
  دوفصلنامه رویه قضایی (حقوق کیفري)

  101تا  91صفحات /  1395، بهار و تابستان 1شماره 

 يبا عالمت تجار ینترنتیتعارض نام دامنه ا

  جواد انتصاریان

  يو خدمات ادار ییدانشگاه علوم قضا ،يتجار يحقوق شرکت هاارشد  یکارشناس يدانشجو

  چکیده:

خواهان را در نام دامنه  ياستفاده از عالمت تجار ،یحقوق یدادگاه عموم «

در  ياستفاده از عالمت تجار تیبه ممنوع يخوانده، ممنوع دانسته و را ینترنتیا

  ».دینمای)  صادر مir(.ینترنتیدامنه ا

حقوق تجارت  ،ينام تجار ،ینترنتیم دامنه انا ،يعالمت تجارواژگان کلیدي: 

  .کیالکترون

  متن رأي

 یحقوق یدادگاه عموم 22/2/1392 خیبه تار 920135به موجب دادنامه شماره «

گروه (الف) -1خواندگان  تیبه طرف یشرکت خارج يتهران در خصوص دعوا

بر منع و توقف  ی) مبنکیرنی(ايادیبن يپژوهشگاه دانش ها-3(ب) يآقا-2

و  www.bmwclub.irدر دامنه   BMWيفاده خواندگان از عالمت تجاراست

خواهان از  يو نام تجار يخواندگان از هر نحو استفاده از عالئم تجار تیمنوعم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Email:J.entesarian@yahoo.com 
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ثبت  يبه نام و رانیدر ا 1343به سال  26525شماره  یآنجا که عالمت مذکور ط

 يو عالئم تجار یصنعت يهاقانون ثبت اختراعات، طرح 31و مطابق ماده  دهیگرد

مذکور جزء عالمات  متعال یاست و از طرف ي، واجد حق انحصار1386مصوب 

 سیپار ونیمکرر کنوانس 6خاص مقرر در ماده  تیمشهوره است که مشمول حما

استفاده از  1382مصوب  یکیقانون تجارت الکتر 66است، به عالوه مطابق ماده 

و مشتبه شدن  بیه موجب فرک یبه صورت نام دامنه در صورت يعالئم تجار

استفاده  ه،یودر مانحن ف دهیگردطرف به اصالت کاال و خدمات شود ممنوع 

 رغمیهاعلو آن گرددیمصرف کننده م یخواندگان اول و دوم موجب گمراه

عدم  رادیاند، و خوانده سوم ا اوردهیبه عمل ن یحاضر نشده و دفاع یابالغ قانون

 نیقانون آئ 89و 84ماده  4ادگاه با استناد به بند توجه دعوا مطرح نموده است، د

ضمن صدور قرار رد دعوا نسبت به خوانده سوم، با  1379 مصوبیمدن یدادرس

استناد به مواد فوق حکم به منع و توقف استفاده خواندگان اول و دوم از عالمت 

از هر نحو استفاده  شانیا تیو ممنوعwww.bmwclub.irدر دامنه BMWيتجار

نسبت  هصادر ي. راگرددیخواهان صادر و اعالم م يونام تجار يالمت تجاراز ع

در  یروز پس از ابالغ قابل واخواه 20ظرف مدت  یابیبه خواندگان اول و دوم غ

نظر  دینظر در محاکم تجد دیدادگاه و پس از آن ظرف مدت مشابه قابل تجد نیا

  »باشد. یاستان تهران م

  شرح موضوع

ن داراي عالمت تجاري بوده که خوانده اقدام به ثبت نام دامنه در راي فوق، خواها

نماید، به نحوي که دامنه ثبت شده، داراي عین عبارت اینترنتی، متناظر با عالمت تجاري می

عالمت تجاري می باشد. پس از آن که وکیل شرکت خارجی، با استناد به ثبت عالمت 

دامنه اینترنتی (که عین عبارت عالمت تجاري تجاري موکل خود در ایران، علیه دارنده نام 

نماید، دادگاه با بررسی مستندات پرونده و پاسخ  باشد)، طرح دعوا میشرکت خارجی می
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 جواد انتصاریان

استعالم هاي واصله، صاحب عالمت تجاري را محق دانسته، راي به ممنوعیت استفاده از 

اساسی آن است که در  نماید. سوالصادر می  (ir.)1در دامنه اینترنتی BMWعالمت تجاري

صورت محق دانستن صاحب عالمت تجاري، عالوه بر وجود شباهت بین عالمت تجاري با 

  نام دامنه اینترنتی، چه شرایط دیگري جهت ابطال نام دامنه اینترنتی متناظر نیاز است؟

  مسائل شکلی

ات نقد برخالف انتقاد که فقط ناظر بر انعکاس نکات منفی است، بیانگر توامان نک

مثبت و منفی است و در آن با رعایت اصل بی طرفی باید ضمن تعیین محدوده، موضوع و 

هدف نقد به ارزشیابی اثر پرداخت. با یادآوري این نکته که نقد راي، نقد نگارنده نبوده 

بلکه نقد اثر است، در موضوع حاضر به نقد یک راي در موضوعی نسبتا جدید و احتماال 

با هدف تبیین یک قاعده حقوقی در قالب راي و با  قصد آگاه نمودن فراگیر در آینده و 

  پردازیم.اشخاص، از وجود چنین آرایی به بررسی موضوع می

 2گردد آن است که در صورت تعارض عالمت تجاري با نام دامنهسوالی که مطرح می

ثال چنانچه اینترنتی، چه کسی را باید محق دانست و کدام فرض را باید پذیرفت؟ به طور م

است را به  snowaکه متناظر عالمت تجاري www.snowa.irشخصی نام دامنه اینترنتی 

ثبت برساند، مقنن باید از کدام یک حمایت نماید؟ از دارنده وب سایت به نام دامنه فوق یا 

  پردازیم.ها میدارنده عالمت تجاري؟در این خصوص به بیان دیدگاه

عالمت تجاري را به طور دائم، ولو آنکه نام دامنه اینترنتی دیدگاه اول، حمایت مطلق از 

نماید که فضاي حقیقی نسبت قبل از عالمت، به ثبت رسیده باشد را پذیرفته و استدالل می

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Top level domain 

2. Domain 
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به فضاي مجازي داراي اصالت است و مطلقا باید از فضاي حقیقی و عالمت تجاري 

  حمایت نمود.

مت تجاري و نام دامنه اینترنتی متناظر آن، بیان دیدگاه دوم با معتبر دانستن توامان عال

هاي نماید که فضاي حقیقی ماهیت متمایز از فضاي مجازي دارد و هر یک ویژگیمی

خاص خود را دارد لذا لزومی ندارد عالمت را به دلیل نام دامنه اینترنتی مقدم باطل نمود و 

  ست.برعکس، فعالیت هریک بدون تداخل با دیگري قابل تداوم ا

نماید میان نام دامنه گردیده و بیان می 3دیدگاه سوم قائل به بررسی میزان شهرت

اینترنتی و عالمت تجاري متناظر با آن، آنچه که داراي شهرت بیشتري است باید مورد 

حمایت قرار بگیرد، چرا که شهرت در اثر تبلیغات بدست آمده و تبلیغات نیز در پی هزینه 

شده، لذا در صورتی که نام دامنه اینترنتی موخر بر عالمت مقدم و پرداخت وجوه حاصل 

باطل گردد، در حالی که آن نام دامنه داراي شهرت بیشتري باشد، دارا شدن نا عادالنه براي 

ابطال گردد که خالف اصول حقوقی است. البته باید گفت، دارنده عالمت اجرا می

هاي دامنهنام عالمت تجاري به معنی عدم اعتبار  دامنه اینترنتی متناظر با نام همیشگی ومطلق

 .باشد حق بنیادین حفاظت از پایگاهداده هابرخالف هاست و اینترنتی و پایگاه داده

دیدگاه چهارم براساس تقدم زمانی در ثبت عالمت تجاري یا ثبت نام دامنه اینترنتی، 

داند و دیگري را میحمایت نموده و هر یک که زودتر به ثبت برسد را مشمول حمایت 

  نماید.ابطال می

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3. Reputations 
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 جواد انتصاریان

فقط یک  1382قانون تجارت الکترونیکی مصوب  66قانونگذار در کشور ما درماده 

فرض را در نظر گرفته و بیان داشته، چنانچه عالمت تجاري زودتر ازنام دامنه اینترنتی ثبت 

  4گردد.گردد، نام دامنه اینترنتی متناظر ابطال می

با یادآوري این نکته که بحث حمایت از عالئم تجاري در فضاي  با ذکر این مقدمه و

مجازي، بررسی حفاظت از حقوق مالکیت معنوي در فضاي مجازي است که خود 

ابتدا به بیان موارد نگارشی و سپس، مسائل 5اي از حقوق فناوري اطالعات است،شاخه

  پردازیم.شکلی می

  ن فارسی به جاي نگارش انگلیسی آن:درج تلفظ انگلیسی نام شرکت خارجی به زبا. 1

طبق اصل پانزدهم قانون اساسی، اسناد و متون رسمی می بایست با زبان وخط فارسی 

نیز به لزوم تقدیم دادخواست به  1379قانون آئین دادرسی مدنی مصوب  51باشد. ماده 

انگلیسی  زبان فارسی اشاره دارد. در راي صادره احتماال در راستاي اصول یاد شده، تلفظ

نام شرکت خواهان به خط فارسی نوشته شده است (مثال لشافت) حال آن که عبارت فوق 

معناست و چون اسم خاص است مانعی جهت نوشتن آن به زبان اصیل شرکت وجود بی

  ندارد. در نتیجه، لزومی به استفاده از خط فارسی براي نوشتن تلفظ انگلیسی نیست.

 رشی:امالي کلمات و عالئم نگا. 2

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

استفاده از  ،مشروع در بستر مبادالت الکترونیکی يهابه منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تشویق رقابت .4

که موجب فریب یا مشتبه شدن  يعالئم تجار (Online) ورت نام دامنهو یا هر نوع نمایش برخطبه ص يعالئم تجار

  .ممنوع و متخلف به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید ،طرف به اصالت کاال و خدمات شود

وق حق-2حفاظت ازحریم خصوصی در فضاي مجازي   - شاخه هاي حقوق فناوري اطالعات عبارت است از : ا. 5

 معامالت تکنولوژي رایانه -5اي  جرایم رایانه - 4تجارت الکترونیک   - 3مالکیت معنوي در فضاي مجازي 

، جلد اول، چاپ اول، حقوق فناوري اطالعات مقدمه اي بر حقوق تجارت الکترونیکزاده، طاهر، (حبیب

  )40، ص 1390هاي مجلس شوراي اسالمی،مرکز پژوهش
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نداشتن ویرگول، درج عالمت تساوي به جاي دو نقطه، عدم رعایت گسسته نویسی به 

طور مکرر (همچون بتصدي، بطرفیت، دانشها و...) وجود عالمت همزه در امالي پایان 

کلمات، حال آن که در زبان فارسی همزه آخر کلمه صحیح نیست (هم چون اجراء) و 

ون ادبیات عرب (مثل عالئم مشهوره) از ایرادات مونث نگاشتن موصوف به تبع صفت همچ

  نگارشی و امالي کلمات در راي صادره می باشد.

االصل قانون آیین دادرسی مدنی، علی 11بررسی صالحیت: اگر چه طبق ماده  .3

باشد، اما از آنجا که دادگاه محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی در دعاوي مطروحه می

فاده خوانده از عالمت تجاري در نام دامنه اینترنتی است و عالمت موضوع خواسته منع است

در زمره  1386تجاري طبق قانون ثبت اختراعات، طرح هاي صنعتی و عالئم تجاري مصوب

قانون فوق الذکر، اختالفات ناشی از اجراي  59حقوق مالکیت فکري است، بر اساس ماده 

اشد که این موضوع در راي صادره بآن قانون در صالحیت دادگاه عمومی تهران می

رعایت شده است، اگرچه قانون از حیث اعطاي صالحیت به دادگاه عمومی تهران محل 

  نقد است، زیرا خالف اصل حکم داده است.

رد دعواي یکی از خواندگان: طبق رویه موجود متقاضی پس از ارائه تقاضاي خود  .4

گردد. چون این نهاد مرجع ثبت نام نتی میبه مرجع ایرنیک، خواهان ثبت نام دامنه اینتر

دامنه است، خواهان دعواي خود را علیه وي نیز مطرح نموده است. در حالی که این مرجع، 

نهاد اجرایی است و پس از صدور راي مکلف به اجراي آن می باشد، لذا لزومی به طرح 

توجه قرار گرفته و  دعوا علیه وي وجود ندارد و ایراد عدم توجه دعوا نسبت به وي مورد

در خصوص وي، قرار رد دعوا به درستی  قانون آیین دادرسی مدنی 89و  84 براساس مواد

  صادر گردیده است.

اند. از همچنین، خواندگان دیگر در راي به عنوان (گروه الف) و آقاي (ب) قید شده

که ت یا آنلفظ (گروه) ماهیت آن مشخص نیست که آیا وي داراي شخصیت حقوقی اس

(الف) است. ماهیت گروه (الف) در شناخت شخصیت وي و به  آقاي (ب) نماینده گروه
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 جواد انتصاریان

تبع اهلیت وي موثر است، حال آنکه اصال ماهیت گروه (الف) مشخص نیست، که آیا 

شخص تجاري است یا موسسه غیر انتفاعی؟ چنانچه ماهیت گروه مشخص باشد، فرد 

ن فرد در شرکت ها معموال داراي سمت مدیر پاسخگو به دعوا نیز مشخص می شود، مثال ای

  عامل است.

بررسی اجزاي راي: در بیان اجزاي یک راي ازحیث تقدم وتاخر ادله در نگارش  .5

راي، وجودگردش کار، دالیل حکمی و دالیل موضوعی به  ترتیب الزم است و در مورد 

توان آن را منظم ها، میاخیر بر اساس سلیقه به ترتیب تاریخ ایجاد دلیل یا قدرت اثبات آن

نمود.گردش کار به منزله پرده ماقبل نمایش و راي به منزله پرده آخر نمایش است و در 

صورت فقدان هر یک، نمایش را براي مخاطب مبهم وا می گذارد.  با این حال، در راي 

صادره گردش کار کاملی وجود ندارد و در یک خط خالصه شده است. از جهت ترتیب 

در راي صادره به هم ریختگی وجود دارد و دالیل حکمی گاهی در بین دالیل  دالیل،

  موضوعی آمده است.

بررسی دیگر از حیث قالب کلی راي و وجود اسباب موجهه، منطوق راي، حضوري یا 

غیابی بودن و قابلیت تجدید نظر است. در قسم اول که مبناي ادعاي خواهان و بیانگر رابطه 

است، دادگاه با تشریح صحت ثبت عالمت تجاري و تمدید آن، به ذي  حقوقی مبناي تنازع

حق بودن خواهان اشاره کرده است و در منطوق راي حکم بر منع و توقف استفاده 

خواندگان از نام دامنه اینترنتی و هر نوع استفاده دیگر از عالمت تجاري خواهان داده است 

تفاده نکرده است، در واقع عدم استفاده از عالمت و از لفظ معلق نمودن نام دامنه اینترنتی اس

تجاري در نام دامنه اینترنتی به معناي عدم استفاده از وب سایت و غیرفعال شدن آن و ابطال 

ي موصوف است، لذا دو نمونه منطوق براي این گونه دعاوي وجود دارد، ثبت نام دامنه

ع، مورد دوم در خواسته خواهان نبوده است و معلق نمودن نام دامنه یا انتقال نام دامنه به ذینف

دادگاه معلق نمودن نام دامنه را در پس استعمال عبارت (منع و توقف استفاده) اراده کرده 

است، اگرچه منطوق بهتر براي راي فوق، معلق نمودن نام دامنه اینترنتی است که دادگاه 
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راي صادره به دلیل غیر مالی بودن و می توانست با این بیان، منطوق را صریح تر بیان نماید. 

قانون آیین دادرسی مدنی قابل تجدید نظر است و نسبت به خواندگان  331طبق بند ب ماده 

  اول و دوم غیابی است.

  مسائل ماهوي

استفاده از عالمت تجاري به  1382قانون تجارت الکترونیکی مصوب 66مطابق ماده . 1

خط که موجب مشتبه شدن طرف به اصالت کاال و صورت نام دامنه یا هر نوع نمایش بر 

گردد. لذا براي حمایت قضایی ابتدا باید خدمات شود، ممنوع است و متخلف مجازات می

ثبت  عالمت تجاري در کشور، احراز گردد و در موعد مقرر عالمت ثبت شده تمدید 

ات، طرح هاي آئین نامه اجرائی قانون ثبت اختراع 131گردد، زیرا براساس تبصره ماده 

در صورت عدم تمدید عالمت پس از هر ده سال،   1387صنعتی و عالئم تجاري مصوب

عالمت ثبت شده از درجه اعتبار ساقط است. در راي صادره به نکته ثبت عالمت و تمدید 

  آن اشاره شده و مقام محترم قضائی آن را در نظر داشته است.

ها، از نکات مثبت المللی در آراي دادگاه ها و معاهدات بیناستناد به کنوانسیون .2

 6گردد. اگر چه نظرات مخالفی در این خصوص وجود دارد و برخیبرخی آرا تلقی می

قانون مدنی،  9توسل به منبع حقوقی فوق را مشروط به شرایطی دانسته اند، اما مطابق ماده 

اسی باید به تصویب قانون اس 77المللی در حکم قانون بوده و مطابق اصل معاهدات بین

پاریس  1883مکرر کنوانسیون  6مجلس شوراي اسالمی برسد. در راي صادره به ماده 

قانون اجازه الحاق دولت ایران به اتحادیه «استناد گردیده که ایران مطابق ماده واحده 

» المللی معروف به پاریس براي حمایت مالکیت صنعتی و تجارتی و کشاورزيعمومی بین

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاکم داخلی به صرف تصویب در مجلس نیست بلکه منوط به انتشار آن ها در ماجراي عهدنامه. 6

  )101، ص 1394، شرکت سهامی انتشار،101، چاپ مقدمه علم حقوقاست.(کاتوزیان،ناصر، 
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ها مطلوب است، بدان ملحق گردیده است . اگر چه اصل استناد به کنوانسیون 1337از سال 

 6اما در این جا از لحاظ مفهوم، هیچ ربطی به موضوع راي ندارد، چرا که ماده 

مکررکنوانسیون پاریس در بیان رد تقاضاي ثبت یا ابطال عالمت تجاري مشابه عالمت 

در حالی که موضوع راي، مسئله دیگري است. تجاري ثبت شده به دلیل تاریخ مقدم است 

آن در جهت حمایت از  7مکرر 10در صورت اصرار بر استناد به کنوانسیون فوق، ماده 

تجارت در مقابل هر نوع سوء استفاده، که موجب اشتباه عامه راجع به کاال گردد، ماده 

  مناسبی جهت استناد در راي است.

ان از استعمال نام تجاري خواهان اشاره گردیده در راي صادره به ممنوعیت خواندگ .3

قانون تجارت الکترونیکی فقط استفاده از (عالمت  66است، این در حالی است که ماده 

تجاري) را در نام دامنه ممنوع اعالم کرده است. تفاوت نام و عالمت در آن است که نام 

ي مبین محصوالت تجاري معرف تولید کننده و تاجر است در حالی که عالمت تجار

  .8صاحب عالمت است

اگر حمایت از نام تجاري همچون حمایت از عالئم تجاري باشد، با اصول دیگر 

قانون تجارت الکترونیکی، ثبت نام  66سازگاري الزم را ندارد، به ویژه آن که در ماده 

 دامنه متناظر عالمت تجاري جرم انگاري شده است. جرم انگاري این عمل و اصل تفسیر

مضیق در حقوق کیفري، اشخاص را به عدم حمایت از نام تجاري همچون عالمت تجاري 

قانون تجارت الکترونیکی رهنمون می سازد. اما استدالل مخالفی نیز وجود   66مطابق ماده 

اي ندارد که آن را از دارد که بیان می دارد، اوال در این جا عالمت تجاري خصوصیت ویژه

اده متمایز سازد، بلکه چنانچه در صدر ماده تصریح گردیده، مقصود نام تجاري در این م

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،هر عملی که ممکن است به نحوي از انحا موجب اشتباه با موسسه :اعمال زیر باید ممنوع گردد مخصوصاً. 7

  د و ...ا تجارتی یک رقیب شومحصوالتیا فعالیت صنعتی ی

  .194ص  ،1394یزان، م، چاپ پنجم،يمعنو یتبر حقوق مالک يمقدمه احسن، . میرحسینی، سید8
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کننده و تشویق رقابت مشروع در بستر مبادالت الکترونیکی مقنن حمایت از حقوق مصرف

کنوانسیون  8است و عالمت با نام تفاوت چندانی از این جهت ندارد، ثانیا طبق تصریح ماده 

گیرد باشد و چه نباشد، مشمول حمایت قرار میپاریس، نام تجاري چه جزء عالمت  1883

رسد. در این گونه دعاوي در ایاالت متحده آمریکا که با عنوان و این نظر موجه به نظر می

گردد، خواهان باید موارد ذیل را اثبات (تصرف غیر مجاز در فضاي مجازي) مطرح می

  نماید:

 تجاري شده باشد.نقض حق در جریان تجارت بوده و از عالمت استفاده . 1

 اي را ثبت کرده که عین یا مشابه عالمت تجاري خواهان است.خوانده دعوا نام دامنه. 2

 اقدام خوانده موجب گمراهی مصرف کننده گردد.. 3

  .9عالمت تجاري در زمان ثبت دامنه موجود باشد. 4

ورد صریحا به م 1382قانون تجارت الکترونیکی مصوب 66این در حالی است که ماده 

اول اشاره نکرده است منتها از عبارت (حمایت از رقابت مشروع) بهره برده است و منظور 

ي رقابت وجود از لفظ رقابت استفاده (تجاري) از عالمت است و از طرف دیگر الزمه

  فعالیت تجاري یکسان و مشابه است.

ر دامنه در نتیجه، بر خالف حقوق آمریکا که مطلق استفاده تجاري از عالمت را د

اینترنتی کافی دانسته، در حقوق موضوعه باید فعالیت تجاري دارنده دامنه با مالک عالمت 

یکسان و مشابه باشد تا بر آن اطالق (رقابت) حاصل گردد. پس اگر شخصی به طور مثال، 

که متعلق به یک شرکت تولید مواد خوراکی است را با دامنه  ZARمتناظر عالمت 

www.zar.ir رکت فرش خود ثبت نماید، به دلیل تفاوت در کاال ها و عدم وجود براي ش

رقابت، دامنه اینترنتی ثبت شده قابل ابطال نیست. به هر روي، این موضوع در راي صادره 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موسسه ، چاپ اول،حمایت از حقوق مالکیت فکري در محیط اینترنتیمعاونت پژوهش و آموزش، . 9

  .243،ص 1386ی،بازرگان يمطالعات و پژوهش ها
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مشخص نگردیده که آیا فعالیت هر دو مشابه است یا متفاوت. به نظر می رسد رویه حقوق 

  آمریکا در این موضوع مطلوب تر باشد.

چه مورد حمایت مقنن قرار گرفته است مطلق (عالمت تجاري) است و آن شامل آن 

گردد. همچنین، مقنن معیار مشتبه شدن انواع عالمت تجاري مشهور، تائیدي و جمعی می

طرف به اصالت کاالي دارنده عالمت تجاري را برگزیده است، لذا تشابه عالمت تجاري 

فی احراز گردد و همین که عرف عام دچار اشتباه گردد، با نام دامنه اینترنتی باید به نحو عر

  گردد.کافی است. در موضوع راي صادره این تشابه در عالمت و دامنه احراز می

مطلوب است که مقنن به جاي جرم انگاري ثبت نام دامنه اینترنتی متناظر عالمت 

هاي متناظر، اقدام هتجاري مقدم، اوال در جهت پیشگیري از وقوع آن نسبت به ثبت نام دامن

نماید که این عمل به وسیله فناوري اطالعات از طریق انتقال اطالعات بین مراجع ثبت نام و 

پذیر است، ثانیا در صورت این اقدام صرفا عالمت تجاري با ثبت نام دامنه به سهولت امکان

و در راستاي جرم  مطالبه خسارت و ابطال نام دامنه اینترنتی را به عنوان ضمانت اجرا بپذیرد

 19حسب ماده  5زدایی نیازي به جرم انگاري عمل فوق و در نظر گرفتن مجازات درجه  

و نیست. به هر حال دادرسان، می بایست سوءنیت  1392قانون مجازات اسالمی مصوب 

را در جرم ثبت نام دامنه اینترنتی متناظر با عالمت تجاري احراز قصد رقابت نامشروع 

  نمایند.

  



  


