری در قالب نام  شودانجام می

در  ،یا عالمت تجاری بتوانند با استفاده از همان نام یا عالمت

 به عبارت دیگر، .محیط اینترنت تجارت خود را توسعه دهند

تا اشخاصی با  نباید موجب شودفضای مجازی محیط اینترنت 

ان های تجاری متعلق به دیگراستفاده از شهرت و اعتبار نام

استفاده از نام یا عالمت تجاری . برای خود کسب منفعت کنند

های سوء استفاده در ترین روشمتعلق به دیگران یکی از شایع

های تجارت ی بر سیاستفثیرات منأتواند تاینترنت است که می

الکترونیک داشته باشد و باعث تخریب رقابت سالم در این 

ا تدابیر حقوقی و الزم است ت ،بر این اساس. محیط گردد

ز جمله استفاده از اساختاری مناسب برای مبارزه با این پدیده 

 .شود اتخاذقواعد ناظر بر رقابت نامشروع 

 دسترسی غیرمجاز به اطالعات تجاری -5-2

رقابت بستگی دارد و این  ابزارهایموفقیت در بازار به حفظ 

برای  افشا نشدهاطالعات  در اختیار داشتناز طریق ابزارها 

 ،بر این اساس (24: 6911باقری، ) .آید رقبا به دست می

ها و دسترسی غیرمجاز به اطالعات تجاری و اقتصادی بنگاه

استفاده از آنها و یا افشای آن برای سایر  مؤسسات و سوء
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امری غیرقانونی بوده است و بدون اجازه صاحب آن اشخاص 

غیرمنصفانه در حقوق رقابت شناخته شده  به عنوان یك رویه

قراردادهای حفظ اطالعات به عنوان تدبیر  ،در گذشته .است

که امروزه از آنجایی  ،اما شدقلمداد میمناسبی در این زمینه 

اطالعات در محیط اینترنت قابل تحصیل با ابزارهای 

باشد و منجر به اخالل در هک کردن می همانندغیرقانونی 

گردد، الزم است تا ری منصفانه و مشروع میرقابت تجا

ها وارد ار برای حمایت از این دارایی ارزشمند شرکتذقانونگ

 .ثری را به تصویب برساندؤو قوانین م عمل شود

بخش مهمی از درآمدهای هر شرکت تجاری وابسته به 

اطالعاتی است که وی در اختیار دارد و زمان بسیاری را برای 

ها و این اطالعات به شرکت. نموده است تحصیل آنها هزینه

معامالت خود را  یدهد تا زنجیرهسایر تجار این امکان را می

-علی در حال حاضر،. به صورت مستمر و مطمئن حفظ نمایند

برای حفظ اطالعات، الزم  امکانات و ابزارهای وجودرغم 

. امکان سرقت اطالعات در محیط اینترنت وجود دارد کماکان

ای دسترسی به این اطالعات به خصوص از جانب تالش بر

های دیگر و یا رقبای تجاری برای استفاده از ظرفیت شرکت

سوء استفاده از اطالعات مزبور جهت تخریب اعتبار و حسن نام 

 .باشدتجاری آنها می

 رقابت از حقوق مالکیت فکریو ضد استفاده انحصاری  -5-1

رخالف حقوق ب. بدون مرز است یمحیط اینترنت محیط

 یاالصول ماهیتی سرزمینی دارند، اعطا مالکیت فکری که علی

مفهوم ایجاد یک حق  بههرگونه حق در محیط اینترنت 

گرچه ا. استجهانی  یک گستره درانحصاری برای شخص 

حمایت از همانند  اصولیشناسایی حقوق مالکیت فکری بر 

استوار است، در  نوآوریابتکار و ی فن آوری و ترویج توسعه

 فکریشناسایی حق مالكیت  که توجه داشتبایست  میمقابل 

در عمل صاحبان حقوق مزبور با ایجاد  تاموجب شود نباید 

رقابت مانع از دستیابی دیگران به دانش در  اختاللو  6انحصار

 .شوند قانونیگذاری و فعالیت بازرگانی  قیمتو انحصار در 

                                                 
1 - Monopol y. 

(Bently & Sherman, 2008: 340)  در واقع، فضای تجاری

 رقباورود  ای تنظیم شود کهبه گونهباید  و اقتصادی در کشور

 آنهاامكان فعالیت تجاری و اقتصادی منصفانه و به بازار 

 طوری که با توجه به اصل برابری و مساوات به گرددتسهیل 

 .آنها تضمین شود حقوق مشروع

و جلوگیری از دسترسی  4هرچند حمایت از اسرار تجاری

 دارایغیرقانونی اشخاص و تضییع حقوق صاحبان اسرار مذكور 

لیكن این امر نباید موجب شود  اقتصادی و حقوقی است،توجیه 

های مختلف با این كه دانش و اطالعات مربوطه در بخش

وسیله به طور انحصاری در اختیار برخی اشخاص و مؤسسات 

 9انحصاری موقعیت حمایتبه این با اتكاء  آنهاقرار گیرد و 

های باال برای برای خویش ایجاد كنند و با تعیین قیمت

دسترسی سایرین به اطالعات مزبور موجب از بین رفتن رقابت 

 (Blair et al, 2014: 211) .شونددر بازار 

تواند به درستی شکل گیرد رقابت سالم و مشروع هنگامی می

به اطالعاتی که برای یک که امکان دسترسی فعاالن بازار 

سرزمینی  در محدوده. ثر الزم است وجود داشته باشدؤرقابت م

باید های حمایت از این حقوق حقوق مالکیت فکری، سیاست

های عمومی و منافع جمعی د تا سیاستنشونحوی تدوین  به

حمایت کامل و حامی  نظریات ،امروزه. همواره در اولویت باشد

حق مالکیت فکری  مالکانحصاری و متکی بر حقوق 

اند، و رقابت مشروع به عنوان را از دست داده سابقمطلوبیت 

ثر و کارآمد برای حفظ منافع عمومی و ؤیکی از ابزارهای م

 .حمایت از اقتصاد سالم و رو به توسعه حاکم گشته است

(Marett, 1396: 7) 

نیست، اعطایی حقوق و م لغو مالکیت به مفهو مسألهگرچه این ا

حقوق  تحدید کننده بر گستره ابزاریاما این موضوع به عنوان 

در محیط اینترنت و تجارت . نمایدمالکیت فکری عمل می

یابد و الزم است در الکترونیک این مسأله اهمیت بیشتری می

این رابطه تدابیر قانونی الزم برای مقابله با هر گونه 

 ،بنابراین. یی و تخریب رقابت سالم صورت پذیردانحصارگرا
                                                 
2- Trade Secrets 
3- Dominant Position. 
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ها برای ساماندهی بازار در این خصوص و وظیفه دولت

گذاری منصفانه و شناسایی حق دسترسی برای سایر  قیمت

 در قبال پرداخت هزینه ضروریاشخاص به دانش و اطالعات 

منصفانه بسیار مهم و اساسی است و باید در این خصوص با 

ها را از ت الزم آثار ضد رقابتی این نوع حمایتتصویب مقررا

خصوص با  این مطلب به (51: 5181عباسی داکانی، ) .بردبین 

تجارت و رقابت و  بازیگران جدید به عرصه ورودتوجه به 

همانند های حمایت مالکیت فکری محدودیت در محیط

های اینترنتی و امکان تمام شدن آنها اهمیت محدودیت دامنه

 .است کردهپیدا 

 سوء استفاده از عالئم و نام تجاری دیگران -5-4

نامشروع از عالئم تجاری متعلق به دیگران بدون جلب  استفاده

موافقت صاحبان عالئم مذكور و پرداخت هزینه آن بدون آنكه 

خالقیت یا  ،كنند از همان كیفیت كاال یا خدمتی كه ارائه می

دارد برخوردار باشد،  دوامی كه در كاال یا خدمت اصلی وجود

را فراهم  کنندگان و مشتریانو گمراهی مصرفموجبات فریب 

شود که حقوق رقابت و حقوق ه موجب میألاین مس. كند می

 صاحبان و مالكان عالئم تجاری زیر پا گذاشته شده و با ارائه

ورود خسارت بر مالكان  موجباتكاال و خدمات نامطلوب 

ه در محیط اینترنت ب. ا ایجاد شودآنهعالئم تجاری و بدنامی 

و آزادی ورود افراد با فعالیت تجاری  ی وسیعمحدوده دلیل

، تضمینات کافی برای دارندگان عالئم های گوناگون تخصص

 .نخواهد داشتوجود تجاری 

 ای ازمجموعهتحت  تولید و عرضه ،در محیط فیزیکی

 ربطذی های است که توسط سازمان یاستانداردها و ضوابط

غیرمجاز با  فضاهایگیرد و ورود به مورد نظارت قرار می

در محیط  ،در مقابل. شدمواجه خواهد  نهادهاواکنش این 

از  اینترنت که مرز سرزمینی وجود ندارد و ارتباطات صرفًا

سوء استفاده  ، زمینهشودانجام میطریق یک محیط مجازی 

 بلیغ و عرضهدر محیط فیزیکی قواعد ت. گرددمیبیشتر فراهم 

در در محیط مجازی  اما،. است یکاال تحت ضوابط مشخص

تواند آنچه را تمایل دارد و می یهر شخصبسیاری از موارد 

ه موجب ألاین مس. بدون مجوز قبلی تبلیغ یا عرضه نماید

دار شده و اشخاص با سوء استفاده  شود تا رقابت سالم خدشه می

محیط الکترونیکی و مجازی تجارت در  ،از نام و اعتبار دیگران

 .را با اشکال مواجه سازند

بر خالف محیط فیزیکی که حمایت از عالمت و  ،از سوی دیگر

باشد، میو رعایت مقررات مربوطه نام تجاری مشروط بر ثبت 

امکان دور  ،سیال بودن اطالعات واسطهه در محیط اینترنت ب

ابطه با در ر ،به عنوان نمونه. وجود داردقواعد ثبت زدن 

به هنگام خرید دامنه انجام  های اینترنتی این ثبت صرفًا دامنه

های ثبت بر اساس قوانین ثبت عالئم یا ناماین شود و می

فعالیت در محیط اینترنت  ،در واقع. شودتجاری انجام نمی

مستمر از یک عالمت، نشان یا نام متکی  بیشتر بر استفاده

 .باشد است و نه بر عالمتی که ثبت شده

حقوق ایران در رابطه با رقابت مکارانه و مقایسه تطبیقی  -2

 با سایر کشورهاآن 

مناسب و مبتنی بر قواعد و استانداردهای  سالم اقتصادی رقابت

شود تا بسیاری از باعث می کارآمدفقدان قوانین . است کارآمد

با  یاها فرصت سرمایه گذاری را از دست بدهند شرکت

در ایران، یکی از  (42: 6911فتاده، ) .ورشکستگی مواجه شوند

در رابطه با برخورد قانونی با رقابت مکارانه در قوانین مناسب 

 دی 61قانون تجارت الکترونیکی مصوب  ،تجارت الکترونیک

مانند  در کنار این قانون، قوانین عامی .باشدمی 6914ماه 

المللی  ه اتحادیه عمومی بینقانون اجازه الحاق دولت ایران ب

معروف به پاریس برای حمایت مالكیت صنعتی و قانون ثبت 

های صنعتی و عالئم تجاری نیز در این زمینه  اختراعات، طرح

قانون جزای  421و  422مواد  ،حال این با. هستندراهگشا 

های مختلف رقابت مکارانه در جنبه یتممنوع راجع بهعمومی 

 . دیگر تکرار نشده است قوانین

گرچه مفاد کنوانسیون پاریس نیز اقدامات مشابهی را ممنوع ا

اما با توجه به اینکه قانون جزای عمومی، ضمانت  است،کرده 

دارای اجراهای جزایی را نیز برای این تخلفات مقرر کرده بود، 

در ارتباط با این مسأله ذکر این نکته . بودثیر بیشتری أت

تقریب  دلیله ه در رابطه با رقابت منصفانه باست ک ضروری

بایست بر قوانین خاص تکیه میآن با حقوق مالکیت فکری 
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حقوق تجارت و حقوق  مندرج درتوان از کلیات نمود و نمی

 .اموال بهره برد

استفاده کننده از نام یا عالمت  های سوءمقابله با دامنه -2-5

 تجاری

 حقوق ایران -2-5-5

ها است، آن با سایر دامنه ینکه نام دامنه وجه ممیزهبا توجه به ا

شود به نوعی تداعی های تجاری نامی که انتخاب میدر سایت

این  در اینجا،. سسه یا شرکت خواهد بودؤنام تجارتی م کننده

قواعد حقوق مالکیت فکری در رابطه آیا آید که سوال پیش می

ا محیط اینترنت با نام تجاری محدود به محیط عادی است و ی

 در صورت پاسخ منفی به این پرسش و ؟شودرا نیز شامل می

تفسیر محدود حقوق مالکیت فکری، استفاده از نام تجاری 

شود و در محیط فیزیکی ممنوع تلقی می شخص دیگر صرفًا

نام تجاری به محیط اینترنت تسری  حقوق انحصاری دارنده

 .یابدمین

متکی به رایانه  بت نام دامنه کاماًلث با توجه به اینکه سامانه

از این روی  ،پذیردای انجام میاست و به صورت فنی و رایانه

که زودتر  همواره تقدم در انجام عملیات فنی ثبت با کسی است

 با این. ی آزاد و ثبت نشده بنمایداقدام به ثبت یک نام دامنه

ای نماید در صورتی که شخصی اقدام به ثبت نام دامنه ،حال

مانند ثبت نام تجارتی ) ثالثحقوق اشخاص  ناقضکه ثبت آن 

یک شرکت معروف و شناخته شده در قالب نام دامنه بدون 

 ذی حقشود، این حق برای محسوب ( رشرکت مزبو اجازه

 وجود،با این . وجود دارد که ابطال یا انتقال این دامنه را بخواهد

شود ممکن است بر یروشی که برای اقامه دعوی انتخاب م

اساس اینکه شخص مزبور چه مبانی را برای حق خود انتخاب 

 یانتقال دامنه در صورتی که وی صرفًا. نماید متفاوت باشد

مزبور به خود را بخواهد، راه چندان دشواری در پیش نخواهد 

را  IR.هر شخصی که در ایران تقاضای ثبت دامنه . داشت

ای اعالم ود را با سیاست نامهموافقت خ الزامًانماید، می

 بر اساس ماده. الینفک اعطای دامنه است نماید که ضمیمه می

درخواست ثبت  متقاضی ثبت دامنه با ارائه، این سیاست نامه 4

دامنه، قبول   دامنه، یا با درخواست حفظ یا تجدید ثبت نام  نام

دامنه باعث نقض حقوق شخص ثالث  کند که ثبت نام  می

دارد  مرکز ثبت، این حق را برای خود محفوظ می و د شدنخواه

دامنه در جهت نقض و در  نام   که چنانچه مشخص شود ثبت

  مغایرت با حقوق شخص ثالث است، نسبت به لغو ثبت نام

 .دامنه اقدام نماید

چنانچه ، نامهاین سیاست 2 بر اساس بند الف مادههمچنین، 

در ادعای خود را  اختالف  حل نامه شخص ثالثی بر طبق آیین

نزد مرکز داوری مطرح کند، ارتباط با دامنه به ثبت رسیده 

ملزم به  ای از دالیلدر صورت اثبات مجموعه دامنه دارنده

این دالیل که وجود هر سه  .پذیرش نتیجه داوری خواهد بود

به ثبت دامنه  نام  (6)آنها شرط پیروزی در دعوا است عبارتند از 

کننده با عالمت تجاری یا   مشابه یا دارای تشابه گمراهرسیده 

دارای حق است،  به آناست که مدعی نسبت  خدماتیعالمت 

دارنده هیچگونه حق یا منفعت مشروع نسبت به نام دامنه  (4)

ثبت دامنه یا استفاده از آن با سوءنیت انجام  (1)و  نداشته باشد

6گرفته باشد
. 

یات خوانده و مسائلی که باید مورد دفاع ،مادهاین بیان  نحوه

از این  همگی بیانگر این است که هدف ،اثبات قرار گیرد
                                                 

نیت وجود  مقصود از سوءنامه، یاستس ینا 4 بند ب مادهمطابق با -  

شرایطی که داللت (  )»: شرایط و اوضاع و احوالی از قبیل موارد ذیل است

کند بر اینکه دارنده، نام دامنه را عمدتاً به منظور فروش، اجاره یا به هر نحو 

تجاری یا عالمت خدمت است، یا به   دیگر انتقال به مدعی، که مالک عالمت

منظور فروش، اجاره یا به هر نحو دیگر انتقال به رقیب مدعی در ازای 

متحمله برای ثبت امتیاز نام  های عوض ارزشمندی که افزون بر هزینه

دارنده بدین  (2)دامنه است به ثبت رسانده یا آن را تحصیل کرده است،  

دامنه کرده است که از امکان عرضه عالمت در نام  نام   منظور اقدام به ثبت

دامنه مربوطه توسط مالک عالمت تجاری یا عالمت خدمت ممانعت به  

دامنه را به منظور ایجاد اختالل در   دارنده اصوالً نام (3)عمل آورد، 

دارنده، با استفاده از نام  (4) ثبت رسانده است، یا های مدعی به فعالیت

کننده با عالمت متعلق به مدعی، و با ایجاد  دامنه و ایجاد مشابهت گمراه

منبع، حمایت مالی، وابستگی یا تأیید وبگاه یا مکان خود،  شبهه در زمینه

بت به یک محصول یا خدمت در وبگاه یا مکان خود، یا ایجاد شبهه نس

کرده که کاربران اینترنتی را با قصد حصول منفعت تجاری به   عمداً سعی

 «.وبگاه یا مکان دیگر متعلق به خود جلب نماید
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. حمایت از رقابت مشروع در محیط اینترنت بوده است مقررات

بر طبق بند ذ . رجوع به مرجع مزبور الزامی نیست ،حال با این

مقرر گردیده  4آور داوری که در بند  شرایط الزام ،همان ماده

از  بعد یا  مانع از آن نخواهد بود که دارنده یا مدعی، قبل است،

اختالف خود را جهت رسیدگی مستقل نزد  ،آغاز فرآیند داوری

در بسیاری موارد  ،عالوه بر این. مطرح نمایند کشورهای  دادگاه

نامه برای اثبات در این سیاستمندرج شرایط الزم ممکن است 

حکم داوری مورد اشاره محدود  همچنین، .نشودحقانیت محقق 

این سوال پیش  چنین حالتی،در . به انتقال دامنه به مدعی است

توان تحت قواعد دیگر از جمله قواعد ناظر بر آید که آیا میمی

حقوق مالکیت فکری و یا کلیات راجع به رقابت نامشروع، اقدام 

 به طرح دعوی و پیگیری حق نمود؟

ی دامنه حداقل زمانی که برای هاهیچ تردیدی نیست که نام

گیرد شباهت بسیار زیادی به مقاصد تجارتی مورد استفاده می

ای عالمت تجارتی به عنوان نشانه. های تجارتی دارندعالمت

سسه یا تولیدکننده را ؤشود که کاال و خدمات یک مشناخته می

. سازدمیاز کاال و خدمات هم صنفان و رقبا متمایز و جدا 

(Stim, 2014: 343)  ،توان حکم به شباهت میبه طور کلی

-بسیاری از نام زیراهای دامنه داد  های تجارتی با نامعالمت

کاالها و  تولیدکنندگاندر تعیین  تمییز دهندههای دامنه نقش 

 اغلبها بسیاری از شرکت ،امروزه. کنندخدمات بازی می

که در این دهند های خود را از طریق اینترنت انجام میفعالیت

-های توزیع اقالم و محصوالت مختلف و شرکتمیان شرکت

. ای برخوردارندخدمات اینترنتی از جایگاه ویژه ه دهندهئهای ارا

ها تحت سایت این شرکت ای که وبروشن است که نام دامنه

 تولیدکنندگانهمان کارکرد تمیز  ،حال فعالیت است آن در

بدون استفاده از این نام محصوالت را برای کاربران دارد و 

کاال و خدمات دچار  أشناسایی منش دامنه مصرف کنندگان در

-ادعای اینکه شباهت فوق العاده از این رو، 6.اشتباه خواهند شد

                                                 
ادعا شود که این شرکت  ممکن استکوال شرکتی مانند کوکا مورد در - 

اقدام به فعالیت در  ،ی خودپس از شهرت عالمت تجارت مدت زمانی طوالنی

اما در  .کوال فعالیت نموداینترنتی کوکا دامنهنمود و تحت  ثبت دامنه زمینه

این شرکت  زیرااست  دیگرای مانند گوگل وضع به گونهههای مورد شرکت

 ،های دامنه تجارتی وجود داردای بین عالمت تجارتی و نام

 .آیدادعای مقرون به صحتی به نظر می

مشابه نامی است که تحت  ،هدر مواردی که دامن به این ترتیب،

عنوان عالمت تجاری ثبت شده است، بر طبق قواعد ناظر بر 

توان طرح دعوی نمود، مشروط حمایت از عالمت تجاری می

بر اینکه الزامات راجع به نقض عالمت تجاری فراهم آید مانند 

خدمت یا محصولی باشد که  اینکه سایت مزبور ارائه کننده

ثبت  ،بنابراین. عالمت تجارتی در همان زمینه ثبت شده است

 با عالمتمشابه و ای که برای فعالیت صادرات و واردات دامنه

 .نخواهد داشت منعی است،یک شرکت خدمات بانکی 

تحت عنوان نام مشخصی ثبت  اما با توجه به اینکه دامنه

توان تحت عنوان د که آیا میآیاین سوال پیش می ،شود می

گرچه انقض نام تجاری از حق خود دفاع نمود؟ نام تجاری 

تحت قانون تجارت مورد حمایت است، لیکن این حمایت منوط 

که هیچ گاه به تصویب نرسیده  شدهای نامه به تصویب آیین

این تردید همواره وجود داشته است که آیا  ،بر این اساس. است

حقوق ایران قابل حمایت هستند یا خیر؟ در  های تجاری در نام

القاعده  صورتی که نام تجاری نام شرکت خاصی باشد، علی

ها امکان استفاده از این نام برای ثبت ثبت شرکت یاداره

در مواردی که سوء استفاده  ،اما .شرکت دیگری را نخواهد داد

شود و یا نام مشخص تحت یک نحو دیگری انجام می به

تردیدهایی در رابطه با  4تبر قابل شناسایی است،مع عالمت

 .های قانونی وجود دارد حمایت

قانون مواد های قضایی در این رابطه در پرتو اغلب رسیدگی

راجع به الحاق ایران به کنوانسیون پاریس انجام پذیرفته است 

گونه بوده است که چنین اقدامی مغایر با  و تلقی همواره این

قانون ثبت  21 مادهمطابق با . باشدع میقواعد رقابت مشرو

سال مصوب  های صنعتی و عالئم تجاری اختراعات، طرح

                                                                            
  Google.com یشهرت و اعتبار خود را از طریق فعالیت اینترنتی و دامنه

 .به دست آورد

 ،های صنعتی و عالئم تجاری اس قانون ثبت اختراعات، طرحالبته بر اس -2

کننده شخص حقیقی  ام تجاری یعنی اسم یا عنوانی که معرف و مشخصن

 تواند باشد صرفاًیا حقوقی باشد و بر این اساس آنچه مشخصه کاال می

 .عالمت تجاری است
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های با رعایت قوانین و مقررات ثبت اجباری نام، 6911

، در برابر عمل خالف  ها حتی بدون ثبت، این قبیل نام تجارتی

هرگونه استفاده از نام     و شوند قانون اشخاص ثالث حمایت می

عالمت ، ، به صورت نام تجارتی تجارتی توسط اشخاص ثالث

، یا هرگونه استفاده از آنها كه عرفًا باعث  یا عالمت جمعی

 .شود فریب عموم شود، غیرقانونی تلقی می

ط فیزیکی ندارد و بر این اساس به محی ایاشارهاین ماده 

های نام عنوانتوان از آن برای جلوگیری و ثبت دامنه به  می

 یدر صورتی که دامنه ،بر این اساس. نمود استفادهاری تج

توان بر اساس این اینترنتی نام یک شرکت تجاری باشد می

نام مزبور را  یماده لغو دامنه و یا انتقال آن به شخص دارنده

قانون تجارت  11 یعالوه بر این قوانین، ماده 6.خواستار شد

اری به این مسأله الکترونیکی تحت عنوان حمایت از عالئم تج

حمایت از حقوق برابر با مفاد این ماده، جهت . اشاره دارد

در بستر مبادالت  های مشروع  كنندگان و تشویق رقابت مصرف

استفاده از عالئم تجاری به صورت نام دامنه و یا  ،الكترونیكی

  نوع نمایش بر خط عالئم تجاری كه موجب فریب یا هر

 .استاال و خدمات شود ممنوع شدن طرف به اصالت ك  مشتبه

 بررسی تطبیقی -2-5-2

های اینترنتی، سازمان  دامنه بر اساس قوانین موجود در زمینه

مالکیت  یدر حوزه  تواند به انواع اختالف می فکریمالکیت 

گونه  حق داوری این. های اینترنتی رسیدگی کند دامنه

اینترنتی سسه ؤیا م 4،ایکاناختالفات از سوی سازمان 

های اصلی  ها، که مسئولیت ثبت دامنه ها و آدرس اختصاص نام

واگذار  فکریرا دارد به سازمان مالکیت  net.و  com. با پسوند

تمامی اختالفات در این زمینه توسط سازمان  .شده است

شود و پس از رسیدگی، حکم آن  مالکیت معنوی رسیدگی می

حت قوانین یک های کشوری که ت حتی برای مراکز دامنه

مرکز داوری و سازش  .استا االجر  کشور قرار دارند نیز الزم

                                                 
ضمانت ای به نحوه حمایت از نام تجاری و گرچه در قانون مربوطه اشارها - 

له در اختیار أرسد این مسه است، اما به نظر میاجراهای مدنی مربوطه نشد

 .راه حل مناسب را اتخاذ نماید ،دادگاه باشد تا بر اساس اقتضائات موضوع
2- ICANN 

امر اختصاص یافته است  به این 9فکریمالکیت  جهانی سازمان

به سرعت به اختالفات  داخلی خودآیین رسیدگی  که مطابق با

 .نمایدراجع به این حوزه رسیدگی می

نیز در این  2پااتحادیه ارو 112/4112آیین نامه شماره  46 ماده

ثبت شده ممکن است از طریق  دامنه دارد کهه بیان میرابط

این استرداد  .فرایند قضایی یا اداری مناسب مسترد شود

که نام آن دامنه یکسان یا به صورت است  این همشروط ب

رضایت و بدون  حق باشد صاحبای مشابه با نام گمراه کننده

یا با سوء نیت ثبت یا مورد استفاده  یا اینکه ثبت شده باشد او

به  44ماده  6و در ادامه نیز قسمت الف بند . دشقرار گرفته با

هر یک از که ممکن است  کندمیطرق غیرقضایی اشاره 

 .جهت حل و فصل اختالف به آن متوسل گردندطرفین دعوا 

 در كننده مصرف از حمایت عنوان تحت قانونی آمریكا نیز در

 به 5111 سال در 2مجازی فضای در قانونی یرغ تصرف مقابل

 از حمایت قانون، این از تصویب هدف كه است رسیده تصویب

 واقع در كه قانون این. باشدمی دامنه یهانامه به راجع حقوق

 اختالفات فصل و حل برای مقرراتی را است، فدرال قانون یك

را این قانون این امکان  .است كرده وضع دامنه نام از ناشی

 کند تا قادر بهفراهم می عالئم تجاری قانونی مالكان برای

 با را آنها دامنه نام كه شخصی مقابل در خسارت مطالبه

 عالمت ای مشابه كننده گمراه نحو هب و كرده تحصیل سوءنیت

 کهاست  مشروط بر اینالبته این امر  .باشند ،است آنان تجاری

 و سود انتفاع منظور به دیگر شخص توسط دامنه نام ثبت( 6)

 سوء با مأتو هااستفاده (4)، باشد آن انتقال یا فروش از بردن

 وارد لطمه هدف و با دامنه نام عنوانه ب شخصی های نام از نیت

 استفاده( 9)باشد یا  اشخاص و آبروی اعتبار به شهرت، ساختن

 خصوص در را كنندگان مصرف كه شود انجام قصد این با

 آن با دامنه نام ارتباط یا دامنه نام كننده ثبت سسهؤم با ارتباط

 .ندازدابی اشتباه و به كرده گمراه شخص،

                                                 
3- WIPO Arbitration and Mediation Center. 
4- Commission Regulation (EC) No. 874/2004. 
5- Anti Cyber Squatting Consumer Protection Act (ACPA). 
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قانون جلوگیری از رقابت نامشروع و حمایت از اسرار  4 در ماده

تجاری کشور کره جنوبی نیز با اشاره به شمول عنوان رقابت 

اینترنتی  نامشروع بر اقداماتی نظیر ثبت یا سوء استفاده از دامنه

که مشابه با نام یا عالمت تجاری شخص دیگری است، 

 .کرده است مقررحقوقی را برای شخص اخیر 

 حمایت از اسرار تجاری -2-2

 حقوق ایران -2-2-5

قانونی اسرار  در قانون تجارت الكترونیكی نه تنها تحصیل غیر 

 ها و مؤسسات ممنوع دانسته شدهو اقتصادی بنگاه تجاری

و مستوجب  شودمحسوب میبلكه ارتكاب آن جرم  است،

مقررات حمایتی شدیدی در  در واقع،. مجازات كیفری است

خصوص تأمین رقابت تجاری عادالنه و مشروع بین اشخاص 

در بستر مبادالت الكترونیكی وضع شده و مجرمین به مجازات 

در مبحث دوم از باب سوم . حبس و جزای نقدی خواهند رسید

رامون حفاظت از داده پیام الكترونیكی، فصل دوم به در بحث پی

اختصاص داده شده كه به حقوق « حمایت از اسرار تجاری»

مقرر شده است كه به منظور  12 در ماده. شود رقابت مربوط می

های مشروع و عادالنه در بستر مبادالت حمایت از رقابت

و ها اسرار تجاری و اقتصادی بنگاه»الكترونیكی، تحصیل 

برای خود و یا افشای آن برای اشخاص ثالث در « مؤسسات

محیط الكترونیكی جرم محسوب و مرتكب به مجازات مقرر در 

 .این قانون خواهد رسید

« فضای مجازی و الكترونیكی»منظور از اسرار تجاری در  ،اما

اسرار تجاری »در این باره مقرر داشته است  12 چیست؟ ماده

ها، اطالعات، فرمول»است كه شامل  6«امیداده پی« »الكترونیكی

ها و ها، تكنیكها، ابزارها و روش افزارها و برنامه الگوها، نرم

های انجام تجارت و دادوستد، فرایندها، تألیفات منتشر نشده، روش

ها و فراگردها، اطالعات مالی، فهرست مشتریان،  فنون، نقشه

ر مستقل دارای و امثال آنها است كه به طو «های تجاری طرح

و  داده نشدندارزش اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار 

ای برای حفظ و حراست از آنها انجام شده  های معقوالنهتالش

 .است

                                                 
1- Data Message 

، هاها، روش برنامه ،وسیعی از اطالعات دامنه ،ترتیب به این

شوند كه  ها در این حوزه وارد میاخبار و طرح ،تألیفات

های مربوطه حفظ و نگهداری هدر واسطصورت الكترونیكی  به

برای  قانونی، این موارد ، مطابق با مفاد این مادهاما .شوند می

اینكه در شمول این تعریف قرار گیرند و اسرار تجاری تلقی 

باید به طور ( 6: )شوند بایستی دارای چند شرط یا ویژگی باشند

رس از دست (4)، مستقل دارای ارزش مالی و اقتصادی باشند

ها و اقدامات مناسب و مقتضی تالش( 9)، دور باشنده عموم ب

برای حفظ و حراست از اسرار مزبور در بستر مبادالت 

مربوط به تجارت و امور  (2) ، ودنالكترونیكی صورت گرفته باش

در این . دنها و مؤسسات تجاری باش تجاری و اقتصادی بنگاه

اسرار كه  هرگونه تالشی برای كسب و تحصیل این ،صورت

برخالف قانون و بدون اجازه و اطالع صاحبان آنها صورت 

 .شود و موجب مجازات خواهد بود گیرد جرم محسوب می

این قانون برای  12 هایی که در مادهعالوه بر مجازات

قانون مورد اشاره قرار گرفته است،  12 متخلفین از مفاد ماده

اطالعات مورد  اقامه دعوی برای جبران خسارت و نیز امحاء

باشد که برای حقوقی میهای حمایت یکی دیگر ازاستفاده 

حقی که در این قانون . اصلی اطالعات قابل تصور است دارنده

است، یک امتیاز شده اطالعات درنظر گرفته  برای دارنده

نسبت به سایر اشخاصی است که اطالعات خود را در محیط 

هیچ قانون مشابهی در این رابطه ، زیرا اندقرار ندادهالکترونیکی 

با این . برای محیط فیزیکی در نظام حقوقی ایران وجود ندارد

در صورتی که استفاده از اطالعات به نحوی منتج به  وجود،

رقابت نامشروع گردد، یعنی اطالعات توسط رقیب تجاری و 

توان از کلیات می ،برای کسب درآمد مورد استفاده قرار گیرد

 شدننامشروع تلقی مبنی بر در کنوانسیون پاریس  مورد اشاره

صنعت یا تجارت  شرافتمندانه رویههر رقابتی كه بر خالف 

 .استفاده نمود پذیرد صورت می

 بررسی تطبیقی -2-2-2

صورت بسیار  در مقایسه با کشورهای اروپایی، قوانین آمریکا به

در . نمایندای با موضوع سرقت اطالعات برخورد میسختگیرانه
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 6111سال  مصوب 6دو قانون جاسوسی اقتصادی ،این کشور

و قانون  مقرر کرده استکه ضمانت اجراهای سختی را 

قابل اشاره  6111سال  مصوب 4الشکل اسرار تجاری متحد

قانون اول بیشتر بر ضمانت اجراهای شدید کیفری . هستند

اد که بخش قابل توجهی از اقتصبا توجه به این. متکی است

نقصی را که در  این قانون ،امریکا بر اطالعات متکی است

رابطه با اطالعات الکترونیکی در گذشته وجود داشت پوشش 

. مایدندچار بحران ن تا خالء آن اقتصاد این کشور را ه استداد

در . بر ضمانت اجراهای مدنی تکیه داردغالبًا قانون اخیر 

از اسرار تجاری  حمایتبا  در رابطهانگلیس، قانون مشخصی 

 9حقوق محرمانگیطور سنتی بخش وسیعی از  وجود ندارد و به

 اسرار تجاری ال برای حل و فصل اختالفات در زمینه در کامن

 (Aplin & Davis, 2013: 442) .گیردمورد استفاده قرار می

قانون رقابت نامشروع و  61 در کره جنوبی بر اساس ماده

 4112که در سال  6116 مصوب حمایت از اسرار تجاری

تواند شخص شخص دارنده اطالعات می ،اصالح گردیده است

دیگری را که اطالعات تجاری وی را سرقت نموده است، 

 این قانون گستره. نمایدو تقاضای جبران خسارت تعقیب 

اعم از اینکه  را و کسب اطالعات شودشامل میوسیعی را 

ای کسب سود پوشش رقیب باشد و یا بر یبرای تخریب چهره

 .دهدمی

 مقابله با سوء استفاده از حق انحصاری مالکیت فکری -2-1

 یسوء استفاده از حق انحصار در ارتباط با ساز و کار مقابله با

. ایران وجود ندارددر و صریحی  ، قوانین روشنیفکر یتمالک

قانون اصالح موادی از قانون  26 اشاره ماده قابلتنها قانون 

حقوق و امتیازات  کندمقرر میبرنامه چهارم توسعه باشد که 

( 22) انحصاری ناشی از مالكیت فكری نباید موجب نقض مواد

شورای رقابت  ،این صورتغیر در  .این قانون شود( 21) تا

توقف ( 6) :را اتخاذ کند یماتتصم این تااختیار خواهد داشت 

دوره  یداز جمله تحد یعدم اعمال حقوق انحصار یا یتفعال

                                                 
1- The Economic Espionage Act 
2- Uniform Trade Secrets Act 
3- The Common Law Duty of Confidentiality 

 یامنع طرف قرارداد، توافق ( 4) ی،اعمال حقوق انحصار

از  یبخش یااز انجام تمام  یمصالحه مرتبط با حقوق انحصار

ابطال قراردادها، توافق ها ( 9)و  و تعهدات مندرج در آن یطشرا

در صورت مؤثر نبودن  یتفاهم مرتبط با حقوق انحصار یا

 .اول و دوم یرتداب

تجارت  توان از همین مقرره در گسترهمی ،بر این اساس

همان طور که از متن  ،با این حال. الکترونیک نیز استفاده نمود

رسد که امکان بعید به نظر میماده قابل برداشت است، این 

 از این رو،. اقامه دعوی بر اساس این ماده وجود داشته باشد

که منافع  تصور استشتر در مواردی قابل اعمال این قانون بی

قانون ثبت اختراعات،  61 عمومی مدنظر باشد چنانچه در ماده

بینی  پیش مورد مشابهیطرحهای صنعتی و عالئم تجاری نیز 

 .است شده

 حمایت از عالئم و نام تجاری -2-4

 حقوق ایران -2-4-5

قانون تجارت الکترونیکی در باب حمایت از عالئم  11 در ماده

كننده و تشویق  منظور حمایت از حقوق مصرف تجاری نیز به

آزاد و مشروع در بستر مبادالت الكترونیكی،  ،رقابت سالم

صورت نام دامنه یا هر نوع نمایش  استفاده از عالئم تجاری به

ف برخط عالئم تجاری كه موجب فریب یا مشتبه شدن طر

. مقابل به اصالت كاال یا خدمات شود ممنوع شناخته شده است

کننده که به نحوی  تبلیغات گمراه ،این قانون 21 همچنین ماده

شود ممنوع دانسته است و موجب اشتباه در کمیت و کیفیت می

کاال در محیط اینترنت را  تبلیغاتاصول کلی  24 در ماده

ن، قانون ثبت اختراعات، عالوه بر این قانو 2.ترسیم کرده است

                                                 
دارد میهیئت وزیران اشاره  331 /2/9 مورخ  مصوبه ،در این زمینه -4

به ایجاد و توسعه نظام ملی  وزارت بازرگانی موظف است نسبت»

شامل تأمین و توسعه بستر )بندی و خدمات شناسه کاال و خدمات  طبقه

ها، ابزار و اطالعاتی زنجیره تأمین ملی کاال، استانداردها، روش

بندی و کدگذاری کاال جهت دستیابی به زبان  های طبقه دستورالعمل

و نیز تأمین ساز و کار ها مشترك ملی کاال و اطالعات پایگاه مرکزی داده

( پورتال)بندی و کدگذاری خدمات برای رسیدن به درگاه   الزم برای طبقه

وجود چنین از آنجایی که  .«کنداقدام ( اطالع رسانی ملی کاال و خدمات
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 نیز مقرراتی را در زمینه یو عالئم تجار یصنعت یهاطرح

گرچه به صورت ا ،در این قانون. دارد حمایت از حقوق صنعتی

-مستقیم و صریح اشاره به محیط اینترنتی نشده است، اما می

آن را به تجارت در محیط اینترنتی نیز  عموم مقرراتتوان 

 .تسری داد

 العه تطبیقیمط -2-4-2

های حقوقی با توجه به اینکه نقض اسم و در اغلب نظام

این دعاوی  ،باشدرقابت غیرمنصفانه می عالمت تجارت معمواًل

بر اساس قانون  ،در آمریکا .با یکدیگر همپوشانی نیز دارند

. عالئم تجاری فدرال، عالئم تجاری قابل حمایت هستند

عالئم از ال  در تمامی ایاالت بر اساس نظام کامن ،عالوه بر این

مورد ثر ؤصورت م به ایالتتجاری ثبت نشده نیز که در آن 

 ،بر اساس نظام آمریکا. شوند، حمایت میاندقرار گرفتهاستفاده 

عالئمی قابل حمایت هستند که کاالی دارنده را از سایر 

کاالها  سازد و بیانگر گروهی ازکاالهای مشابه متمایز می

د نام، نشانه، نتوانبا توجه به اینکه عالئم تجاری می. نیستند

در نام دامنه خالصه  صرفًا هاعالمت یا شکل باشد، نقض آن

آرم یا لوگوی شرکت  یک پایگاه اینترنتیممکن است . شودنمی

 .کرده باشد درجمعتبر دیگری را در ابتدای صفحه ورودی خود 

که حق وی نقض شده است ، کسی آمریکادر نظام حقوقی 

و غیر مجاز را متوقف نماید  استفادهبا رأی دادگاه تواند می

 .مطالبه کندرا  واردهجبران خسارت 

های نظام مقابله با رقابت نامشروع در تجارت کاستی -1

 الکترونیک و طرق رفع آنها

 کاستی در قوانین-1-5

شود  میبا بررسی اجمالی قانون تجارت الكترونیكی مشخص 

كه قانونگذار اصواًل موازین مربوط به حقوق رقابت از دیدگاه 

كنندگان  ل مربوط به تجار، فروشندگان كاال، تأمینئمسا

 نکردهدهندگان خدمات الكترونیكی توجه كافی  اطالعات، ارائه

كننده  و تنها به بخشی از این حقوق كه به حقوق مصرف

تصویب این قانون به البته، . شود توجه نموده است مربوط می
                                                                            

 دهد،می به شدت کاهشرا کاال، تبلیغات گمراه کننده  بر رویای شناسه

 .واقع شودتواند مفید مصوبه میاین 

عنوان اولین گام در وضع مقررات مربوط به تجارت الكترونیكی 

خصوص از دیدگاه ایجاد انگیزه و این و تحقق مقررات ملی در 

المللی و كشورهای صاحب تكنولوژی برای  تشویق تجار بین

این و خالء قانونی در  استانجام معامالت الكترونیكی سودمند 

اكنون ضرورت تجدیدنظر و  ،اما .دهد پوشش میرا  زمینه

اصالح قانون مزبور به نحوی كه آثار مخرب تجارت 

 الكترونیكی را از دیدگاه حقوق رقابت خنثی نمایند، کاماًل

 (22: 5181عباسی داکانی، ) .شوداحساس می

در کنار این قانون، قانون اصالح موادی از قانون برنامه چهارم 

های رقابت در بازار آزاد مانند نبهناظر بر ج عمدتًاتوسعه که 

تشکیل کارتل و سوء استفاده از موقعیت برتر است به تصویب 

ناظر بر قواعد رقابت  مستقیمًااین قانون گرچه ا. رسیده است

تواند اما در برخی موارد می ،مکارانه به مفهوم سنتی آن نیست

های صنعتی و عالئم  قانون ثبت اختراعات، طرح. راهگشا باشد

لزوم  که ابهاماتی استدارای  رغم جدید بودنعلیتجاری نیز 

یا عدم لزوم ثبت عالمت و نام تجاری برای حمایت از آنها از 

قضایی  رویهدر این زمینه، . جمله مهمترین این ابهامات است

از آن را نداشته  پاسخی مشخص و ارائهفرصت تفسیر تاکنون 

ها و عالمت با توجه به اینکه این نام ،رنتدر محیط اینت. است

شوند، ضرورت حل این مسأله با سرعت بیشتری تولید می

 . شودبیشتر احساس می

سوء  پیشگیری از همچنینها و در رابطه با حمایت از دامنه

استفاده از ثبت دامنه نیز قانون مشخصی به تصویب نرسیده 

که به هنگام ثبت  نامه مورد اشاره است و تنها همان سیاست

جدید، متقاضی ملزم به پذیرش آن به عنوان شرط  دامنه

که تا چه حد مفاد  مسأله این. ضمنی است، قابلیت اجرایی دارد

کنوانسیون پاریس در رابطه با رقابت مکارانه در این زمینه 

 یطرح دعاوی و رویه راهگشا است، خود سؤالی است که صرفًا

هرچند استدالالت . را روشن نمایدتواند پاسخ آن قضایی می

اعمال این کنوانسیون وجود دارد، لیکن و متقنی بر پذیرش 

تصویب یک قانون جامع در این زمینه و بیان مصادیق رقابت 

نه به صورت تفصیلی به نحوی که مناسب اقتضائات امکار

 .رسدمی به نظر دنیای توسعه یافته باشد، ضروری
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 قانون نقص در سازوکار اجرای -1-2

هایی همراه است، اما همین گرچه قوانین موجود با کاستیا

بسیاری برای حل و فصل بسیاری از اختالفات  ظرفیتقوانین 

. برای رقابت سالم را دارند هاتجار و شرکتو حمایت از حقوق 

مفاد کنوانسیون پاریس در مبارزه  ،شد پیشتر به آنهمانطور که 

با رقابت مکارانه از مهمترین این قوانین است که عمومیت آن 

 گرفتن رویهن شکل ،با این حال. تواند مورد توجه واقع شودمی

قضایی با ضمانت اجراهای موجود در این سیستم و تکیه بر 

ضمانت اجراهای کیفری بر اساس قانون تجارت الکترونیک 

است ضمانت اجراهای مدنی را به عنوان یک عنصر  نتوانسته

 6.ثر در حمایت از حقوق مالکیت فکری توسعه دهدؤم

یکی دیگر از اشکاالت در نظام کنونی استفاده از  ،عالوه بر این

برای  چارهعنوان اولین و آخرین  جزایی به و قضایی راهکارهای

ل های حنظامکه است  در حالی این. استحل این اختالفات 

های اداری ساز و کاراختالف جایگزین مانند داوری و سازش و 

سرعت و تخصصشان کارآمدی بیشتری  یتوانند به واسطهمی

بکارگیری این ساز و کارها در برخی  .در این زمینه داشته باشند

ربه شده است و نتایج موفقیت جت مانند فرانسهکشورهای  از

 .به همراه داشته استآمیزی نیز 

 سرزمینی رقابت مکارانه دیریت حقوقی فرام -1-1

 قانون حاکم -1-1-5

صورت الکترونیکی مرزها را در  تجارت در محیط اینترنت و به

 مشخص در درون مرزهای یک سرزمین. نوردیده است

 هنگامی که گستره ،اما .توان قوانین داخلی را اعمال نمود می

جود  هال بوؤد، این سنشوسرزمینی می اقدامات به صورت فرا

. آید که اقدامات انجام شده تحت حکومت کدام قانون استمی

 در صورتی که یک شرکت چینی با اقدامات ،عنوان نمونه به

دامپینگ خود در محیط اینترنت موجب تخریب رقابت در 

محیط ایران شود و یا بدون اجازه تحت عالمت یک برند 

                                                 
حقوق رقابت و تجارت  ای در زمینهاغلب کشورهایی که قوانین پیشرفته - 

به . دارند اند، بر ضمانت اجراهای مدنی تأکید بیشتریالکترونیک وضع کرده

در ایتالیا دعاوی رقابت غیرمنصفانه اغلب تحت عنوان عنوان مثال، 

 .شوندمسئولیت مدنی طرح می

نون کدام کشور نماید، قا خود اروپایی اقدام به توزیع محصول

ممکن است اقدامات انجام . بر این موضوع حاکم خواهد بود

یافته تحت قانون کشور متبوع وی ممنوع نباشد و حتی دولت 

 به هر حال نتیجه ،اما .این اقدامات را مدیریت نماید سًانیز را

خود ثیر أو رقابت را تحت تگذار است ثیرأاین اقدامات در ایران ت

 براینظریات متفاوتی در باب تعیین قانون حاکم . دهدقرار می

شده است که ما در  ارائهرقابت مکارانه در محیط اینترنت 

دهیم و قرار می مطالعهاختصار آنها را مورد ه ب یاین گفتارادامه

 .یمکنمناسب برای اعمال در حقوق ایران را بیان می قاعده

اعمال سرزمینی  کلی و سنتی در حقوق مالکیت فکری قاعده

در کشوری که این  صرفًا فکریهر حق  رو،  از ای .قوانین است

در رقابت . قرار گیرد حمایتمورد تواند حق ایجاد شده است می

 سرزمینی است، نظریه ثیر حق فراأت از آنجا که معمواًل ،مکارانه

این امکان را فراهم آورده است تا کشوری که رقابت در  4ثیرأت

ورد تحدید قرار گرفته است، این امکان را داشته باشد بازار آن م

تا قانون خود را حتی بر اقداماتی که در خارج از مرزها صورت 

 International Business) .پذیرفته است اعمال نماید

Publications, 2013: 177) عمومیتفاقد گرچه این نظریه ا 

مورد پذیرش آمریکا این قاعده در المللی است، اما بین در روابط

آن دیده قبول هایی از اروپا نیز نشانه و در اتحادیه قرار گرفته

در آلمان، اتریش و سوییس از این نظریه تحت عنوان . شودمی

قانون کشوری که در  که مطابق با آن، شودیاد می 9قاعده بازار

آنجا روابط تجاری میان رقبای تجاری تخریب شده است، بر 

 .خواهد بودمسأله حاکم 

اگر دعوی در قالب مسئولیت مدنی مطرح گردد نیز استفاده از 

ای مشابه منجر به نتیجه 2قاعده کلی محل وقوع خسارت

اعمال این قاعده  ،با این حال (Halket, 2012: 407) .شود می

. شودهایی مواجه میدر محیط اینترنت به هنگام اجرا با سختی

برای حل  .است عیین محل بازارت ها مسألهیکی از این دشواری

مانند زبان سایت، ارزهایی که قیمت  هاییمؤلفهاز  موضوع،این 

                                                 
2- Effect Criteria 
3- Market Rule 
4- Lex loci delicti 
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قرارداد فروش  در آن پیشنهاد شده است، قواعد کلی ضمیمه

در رابطه با اختالف بر . تواند در این زمینه راهگشا باشدمی

القاعده همان قواعد ناظر بر حقوق  های اینترنتی نیز علیدامنه

که قواعد داوری در  ضمن اینشود، الکیت فکری اعمال میم

المللی امکان اعمال قواعد بین سازمان جهانی مالکیت فکری

 آورد و از این جهت، این مقرراتفراهم میدر این زمینه را 

این  البته باید توجه داشت که. محدود به کشور خاصی نیست

 .باشدداوری الزامی نیست و ضمانت اجرای آن نیز محدود می

(Wiewiorowska, 2003: 12) 

 صالحیت قضایی -1-1-2

با  کنند تای تالش میهای حقوقنظام ،المللیدر دعاوی بین

 ، صالحیت خود راهاصالحیتدر تمسک به قواعد کلی تعارض 

ها دادگاه یربه اثبات رسانند و در این مسدر رسیدگی به دعوی 

در واقع، . کنندحقوق اتباع خود را منظور که کنند سعی می

در رسیدگی به دعاوی که خواهان تبعه کشور مقر  قضات

در جهت تأمین کردن منافع  یدادگاه است، تمایل آشکار

در کشورهای پیشرفته، قواعد خاصی به منظور . خواهان دارند

بر اساس برای مثال، . ها وجود داردتعیین صالحیت دادگاه

 یدگیصالح به رس یکشور وقت ینا های دادگاه یتالیا،ا ینقوان

مورد حق  یاواقع شده باشد و  یتالیاهستند که خسارت در ا

 .ثبت شده باشد این کشوردر  اختالف

ها قواعد مشخصی در رابطه با صالحیت دادگاه ،در حقوق ایران

ر خارجی دارند، وجود ندارد و در رسیدگی به دعاوی که عنص

نه ارقابت مکارپیرامون نقص این مسأله به خصوص در دعاوی 

 نظامرسد به نظر می. شودمی احساسدر محیط اینترنت 

صالحیت نظر از  خود را، صرفقضایی ما ناگزیر است تا 

 حداقل برای حمایت از اتباع ایرانی در ،رسیدگی دادگاه خارجی

بایستی قوانین می ،در این مسیر. ده سازدالمللی آما دعاوی بین

های ایرانی صالحیت دادگاه به دقت مواردی را که منجر به

 تواند شامل این باشد کهمی این موارد. شود مشخص کنندمی

یا محیط اینترنتی ، باشندداشته ایرانی تابعیت  هدنخواهان یا خوا

نحو قابل توجهی مشترکین ایرانی داشته باشد و یا بازار  مزبور به

 .ثیر قرار گیردأتحت ت غیر قانونیایران در نتیجه اقدامات 

 نتیجه گیری

مستقیمی با افزایش  افزایش مراودات و تعامالت تجاری، رابطه

گیری از  های اخیر با بهره های مكارانه دارد كه در دهه رقابت

این  .های جدید به صور گوناگون گسترش یافته است فناوری

های حقوقی رقابت مکارانه در محیط تا جنبه تالش کرد مقاله

قانون تجارت  ،هرچند. بررسی قرار دهدمورد  رااینترنت 

ت جدی فرصت اعمال در محاکم را الکترونیک هنوز به صور

ای که بر اساس کنوانسیون نیافته است، اما با استفاده از تجربه

پاریس و حقوق مالکیت صنعتی در کشور ما وجود دارد، 

در این  طور صحیح و اصولی بهپتانسیل حل و فصل اختالفات 

 .وجود داردزمینه 

وانین ابهاماتی که در رابطه با محتوای برخی ق ،با این حال

های صنعتی و عالئم تجاری  مانند قانون ثبت اختراعات، طرح

وجود دارد و عدم تصویب قانون مشخصی در رابطه با سوء 

اینترنتی و نیز عدم وجود  استفاده از نام تجاری در قالب دامنه

تواند مشکالتی را یک رویه قضایی تثبیت شده در این راه می

ی از رویکردها استفاده از یک ،برای حل این مشکل. پدید آورد

قضایی حل اختالفات است که توسط افراد  های غیرروش

عالوه  .شودمتخصص با سرعت و دقت به موضوع رسیدگی می

با توجه به اینکه تجارت الکترونیک محدود به مرزهای  ،بر این

سرزمینی هیچ کشوری نیست، الزم است در قوانین ایران نیز 

 مورد توجه قرار گیرد و دامنهبه صورت مشخص این مسأله 

از این اعمال صالحیت قضایی و قانونی در خصوص دعاوی 

 .مشخص گردد قسم

موارد مربوط به اخالق در پژوهش و نیز  :مالحظات اخالقی

داری در استناد به متون و ارجاعات مقاله تمامًا رعایت  امانت

 . گردید

تدوین این مقاله، فاقد هرگونه تعارض منافعی  :تعارض منافع

 .بوده است
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نگارش مقاله بر اساس شیوه نگارش مقاالت  :سهم نویسندگان

و نظارت علمی  صورت گرفتهمسؤول حقوقی، توسط نویسنده 

 .است بر پژوهش بر عهده نویسنده نخست بوده

از تمامی کسانی که در تهیه این مقاله ما را : تشکر و قدردانی

 .نماییم تشکر می ،ری رساندندیا

این پژوهش فاقد تامین کننده مالی بوده : مین اعتبار پژوهشتأ

 .است
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