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 "آناینترنتی و سازمان های ثبت کننده  دامنهنام های بررسی مفاهیم مرتبط با "
 بتول دوست محمدی

 دانشجوی دکتری تخصصی حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد

betty198582@yahoo.com 

 چکیده
اینترنتی مورد استفاده قرار می گیرد، و از یک یا چند قسمت های دامنه نام منحصر به فردی است که برای شناسایی سایت 

( پسوندی است که در  Internet domainاند. دامنه اینترنتی ) تشکیل شده است که با نقطه )دات( از هم جدا شده

مورد استفاده قرار می گیرند، دارای سطوح مختلفی بصورت انحصاری  بخش های پایانی نشانی اینترنتی وب گاه ها می آید و

موسسات جهانی یا ملی  از قبیل نام دامنه سطح باال، نام دامنه کد کشوری،نام دامنه عمومی و .. بوده و بسته به سطح آن،

در کشورها با مقررات ویژه و مخصوص به خود مسوول ثبت آنها می باشند. اینکه چه موسساتی نسبت به ثبت نام های 

دامنه در ایران اقدام می کنند و چه قوانینی حاکم بر اختالفات آنهاست موضوع این مقاله خواهد بود. در پایان اشاره ای 

 نسبت به نام دامنه و مقررات حاکم بر آن در کشورمان خواهیم داشت. گذرا به سوء نیت و تقلب

 : نام دامنه اینترنتی، دامنه سطح باال کد کشوری، ثبت با سوء نیت نام دامنه واژگان کلیدی
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 مقدمه

سمت قدامنه نام منحصر به فردی است که برای شناسایی سایت اینترنتی مورد استفاده قرار می گیرد، و از یک یا چند 

( پسوندی است که در  Internet domainتشکیل شده است که با نقطه )دات( از هم جدا شده اند. دامنه اینترنتی )

( به نام com.اولین نام دامنه تجاری ) 5891مارس  51بخش های پایانی نشانی اینترنتی وب گاه ها می آید. در 

 5881در کمبریج ماسا چوست ثبت شد. در  symbolicsنام سیمبولیکس به وسیله یک شرکت سیستم های رایانه ای به 

 ثبت شده بود. com.دامنه  51111کمتر از 

بود. تعدادآن  com.میلیون نام دامنه وجود داشت که بخش بزرگی از آنها دامنه پر طرفدار  581حدود  1118در دسامبر 

وب سایت کسب و کارآن الین و تجارت میلیون  8/55میلیون رسید که شامل  98به حدود  1151مارس  51ها در 

میلیون وب سایت ورزشی می  9/5میلیون وب سایت مرتبط با امور مالی و  5/3میلیون وب سایت تفریحی  3/8الکترونیک، 

جدید ثبت می شود. شناخت نام های دامنه نیازمند دانستن سطوح مختلف آن  com.هزار دامنه  669شد. ماهانه حدود 

بود. در همین راستا موسسات مختلفی در به ثبت رسانیدن نام ها فعالیت دارند که در ایران موسسه  )مبحث یکم( خواهد

ایرنیک مهمترین می باشد)مبحث دوم(. در پایان نیز یکی از متداول ترین دعاوی مرتبط با نام های دامنه اینترنتی ، ثبت 

 اجراهای مدنی و کیفری مد نظر قرار خواهد گرفت.با سوء نیت نام دامنه طبق مقررات ایران بررسی شده و ضمانت 

 روش تحقیق 
این تحقیق به شیوه کتابخانه ای و با بهره گیری از کتب فارسی و انگلیسی و نیز منابع اینترنتی،مجالت و سایت ها تهیه 

 شده است.

 بحث و نتیجه گیری

 انواع نام های دامنه و مقررات حاکم بر آن ها -مبحث اول
دامنه در سطوح مختلف ملی، سطح باال، عمومی و .. وجود دارند.در این مبحث نمونه هایی از آنها با ذکر مثال نام های 

 مشخص شده و مقرات حاکم بر نام های دامنه در ایران بررسی می شود.

 انواع نام های دامنه -بند یکم
عمومی و رزرو شده مهمترین انواع نام های دامنه  نام های دامنه ملی یا سطح باالی کد کشوری، کد بین المللی، سطح باال،

 در یک تقسیم بندی کلی هستند.

 دامنه های ملی  -الف
هر یک از کشور های جهان دارای یک یا چند پسوند ملی یا دامنه سطح باالی کد کشوری هستند که برای سایت های 

است و کد بین المللی. ایران نیز مراحل  ir.ن منسوب به آن کشور استفاده می شوند. دامنه سطح باالی کد کشور ایرا

 آزمایشی را می گذرانند.

 دامنه سطح باال -ب
نیز نامیده می شوند، باالترین سطح دامنه اینترنتی است. بقیه  TLD( با مخفف Top- level domainدامنه سطح باال )

به  ir.زیر دامنه  www.rezvan.irال دامنه دامنه های ثبت شده زیر دامنه این دامنه ها به حساب می آیند. به طور مث

شمار می آید. نهادی که این دامنه ها را ثبت و تنظیم می کند آیکان نام دارد که توسط آیانا هدایت می شود. این دامنه ها 

و حرفی د 3566( چند ارگان ها. دامنه سطح باالی ویژه کشورها باید کد ایزو 3( سطح ها 1( دامنه کشورها 5سه دسته اند. 

 خوانده می شود. CCTLDاصطالحاً  uk,.ir.آنها باشد و این دامنه ها مثالً 

 mil.و  com.و  net.و  org.، و gov.  ،.eduنیز نامیده می شود عبارتند از:  GTLDدامنه های سطح باالی عمومی که 

 دامنه های رزرو شده  -ج 
چهار دامنه سطح باال به شرح زیر برای جلوگیری از سردرگمی و بروز مشکالت به وسیله نیروی ضربت مهندسی اینترنت 

 رزرو شده است. این دامنه ها نباید در شبکه های تولید سامانه نام دامنه جهانی قرار داشته باشد. 

.example .برای استفاده در مثال ها رزرو شده است : 
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 Invalid: .  .برای استفاده در نام های دامنه ای که آشکارا نامعتبر است رزرو شده است.localhost  برای جلوگیری از :

 ( رزرو شده است.Hostname( به عنوان نام میزبان )Localhostبروز مشکالت ناشی از استفاده سنتی میزبان محلی )

.test .برای استفاده در آزمایش ها رزرو شده است : 

 مقررات نام های دامنه در ایران  -بند دوم

کشورهای مختلف، روش های متفاوتی را در مدیریت نام های دامنه در پیش گرفته اند. برخی مانند فنالند قانون خاصی 

در این خصوص وضع کرده اند و برخی مانند انگلستان یا هند دارای دستورالعمل هایی هستند که توسط شرکت صاحب 

دامنه با توجه به قواعد بین المللی تهیه شده و اجرا می شود. در کشور ما مقررات خاصی در این باره  امتیاز ثبت نام های

در قانون تجارت الکترونیکی و برای جلوگیری از سوء استفاده از عالیم، عناوین  5391وجود نداشت و برای اولین بار در سال 

در نظر گرفته شد. وظیفه تدوین و پیشنهاد دستورالعمل ها و  و اسامی تجاری در بسته مبادالت الکترونیکی، یک ماده

اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات به آن سازمان  6ماده  9ضوابط مربوط به نام های دامنه مطابق بند ب بخش 

 محول شد که تاکنون اقدامی برای انجام این وظیفه صورت نگرفته است.

اختالف داشته باشند و موضوع اختالف  ir.خص در خصوص یک نام دامنه حتی کشوری در حال حاضر چنانچه دو یا چند ش

آنها در چهارچوب جرم پیش بینی شده در قانون تجارت الکترونیکی نباشد، باید برای حل اختالف خود به مراجع داوری 

المت تجاری متعلق به شخصی به ( مراجعه کنند. اما اگر عنوان، نام یا عWIPOمورد تایید سازمان جهانی مالکیت فکری )

صورت نام دامنه ثبت و مورد استفاده قرار گیرد، به نحوی که موجب فریب یا مشتبه شدن مشتری به اصالت کاال و خدمات 

قانون تجارت الکترونیکی در تهران اقدام به طرح دعوای کیفری در دادسرای  66و  66شود، می توان با استناد به مواد 

سال  3تا  5در سایر شهرها در دادسراها کرد و در صورت اثبات وقوع جرم توسط مرتکب، وی را به تحمل  کارکنان دولت و

حبس و پرداخت جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال محکوم خواهد کرد. )منبع: مرکز توسعه و تبادل 

 دانش فناوری اطالعات(

 ایرانثبت نام دامنه اینترنتی در  -مبحث دوم
( عملیاتی است که به درخواست کاربر و توسط خدمات دهنده Domain Name Registyrثبت نام دامنه اینترنتی )

ثبت دامنه انجام می شود. معموالً ثبت دامنه به صورت برخط انجام می گیرد. بسته به این که دامنه از نوع سطح باالی 

 وبگاه و نهاد خاصی با شرایط خاصی به ثبت آن می پردازد.عمومی یا سطح باالی کد کشوری یا سطح دوم باشد، 

ثبت دامنه های سطح باالی کد کشوری، معموالً به دست نهادهای اینترنتی دولتی انجام می گیرند. دامنه سطح باالی کد 

قطه ایران ). ( و نir.و مراتب دوم آن در وبگاه مرکز ثبت دامنه های مرتبه اول کشوری نقطه آی آر ) ir.کشوری ایران، 

ایران( ایرنیک و به دست پژوهشگاه دانش های بنیادی انجام می گیرد. دامنه های سطح دوم کد کشوری، بسته به عنوانشان، 

که تنها برای شرکت های ایرانی و با احراز هویت فرد نماینده شرکت  co.ir.نیازمند مدارکی برای ثبت هستند. مانند دامنه 

 ذیرد.و مدارک شرکت صورت می پ

و ... معموالً به دست شرکت خاصی ثبت می شوند. برای مثال، ثبت  org.و  com.دامنه های سطح باالی عمومی، مانند 

( انجام می گیرد. )پوررضا و public Iuternet Registryبه دست شرکت اینترنتی ثبت منافع عمومی ) org.دامنه 

 (.5398همکاران، 

 و پسوند های عام آن . irثبت پسوند دامنه اینترنتی  -بند یکم

پسوند دامنه اینترنتی کشور ایران است که مسئول ثبت دامنه هایی با این پسوند پژوهشگاه دانش های بنیادی  ir.پسوند 

در  یز می باشد که)مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات( واقع در تهران می باشد. این دامنه شامل پسوند های عامی ن

 همین مبحث به آن خواهیم پرداخت.

 ir . ثبت پسوند  -الف

در اینترنت ثبت شده ست   Ir .دامنه با پسوند 111/311بیش از  1153طبق گزارش وبگاه این مرکز تا اواسط مارس  

 (1153)ایرنیک، 
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فعلی این واحد است. به گزارش خبرنگار  و علیرضا صالح رئیس ir.سیاوش شهشانی رئیس پیشین واحد ثبت دامنه اینترنتی 

هزار  161مهرآفرین آمارهای ارائه شده از ثبت پسوندهای اینترنتی حاکی از آن است که کاربران ایرانی در مجموع بالغ بر 

منه همچنان درصدر ثبت دامنه های فعال اینترنتی و بیشترین دا ir.دامنه اینترنتی را به ثبت رسانده اند که پسوند  111و 

 ثبت شده قرار دارد.

نیز کمترین میزان ثبت دامنه را به خود اختصاص داده است. شمار  net.irدر این راستا شواهد نشان مید هد که پسوند

حدود net.irدامنه و شمار دامنه های ثبت شده با پسوند  561هزار و  166توسط کاربران ایرانی  irپسوندهای ثبت شده 

 .دامنه اعالم شده است 85

 668هزار و  3دامنه، شمار دامنه های ثبت شده با پسوند ایران  369هزار و  3بالغ بر  co.irشمار پسوندهای ثبت شده 

دامنه است. تعداد دامنه های فعال به ثبت رسیده  618حدود یک هزار و  ac.irدامنه و شمار دامنه های ثبت شده با پسوند 

 351بالغ بر  id.irو پسوند  319بالغ بر  org.irپسوند  381بالغ بر ، gov.irوند دامنه، با پس 396حدود  sch.irبا پسوند 

 دامنه است.

ایران با بیش از نیم میلیون دامنه اینترنتی فعال، از نظر تعداد دامنه اینترنتی کشوری، بزرگترین کشور در منطقه است و از 

 81یونان و فنالند هم پیشی گرفته است و با رشد ساالنه کشورهایی نظیر سنگاپور، مالزی، هنگ کنگ، ترکیه، اسلواکی، 

 5383آبان  16 -1811813 ：درصد در میان چهار کشور برتر جهان از نظر رشد دامنه اینترنتی قرار دارد. )شناسه خبر

 خبرگزاری مهر(

 ir.پسوندهای عام پسوند  -ب

ar.ir :  فقط برای دانشگاه ها یا موسسات آموزشی دارای مجوز رسمی از آموزش عالی ایران و تنها با ارائه مجوز رسمی و

 احراز هویت فرد ثبت کننده به عنوان نماینده و یا عنصر رسمی هیئت علمی موسسه یا دانشکده، ثبت دامنه ممکن است

co.ir ئولیت محدود و تضامنی و با ارائه مدارک ثبت شرکت و احراز : فقط برای شرکت های سهامی خاص، سهامی عام، مس

 هویت فرد ثبت کننده به عنوان نماینده و یا عضو هیئت مدیره شرکت قابل ثبت است.

Gov.ir  فقط برای موسسات یا سازمان های دولتی و احراز هویت فرد ثبت کننده به عنوان نماینده و یا عضو هیئت رئیسه :

 ولتی قابل ثبت است.سازمان یا موسسه د

Id.ir   :رقمی قابل ثبت است. 51قط برای افراد دارای ملیت ایرانی و با ارائه کارت ملی و کد پستی ف 

Net.ir  فقط برای سرویس دهندگان رسمی اینترنت و فقط با ارائه مجوز سازمان تنظیم مقررات رادیویی، مدارک ثبت :

 ن نماینده و یا عضو هیئت مدیره شرکت قابل ثبت است.شرکت و احراز هویت فرد ثبت کننده به عنوا

Org.ir  فقط برای موسسات و سازمان های خصوصی و فقط با ارائه مدارک ثبت و احراز هویت فرد ثبت کننده به عنوان :

 نماینده و یا عضو هیئت رئیسه سازمان یا موسسه خصوصی قابل ثبت است.

Sch.ir ز آموزش و پرورش و احراز هویت مدیر مدرسه قابل ثبت است.: فقط برای مدارس و با ارائه مجو 

. ایران : مخصوص ثبت دامنه با حروف فارسی مانند دولت. ایران که البته این دامنه ها فقط از طریق مرورگرهای خاصی در 

 دسترس قرار می گیرند )مانند فایر فاکس( 

از طریق وبگاه رسمی آن و با ساختن شناسه در این سایت،  (فقطir.طبق آخرین دستورالعمل، ثبت دامنه با این پسوند )

احراز هویت و تایید آن از طرف پژوهشگاه دانش های بنیادی قانونی است. هر دامنه فقط در مالکیت یک شخص حقیقی یا 

ارزش و غیر حقوقی می تواند باشد، و ثبت دامنه  در هر وبگاهی جز آن از نظر پژوهشگاه دانش های بنیادی فاقد هر گونه 

 قانونی است.

کارگزاران رسمی ثبت دامنه نیز در لیست پرداخت کنندگان در همان سایت درج شده اند. سایر ثبت کنندگان مستقل نیز 

شده اند که در زمان ثبت، شخص ثبت کننده می تواند با درج این  hy54-irnicموظف به ارائه شناسه ای برای مانند 

آنها را معرفی کند؛ در صورت عدم معرفی آنها یا انتخاب یک کارگزار از لیست، خود فرد شناسه ها در قسمت کارگزار 

برابر هزینه  1برابر ثبت کنندگان معمولی و  8مسئول پرداخت هزینه های دامنه است. معموالً هزینه پرداخت مستقیم 

 کارگزاران دائمی است.
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 (IRNICک )مرکز ثبت دامنه های اینترنتی ایران : ایرنی -بند دوم

 nic.irایران ).ایران( است. آدرس این سایت  _( و نقطهir.آی آر ) -ایرنیک مرکز ثبت دامنه های مرتبه اول کشوری نقطه

می باشد. این سایت از قسمت های مختلف پشتیبانی،سامانه ثبت )شامل ساختن شناسه کاربری، ورود به سامانه، مشخصه 

 www.nic/upload-documentاحد ثبت )شامل ارسال مدارک از طریق صفحه های شناسه و مرکز پیام(، تماس با و

(، دامنه های اینترنتی )شامل دامنه های من، ثبت دامنه جدید، 115-11181611و ارسال مدارک از طریق نمایر به شماره 

انتقال دامنه و دامنه های تازه آزاد شده(، مستندات فنی و حقوقی مربوط به دامنه )شامل دامنه های بین المللی فارسی، 

ایران ]. ایران[، سیاست نامه حل اختالف برای دامنه های  –(، نقطه ir.طه )ضوابط و شرایط ثبت نام دامنه های تحت نق

ایران ]. ایران[، درخواست ها و پرداخت )شامل  –[ و سیاست نامه حل اختالف برای دامنه های نقطه ir.آی آر ] –نقطه 

نده فروشی ایرنیک شوید( می درخواست ها و امور مالی( و نمایندگان فروش)شامل فهرست نمایندگان فروش و چگونه نمای

 باشد.

 ثبت با سوء نیت نام دامنه در ایران -مبحث سوم
در این مبحث به تعریف مفهوم ثبت با سوء نیت نام دامنه ،مقررات حاکم بر آن و د رنهایت دادگاه صالح در جهت رسیدگی 

 به این دعوی در نظام حقوقی ایران خواهیم پرداخت.

 نیت نام دامنه در ایران تعریف ثبت با سوء -بند یکم
ثبت عالمت تجاری به صورت نام دامنه در صورتی که با سوء نیت همراه باشد. منجر به تحقق سایبر سکاتینگ شده که در 

تعبیر شده است. قانونگذار ایران تنها در ماده « ثبت با سوء نیت نام دامنه"اسناد سازمان جهانی مالکیت معنوی از آن به 

الکترونیکی صراحتاً به ممنوعیت استفاده از عالمت تجاری به صورت نام دامنه اشاره کرده است.  با استناد  قانون تجارت 66

و قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و عالیم تجاری  5391به قوانین موجود به ویژه قانون تجارت الکترونیکی مصوب 

در حقوق ایران هم قابل پیگیری از طریق طرح دعوای « هثبت با سوء نیت نام دامن "میتوان گفت موضوع 5396مصوب 

مدنی و هم قابل تعقیب کیفری است. تحلیل رویه قضایی ایران در دعاوی حقوقی نقض حقوق مالک عالمت تجاری به 

واسطه ثبت نام دامنه مشابه حکایت از آن دارد که با توجه به گسترش مبادالت تجاری الکترونیکی در بسته اینترنت به 

ویژه استفاده فراگیر از پایگاه های اینترنتی جهت تبلیغ و فروشکاال و یا عرضه خدمات،  کارکرد تجاری نام د امنه را نمی 

توان نادیده گرفت و حتی باید گفت امروزه کارکرد تجاری نام دامنه نسبت به کارکرد اولیه آن تنها نشانی یک وب سایت 

ه است. لذا رویه قضایی با وجود عدم تصریح قانونی ، کارکرد تجاری نام دامنه محسوب می شود، اهمیت بیشتری پیدا کرد

را همسنگ با کارکرد عالمت تجاری دانسته و بر مبنای این تعادل کارکردی و برابری حقوقی آن دو با استناد به حق 

رداخته است. اصلی ترین ضمانت انحصاری و مکتسبه مالک عالمت تجاری به حمایت از آن در برابر نام دامنه موخر الثبت پ

است. داوری اختالفات نام دامنه « ابطال ثبت نام دامنه»اجرای نقض حقوق مالک عالمت تجاری هم در رویه قضایی ایران 

و عالمت تجاری درمرکز داوری وایپونیز با استفاده از دادرسی یو دی آرپی صورت گرفته و داوران این مرکز در صورت احراز 

در ثبت نام دامنه از مالک عالمت تجاری حمایت کرده و رای بر انتقال نام « سوء نیت»و عنصر « اه کنندهشباهت گمر»

 دامنه به وی صادر می کنند.

در دعاوی کیفری نیز می توان گفت در حقوق ایران ثبت نام دامنه مشابه عالیم تجاری فقط به شرط ایجاد شباهت و فریب  

بوده و جرم است.  5391قانون تجارت الکترونیکی مصوب  66و  66و خدمات مشمول مواد کاربران نسبت به اصالت کاال 

( هم چنین ثبت و استفاده از نام دامنه مشابه عالمت تجاری را می توان تجاوز به حقوق عالمت ثبت 656، 5399)قناد، 

و قابل تعقیب کیفری  5396صوب قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و عالیم تجاری م 65و  81شده و مشمول مواد 

 دانست.

 منابع قانونی در دعاوی حقوقی مرتبط با ثبت با سوء نیت نام دامنه در حقوق ایران -بند دوم

  1831قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و عالمت تجاری مصوب  -1
م در دعوای نقض حقوق مالک عالمت می تواند به عنوان قانون حاک 65و  61، 18، 86، 86، 85، 81بند د،  31، 35مواد 

 تجاری به واسطه ثبت نام دامنه مورد استناد محاکم قرار گیرد.
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  1832قانون تجارت الکترونیک مصوب  -2

 آن در اختالفات عالمت تجاری ونام دامنه مورد استفاده قرار می گیرد. 61و  66مواد 

 کنوانسیون پاریس -8
مکرر و  6ه تصویب مجلس شورای ملی رسید. مقررات بخش دوم و به ویژه ماده ب 58/51/5336این کنوانسیون درتاریخ 

کنوانسیون که ناظر به حق استفاده انحصاری دارنده عالمت تجاری است و هر گونه استفاده اشخاص ثالث را غیر  9ماده 

 ر می گیرد.قانونی می داند، مستند آرای صادره در دعاوی میان دارنده نام دامنه با عالمت تجاری قرا

 1831آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و عالیم تجاری مصوب  -4

تبصره و سه ضمیمه است و در خصوص صالحیت محاکم و لزوم رسیدگی به دعاوی  518ماده و  581این آیین نامه شامل 

 این آیین نامه مربوط به مبحث فوق است. 568عالیم تجاری در دادگاه های ویژه در تهران مقرراتی دارد که ماده 

 دادگاه صالح در دعاوی حقوقی مرتبط با ثبت با سوء نیت نام دامنه در ایران -بند سوم

قانون ثبت اختراعات، طرح  18اگر چه در خصوص این دسته دعاوی دادگاه ویژه ای اشاره نشده است اما مستنداً به ماده 

به اختالفات ناشی از اجرای این قانونی در صالحیت شعبه یا شعب خاصی از دادگاه رسیدگی  –های صنعتی و عالیم تجاری 

دادگاه عمومی )حقوقی( تهران  3عمومی تهران می باشد که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می گردد. هم اکنون شعبه 

عالمت تجاری می پردازد که  مستقر در مجتمع شهید بهشتی تهران به عنوان شعبه ویژه به دعاوی حقوقی مرتبط با نام و

 اختالفات میان دارنده نام دامنه و عالمت تجاری نیز در همین شعبه رسیدگی می شود.
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