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 157-129 ، صفحۀ1400 بهار و تابستان، 3، شمارۀ های نوین، دورۀ دومردادها و فناوریدوفصلنامۀ تخصصی حقوق قرا

 ی نترنتیا یهااعمال قواعد حقوق رقابت بر بازار نام دامنه یچگونگ

 2مینا حسینی، 1فارسانی  بهنام غفاری

 1400/ 16/7تاریخ پذیرش:    3/1400/ 26تاریخ دریافت: 

 ترویجی نوع مقاله: 

 ده یچک 

 یآزاد  و  رفاه  ،ییکارا  شیافزا  منظوربهاز ابزارهای مهم مدیریت و تنظیم بازارها  حقوق رقابت  

رفاه مصرف  .است   یاقتصاد و  کارایی  ارتقای  است،  ازآنجاکه  مطلوب  بازاری  هر  در  کنندگان 

بازارها  اصوالً   کلیۀ  در  رقابت  دارندمقررات  را  اعمال  آن  ،قابلیت  دلیل  مگر  به  معینی  بازار  که 

بودن مباحث مربوط  تازهبه رو، با توجه موجهی از قلمرو این مقررات استثنا شده باشد. از همین

  ۀ تحلیل چگونگی اعمال مقررات رقابت در حوز  ،های دامنه و ابعاد مختلف حقوقی آنبه نام

ازآنجاکه عرضۀ نام    کندیم  لی تحل  مقاله  نیا  .روری است های دامنه و نتایج حاصل از آن ضنام

ۀ این محصول و خدمات مرتبط  کنندعرضههای  لذا بنگاه  ،آیدشمار میدامنه فعالیتی اقتصادی به

و مشمول شوند  میها و رجیسترارها بنگاه محسوب  به همراه کلیۀ رجیستری  ، یعنی آیکان  ،با آن

های  های ضدرقابتی از ناحیۀ بنگاههمچنین، ارتکاب برخی از رویهگیرند.  مقررات رقابت قرار می

عنوان تنها  به  ،صورت، شورای رقابت   تصور است. در اینفعال در بازار نام دامنه محتمل و قابل

رویه به  رسیدگی  ایرانمرجع  حقوق  در  ضدرقابتی  از  می  ،های  مورد  چند  یا  یک  تواند 

مادضمانت  در  اجرای سیاست قان  61  ۀاجراهای مصرح  کلی اصل چهلون  قانون  های  وچهارم 

رقابت    قواعد  یبر اجرا  یمقاله مرور  نی. ا های متخلف اعمال کندبه بنگاه یا بنگاهاساسی را نسبت 

 دارد.  یلی تحل ـ  یفیدامنه با استفاده از روش توص یهادر بازار نام
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 مقدمه
بسیاری    رود کهشمار میایران بهای نوظهور در نظام حقوقی  پدیده  رقابت همچنان  حقوق

های دامنه  ها، بازار نامها و ابعاد آن ناشناخته باقی مانده است. یکی از این حوزهاز جنبه
از ناماست.  به  مربوط  مباحث حقوقی  داردآنجاکه  تازگی  ما  در حقوق  نیز  دامنه   ،های 

 نوآورانه و بدیع خواهد بود.  بررسی نقاط تالقی و تعامل این دو گرایش جدیدْ
دامنه  که وب  1نام  اینترنت است  در شبکۀ  از طریق  نامی  قابل دسترسی  آن  سایت 

  برای  .شودیماز دو بخش نام اصلی دامنه و پسوند تشکیل  خواهد بود. هر نشانی اینترنتی  
نام دامنه برای هر    است.  پسوند   irو    نام دامنه، واژۀ ایران  www.iran.irدر نشانی    ،مثال 

و بخش پسوند نیز  کند  یم، نوعی حق تقدم ایجاد  رساندیمفردی که ابتدا آن را به ثبت  
سازمانی است که مسئول    2رجیستری  شود.لی خاص مدیریت میل المبر اساس قوانین بین

های عمومی از  دامنه  است.  3( TLDهای داده در یک دامنۀ سطح باال )حفاظت از فایل
شرکت میطریق  ثبت  به  رجیسترار هایی  که  توسط    4رسند  رجیسترارها  این  دارند.  نام 

  افتهیصیتخص  ینترنت یا  یها ینشان  و  هانام  ثبت  برای  یرانتفاع ی غ  ایهسسؤمکه    5آیکان
 (. . ,p.300Jongen, & Scholte ,2021) شوندیشناخته م  تیبه رسم است

افرادی    ها نیز مختص کشور خاصی است. مثالًهای عمومی، برخی دامنهبر دامنهعالوه
به تعبیر  توانند تقاضای ثبت نام دامنه با پسوند آی آر را بدهند.  که در ایران هستند می

نام دامنه در واقع نشانی »محل تجارت  های تجاری فعال اینترنتی،  درخصوص بنگاهبرخی،  
سرویس از  استفاده  و  کاالها  به  دستیابی  برای  مشتری  و  است  الکترونیکی  های  فرضی 

با اطالع از فعالیت   کند« )ساورایی وسه« از آن استفاده میسؤ های تجاری مخدماتی و 
ص  1393پورمسجدیان،   دیدگاه   (.152،  از  بیشتر  تاکنون  ایران  حقوق  در  دامنه  نام 

های حقوق رقابت  و موضوع پژوهشپژوهشگران مالکیت فکری مورد توجه قرار گرفته 
  ی فکر  تیحقوق مالک  تیخود نام دامنه از حما  که  است  آننظر غالب    البته  نبوده است.
  ی مانند عالمت تجار   یفکر  تیحقوق مالک  ری سا  با  مواجهه  در  فقطو    ستیبرخوردار ن

  »حق   را  دامنه  نام  بر  حق.  (14  ص  ،1386و    1385  ،ی)صادقگیرد  میمورد توجه قرار  
 

1. Internet Domain 

2. Registry 
3. Top- Level Domain 

4. Registrar 

5 . ICANN 

http://www.iran.ir/


 ی نترنتی ا یهااعمال قواعد حقوق رقابت بر بازار نام دامنه یچگونگ بهنام غفاری فارسانی و مینا حسینی           

131 

،  1394  ،ی)سجاد اندبرشمرده «یخصوص  و ی نید منقول، ک،ی تمل  و اختصاص  قابل ،یمال
   (.6ص

مقررات    توانیچگونه م  که  داده خواهد شدپاسخ    پرسش   نیا  بهپژوهش    نیادر  
سطح    ۀدامن  یها نام  ۀکنندعرضه  ینهادها   ای   هاشرکت  و  دامنه  یها نام  درخصوص رقابت را  

  ی با بررس  ،بخش  چهاردر    رونیازااعمال کرد؟    دامنه  یها نام  باال و خدمات مربوط به
  نقض   یاجراهاضمانت  و  یضدرقابت  اعمال   ،یاقتصاد   ی ها بنگاه  دامنه،  یها نام  بازار

 .شودمی ل یو تحل یبررس موضوع ،بازار نیا در رقابت مقررات

 های دامنه بازار ناممفهوم   .1
یا   رقابتبازار  حقوق  منظر    خدمات   و  کاالها  که  است  یبازار  1«مرتبط  بازار»،  از 

  ی هانهیهز  درنظرگرفتن   با)  یی ای جغراف  تیموقع  نظر  از.  شودمی  مبادله  آن  در  ینیگزیجاقابل
  ک ی  برای  است  ممکن  ییا یجغراف  بازار  .است  صرفهبه  بازار  نیا  از  دکردنی خر  ،(وانتقال نقل
 ,Robertson) شدبا ی جهان یبازار  گر، ید ی یکاال  برای  و  باشد  منطقه  ک ی به محدود کاال

160-2019, pp. 158.) 

جغرافیایی    ۀمحدود  .2  ،محصول مرتبط  .1:  است  اساسی  رکن  دو  بازار مرتبط واجد
  ت خدم   یا  کاال اعم از  گیرد  مورد دادوستد فعاالن در بازار قرار میکه    یمحصول   .مرتبط
  استفاده  و  مبادله توان آن را می  که غیرمنقول  یا  منقول   کاال عبارت است از هر شیء.  است
  پذیر تفکیک  آن  تولید   فرایند  از   آن  از  استفاده  است که   غیرملموس  یمحصول  خدمت   و  کرد

ه شده  ئبا توجه به مفهومی که از خدمت ارا  (.44قانون اصل    1  ۀماد  3و    2بندهای  )  نیست
  2.باید محصولی از نوع کاال دانستکم در حقوق رقابت ایران  دستنام دامنه را    ،است
متقاضیان    .شودمیمبادله  آیکان  میان متقاضیان و نمایندگان  مجازی    یفضا در    نام دامنه  زیرا

می پرداخت  را  وجوهی  دامنه  نام  دریافت  قبال  و  در  دامن  پسکنند  نام  اختصاص    ۀ از 
 وسطح اول    ۀ تولید دامنکه برای  با توجه به اینهمچنین،    .برندکار میرا بهموردنظر آن  

 
1. Relevenat Market 

  ؛ کنندخدمات نیز مواجهیم. رجیسترارها خدمات ثبت نام دامنه را عرضه می  عرضۀتوان گفت در بازار نام دامنه با  اگرچه می  .2

 د کنمی   عرضههای سطح اول و ایکان نیز خدمات مربوط به مدیریت روت را  های دامنهها خدمات مدیریت دایرکتوریرجیستری 

(Chirico, 2005, p.107.) کند. نام دامنه را کاال بدانیم یا خدمت تفاوتی نمی  ،در هر حال، از نظر مقررات رقابت 
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وقت،  عالوه   آن  1روت   سرور  ی اندازراه صرف  افزارهای  نرم  و  افزارهاسختبه  بر 
دامنه    ناماست،  صرف هزینه    که مستلزم  نیاز است  کارگیری افراد متخصصمخصوص و به

و  عرضه    که در آنرا  ی  محیط   و (Chirico, 2005, p. 31)  2«یاقتصاد  ییکاال »  دیرا با
کنندگان  عرضه  . بازاری که در آنشمار آوردبه«  ازارب»باید  گیرد  تقاضای نام دامنه شکل می

نهایی  و متقاضیان    هستندها  ها و رجیستراریعنی رجیستری  نشو نمایندگاآیکان    ،محصول 
دامنه، مصرف این محصول محسوب مینام    1  نمودار که در  گونه  شوند. همانکنندگان 

 ,Lepp, 2012)ت  حاکم اس  3راتبی مساختاری سلسله  در این بازار    است،  داده شده  شانن

p. 932)،    نام دامنه قرار گرفته  بازار  مین  أ ت ۀ  در باالدست زنجیر  آیکانشرکت  حوی که  نبه
 است.  

باال در میان هریک از دامنه  ش،فرو عنوان عمدهبه  ، هارجیستری و   ۀ بازار های سطح 
دست بازار قرار  د در پایینان ها در ارتباطرجیسترارها که خریداران نام دامنه مستقیماً با آن

 اند. گرفته

 
 مین نام دامنه تأزنجیرۀ  : 1 نمودار

 
  بر   را   هاپییآ  و  هادامنه  درخصوص  االت ؤس  به  ییگوپاسخ  ت یمسئولRoot Name Servers   ا ی DNS ی اصل  یسرورها  .1

  شتر یب  اطالعات   یبرا)  بیابند  را  پاسخ  تا  کنندی م  یبررس  را  موردپرسش  ۀدامن  نام  مختلف  یهابخش  سرورها  نیا.  دارند  عهده

  .Allman, M. (2019, November). On Eliminating Root Nameservers from the DNS:به  دیکن  رجوع

8).-(pp. 1 Workshop on Hot Topics in NetworksProceedings of the 18th ACM  In 

2. See also: Manheim, K. & Solum L. (2003). An Economic Analysis of Domain Name Policy. Loyola Law 

School Research Paper no. 2003-14, pp. 41 and seq; Hassanah, H., & Suparman, E. (2018, November). 

Legal Aspect the Execution of Arbitration Online Decision in Domain Name Dispute. In International 
Conference on Business, Economic, Social Science and Humanities (ICOBEST 2018) (pp. 36-38). Atlantis 

Press. 

3. Hierarchical Structure 
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اجرای    دربارۀاروپا    ۀپارلمان و اتحادی   2002/733  ۀمقررات شمار   ۀ مقدم  4در بند  
سطح باالی    ۀ( مقرر شده است: »دامن 2019)با آخرین اصالحات    eu.1  دامنۀ سطح باالی 

.eu  بر  باید استفاده و دسترسی به شبکه بازار مجازی مبتنی  اینترنتی و  اینترنت را  های 
های  مکملی برای دامنه  ۀآوردن ثبت دامنمعاهده از طریق فراهم  154  ۀماد  2مطابق با بند  

عمومی موجود ترویج دهد و در نتیجه،    ۀ دامن  ی هانامالشمول  کد کشوری یا ثبت جهان
  منزلۀ به  ،این مقررات  4  ۀماد  2باید حق انتخاب و رقابت را ارتقا بخشد«. همچنین، در بند  

اشاره شده است که رجیستری باید فرایندهایی    مذکور، از تعهدات رجیستری دامنۀ    یکی
  انی م  در  را  منصفانه  و  ثرؤم  رقابت  طیشرا  وتعیین    eu.را برای اعتبارسنجی رجیسترارهای  

 (. Schwemer, 2018, p.278) کند نیتضم آنان
مانعی   گیرد،دربر میاز حیث جغرافیایی تمام جهان را    آیکانفعالیت  دامنۀ  اگرچه  

ها  عالوه، ازآنجاکه اواًل رجیستریکند. بهروی قابلیت اعمال مقررات رقابت ایجاد نمیپیش
ند )نظیر ایرنیک برای  انهادهای داخلیغالباً  کد کشوری    ۀ های دامنیا رجیسترارهای نام

و ثانیاً قلمرو سرزمینی قوانین داخلی رقابت کشورها نیز محدود  (  ir..ایران و    ۀهای دامننام
  ۀ دامن  ی هانام  بازار  یبرا  جهان  ی کشورهاتوان به تعداد  می  ،استبه مرزهای آن کشورها  

  شماربهمجزا    گریهر کشور را از کشور د  ۀدامن  نام  بازار  و  گرفت  نظردر  ییای جغراف  ۀمحدود
 (.  Singh, 2018, p. 148) آورد

  ۀ کنندعنوان مصرفبهسو   از یکمنافع متقاضیان نام دامنه در هر کشور لزوم رعایت  
نیز همین امر را ایجاب  موردنظر  کشور    انعنوان شهروند به  ،این محصول و از سوی دیگر

دیگر کشورهای    ۀایران مجزای از نام دامن  ۀل به بازار نام دامنئباید قاکند. با این اوصاف،  می
مقررات رقابت تحت شمول فصل    منظربازار مذکور از    . در نتیجه باید گفت کهجهان بود

  قرار دارد. 44 اصلنهم قانون 
با   (2ccTLD)های دامنۀ کد کشوری  نام  ایآ  که  است  ن یا  شودیم  مطرح  که  یالؤس

ها با هم متفاوت  در یک بازار حضور دارند یا بازارهای آن  (gTLD)های دامنۀ عمومی  نام
شوند یا دو محصول؟ اگر  به عبارت دیگر، آیا هر دو یک محصول محسوب می  است؟ 

 
1.  Regulation (EC) No 733/2002 of the European Parliament and of the Council of 22 April 2002 on the 
implementation of the .eu Top Level Domain, Official Journal of the European Communities, L 113/1, 

30.4.2002. 

2. Country code top-level domain (ccTLD) 
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آیا میهر دارد  را  به خود  بازار مخصوص  و  است  متفاوتی  آنیک محصول  را  توان  ها 
را بازار    شاننتیجه، بازارو در    شمار آوردبهو جایگزین نزدیک یکدیگر  محصوالت مرتبط  

با یکدیگر  برخی خصوصیات  های دامنه در  این نام  ،در پاسخ باید گفت  دانست؟  طمرتب
 ند:امتفاوت

  .شوندبه نام همان کشور شناخته می جهاندر کل  یکشور  کد  ۀدامن یهانام •
نام دامنه   ۀفعالیت دارند ۀدهندنشانهای دامنه نتیجه، دریافت این نوع نام در

محدود و    ۀدر  مربوطه  کشور  است. غالباً  جغرافیایی  آن  تابعیت  مبین 
  .نداعمومی فاقد این ویژگی  ۀهای دامنکه نامدرحالی

دستی این دو نوع نام دامنه متفاوت است.  دستی و پایینکنندگان میانعرضه •
کشوری    ۀدامن  یهانام توسط  کد  در نهاد    یکفقط  دولتی  بعضاً  و    داخلی 

ا  یرنیکا  مثالً)د  نشویثبت مموردنظر  کشور   که  ( درحالی .ir  یبرا   یراندر 
عمومی اشخاص دیگری شامل    ۀهای دامنها و رجیسترارهای نامرجیستری

 . است نهادهای خصوصی و گاه خارجی

و رجیستری یا رجیسترار داخلی هریک  آیکان  در صورتی که قرارداد میان   •
کد کشوری آن کشور از جایگاه قانونی    ۀنهای داماز کشورها برای ثبت نام

توان معتقد بود که ثبت می  ،یید مقامات رسمی رسیده باشدأبرخوردار و به ت 
ثار  آرسمی داشته و سند مربوطه    ۀهای دامنه برای متقاضیان جنباین نوع نام

 سند رسمی را دارد. 

  ی برا   یپرداخت  ۀنیدو نوع نام دامنه متفاوت است و نوعاً هز  نیثبت ا  ۀنیهز •
کشور  ۀدامن   ی هانام نام  ی کد  از   ,Mahler)  است   ی عموم  ۀدامن  یها کمتر 

2019, pp.129-165  .) 

مقصود بازاری است  سخن به میان آید  ایران    ۀبازار نام دامن  ازبر این اساس، هرگاه  
و    com  ،.net  ،org.)عمومی    ۀهای دامنو نام  ir.های دامنه اعم از .ایران و  که در آن نام

البته این امر مانع از    شود.ایران عرضه می  یسرزمین   ۀبه متقاضیان مقیم در محدودغیره(  
تری  بازار مضیق  ۀشرایط خاص یک دعوا، دادگاه محدودماهیت و  آن نیست که با توجه به  
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ه  ئ ارا 1برخی رجیسترارها خدماتی تحت عنوان لیست انتظار را درنظر بگیرد. برای نمونه، 
که قبالً به  دست آورند  بهای را  دامنه  ی هانام  توانندیممشتریان  دهند که بر مبنای آن،  می

ممکن است در بنابراین  اند.  اما پس از انقضا تجدید اعتبار نشدهرسیده  نام دیگران به ثبت  
-Blue, 2004, pp. 401)  یی مرتبط با این خدمات بازار مجزایی درنظر گرفته شود دعوا

404 .)  

 دامنه  ی هادر بازار نام یاقتصاد  یها بنگاه .2
»واحد اقتصادی که در    :است  هآورده شد  44قانون اصل    1 ۀماد 4در بند    بنگاهدر تعریف  

  «.که دارای شخصیت حقوقی یا حقیقی باشدکند، اعم از آنتولید کاال یا خدمت فعالیت می
ها و رجیسترارهایی که مستقیماً یا با واسطه مورد  و به تبع آن رجیستری  آیکاناین مبنا،    بر
  اسمکاالیی به    ۀدر محیط مجازی به عرض  زیراشوند.  یید وی هستند بنگاه محسوب میأت 

  ،نیزآیکان  .  کنندآن را به متقاضیان واگذار می  ،پردازند و در قبال دریافت وجهمینام دامنه  
 & Gill)  دکن مبالغی میها را ملزم به پرداخت  آن  ،هادر قراردادهای خود با رجیستری

144-, 2020, pp. 141Nithyanand  .)خارجی و غیرانتفاعی بودن آیکان و    ،از این منظر
ۀ  ئ کنند و در قبال اراقدر که رایگان عمل نمیثر در مقام نیست. زیرا همینؤنمایندگانش م

ها و برای بنگاه دانستن آنکنند  میهای دامنه و خدمات مرتبط با آن مبالغی را دریافت نام
 . عنوان فعالیت اقتصادی کافی استتلقی فعالیتشان به

عقی  نیز   ۀدبه  نویسندگان  اصلی    آیکان ازآنجاکه    ،برخی  روت  مدیریت  و  خدمات 
  ۀدهد و زنجیره میئ را در قبال دریافت مبلغی اراهای سطح باالی جدید  اندازی دامنهراه

این عمل فعالیتی اقتصادی و    ،کنددهی میهای دامنه به کاربران نهایی را سازمانتوزیع نام
خدمات نیز موجب    این  ۀفنی و پیچید   تیماه.  ردیگیم  قرار  اروپا  رقابتمشمول مقررات  

رقابت  معافیت حقوق  قواعد  حقوق (.  Mahler, 2019, pp.129-165)  شودنمی  از  در 
به دلیل    انحصاراز مقررات ضد  آیکانکامل    یت هرچند برخی از معاف  ،ایاالت متحده نیز

پیمانکار دولت  این واقع  تاکنون    ۀکنگر  ، اندمریکا است حمایت کردهاکه در  این کشور 
آیکان  خود  همو مریکا ا دولت هم و  ل نشده است ئچنین معافیتی را برای این شرکت قا

متعددی  عالوه، تاکنون دعاوی  . بهندا شتهکید داأن ت آبر خصوصی و مستقل بودن    اًمکرر
 

1. Wait-Listing Service (WLS) 
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نقض    آیکان بابتو سپس، خود   Network Solutions, Inc. (NSI)علیه    آیکانپیش از  
 ,Blue)  استهای این کشور مطرح شده  مریکا )ضد تراست( در دادگاهامقررات رقابت  

2004, p.396)   آن در  مراجع قضایی  که  معافآیکان    در مورد  ویژهبهها  آن  به  از بودن 
در    1عکس، در دعوایی رب  (.Chirico, 107 ,2005-108)  اندنداشته  ای مقررات فوق اشاره

مبنی بر خروج  آیکان  ضمن مخالفت با استدالل    ،کالیفرنیامرکزی  دادگاه بخش    2012سال  
های اقتصادی  به دلیل انجام فعالیتصراحتاً شرکت را  نیا 2، شرمن قانونتخصصی آن از 

های وی  فعالیت  همچنین،  ،ها توافقات تجاری استبا رجیستریش  که قراردادهای و این
مهمی   و  در  نقش  دارد  اینترنت  در  تجارت  تجارت  این  بر  محدودیت  به  است  ممکن 

 (. Belmas & Overbeck, 2014, p.61) دانسته استرقابت مشمول مقررات د م بینجا
یقیناً ملزم به رعایت مقررات رقابت    3وری ساین   نظیر  ییهابر این مبنا، رجیستری

  ، ممکن است درخصوص رجیسترارها گفته شوداما    (Blue, 2004, p.396)  خواهند بود
از اعمال    ،کنندفروشی میو اقدام به خردهدارند  چون مستقیماً با متقاضیان نام دامنه ارتباط  

  یها نظام  ازبسیاری    اواًل  زیرا  ؛ند. این تردید را باید از ذهن زدودامقررات رقابت معاف
های کوچک معاف از اعمال  فروشان یا به عبارت دیگر، بنگاهحقوقی برای تشخیص خرده

آن  مقررات  بازاری  سهم  نظیر  معیارهایی  بازار  ها  رقابت  از    موردنظردر  کمتر  )همانند 
آن (،  درصد 5 فروش  ناخالص  درآمد  میزان  یا  کارگران  می  هاتعداد  درنظر    گیرند را 
(Diebold & Schäke, 2019, pp.107-122 .) 

بزرگ    ویژه رجیسترارهایهب  ،رجیسترارهااز    چشمگیریبخش    ،با اعمال این معیارها
باقی    ،کوچک محسوب نخواهند شد  بنگاه  ،و معروف بنابراین مشمول مقررات رقابت 

طور  را به  فروشانخردهگذار  در کشورهایی نظیر ایران نیز که قانونحتی  خواهند ماند. ثانیاً  
معیاری برای   اما(  284 ، ص1396  ،ینی)حس  از شمول مقررات مذکور خارج کرده  اطالق

هایی معاف تلقی  بنگاهفقط  ل به این بود که  ئاست، باید قا  معرفی نکردهها  تشخیص آن
  کنندگان بفروشند تر به مصرفخرده بخرند و خرده  موردنظر   خواهند شد که در عرف بازار

 
1. Manwin Licensing International S.A.R.L., et al. v. ICM Registry, LLC, et al, Case No. CV 11-9514 PSG 

(C.D.Cal. August 14, 2012) 

2. Sherman Act of 1890 
3.  Verisignمربوط   یهات یفعال  جمله  از  شبکه  رساختیز  به  مربوط  یهات یفعال  که  است  ییکای مرا  یشرکت   ن،یسا  یور  شرکت  ؛  

 :به  دیکن  رجوع  شتریب  اطالعات   یبرا.  دهدی م  انجام  را  نترنتیا  یهادامنه  نام  روت   سرور  به
information/index.xhtml-https://www.verisign.com/en_US/company 
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م.  )همانند یک خواربارفروش( این  دامنه  نام  بازار  در مورد رجیسترارها    الکدر عرف 
  ۀ شود و محدودیتی در تهیمین  یبندیهسهمدامنه    یهانامها  آن. زیرا برای  کندصدق نمی

در ثبت نام دامنه    یشترب  بلکه هرچه  .ندارندآن    ۀو عرضاین کاال از بنگاه باالدست خود  
د   یگر واسطه به  بیشتری  درآمد  آورد.سکنند  خواهند  بودن بنگاهاصل  در  بنابراین،    ت 

 ها نباید تردید داشت.مقررات رقابت بر آنرجیسترارها و شمولیت 

 های دامنه . اعمال ضدرقابتی در بازار نام3
ه  ا گ ن ب ی  ت ب ا ق ر د ض ل  ا م ع ز  ا و ر ب ت  س ا ن  ک م م ه  و ی ش و  د ه  ب  ً ا ت د م ع ا  د ه ب ا ه ی ب ن ا ج د ن چ ا  ی و  د ل  ا م ع ا  :  

 ) ی ت ب ا ق ر د ض ت  ا ق ف ا و ت ک   ) ی ل  ا م ع ا .  و  ه ب ن ا ل ج ی ذ ر  ز    ، د ا ک  ی ر ه ت  ی ر و ح م ا  ه   ن ی ا ب ت س د د ن ا ی ب   ، ه

د  ر ا و ه   م ا گ ن ب ی  ط خ ت ی  ل ا م ت ح ه ا ض ر ع ی  ا د ه ن ن م   ۀ ک ا ه  ن د ا ه ن ث  ح ب ه  ب ی  ت ب ا ق ر ن  ی ز ا و م ز  ا ه  ن م ا د ی  ا ه

ی  . م د و  ش

 ضدرقابتی    ۀاعمال دو یا چندجانب. 1-3
محقق نظر  به   گردانندبهآیکان  ن،  ابرخی  دامنه    ۀ عنوان  نام  سازوکار  اصلی  و  فنی 

(DNSکنترل زیادی بر بازار نام دامنه دارد و ب ) ویژه در  به  ،رفتارهای این بنگاه  عضی از
قراردادی با رجیستریروابط  که  گونهبه  ،هااش  است  به  ممکن است  ای  آسیب  موجب 

سهولت  بررسی این موضوع و  منظور  به   (.Lepp, 2012, p.938شود )رقابت در بازار مزبور  
برشمرد و شرح زیر  های موردنظر اقسامی را بهتوان برای توافقات میان بنگاهمطالعه می

توافقات    .2  ،هایو رجیسترآیکان  توافقات میان    .:  کردپیرامون هریک جداگانه تحقیق  
 ها و رجیسترارها.میان رجیستری

 ها و رجیستری آیکان میان . توافقات 1-1-3

و   1توافقات افقی   ۀها در حقوق رقابت به دو دستطور کلی، توافقات میان بنگاهبه
بین    ،گریدبه عبارت    ایهای رقیب  شود. توافقات افقی میان بنگاهبندی میتقسیم  2عمودی 

بازار  و در یک سطح است ردیف  مین یک محصول مرتبط همأ ت ۀ هایی که در زنجیربنگاه
  ر ی تعب  به .  محصوالت لبنی  ۀمانند توافق میان دو تولیدکنند  ؛گیرندصورت میقرار دارند  

  بازار  قدرت  و  یتجار  هاتیتوج  و  زهی انگ  از  نظرصرف  ،ییکایمرا  محاکم  یآرا
 

1. Horizontal Agreements 

2. Vertical Agreements 
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  ن یشتریب 1. ندارقابت  نیقوان  مخالف  معمواًل  یافق  توافقات  از  دسته  نیا  کنندگان،مشارکت
 با  مبارزه  و  یقانون  گردیپ  کشف،   صرف  جهان  سراسر  در  رقابت  بر  ناظر  ینهادها  وقت
.  (359- 358  صص  ،1396  ،ینیحس)  شودیم  ی افق  توافقات  نوع   از  یضدرقابت  اعمال 

 در   مرتبط  محصول   کی  نی م أت   ۀری که در زنج  ییهابنگاه  ان یم   یتوافقات عمود  ،عکسرب
  د دار  قرار  دستنییپا  در  یگر ید  و  ازارب  باالدست  در  نیطرف  از  ی کی  و  ستندین   سطح  کی

م  ،دن شویم   واقع توافق  لبن  ۀ دکنندیتول  کی  انی مانند  توز  یمحصوالت    ن یا  ۀ کنندعیو 
  ی عمود  توافقات  به  یتر منعطف  کردیرو  همواره  رقابت  بر  ناظر  ینهادها.  محصوالت

  ی نهادها  قمطل  ت یممنوع  از  توافقات  نیا  از   ی اریبس  زین   ر یاخ  ی هاسال   در  و  اند داشته
  توافقات   حال،نیباا(.   & p.9JohansenGabrielsen ,2015 ,)  اندشده  خارج  یرقابت

 Russo)  باشند  یضدرقابت راتیتأث یدارا   و   کنند  محدود  را   تجارت است  ممکن یعمود

et al., 2010, p.218 .) 
  و   دامنه  یها نام  ۀعرض  یبرا   خود  دیی أموردت   یهایستر یرج  با  کانیآکه    یقرارداد

  در  رایز.  شودیمحسوب م  ریاخ  ۀدست   توافقات  از   کند یمنعقد م  هاآن  به   مربوط  خدمات
با    توافق  قی سطح قرار دارد و از طر  نیباالتر  در  کانیآدامنه،    یهابازار نام  نیتأم  ۀریزنج
و    یدرخواست  ۀدامن  یهانام  یینهاثبت    ،انیمتقاض  به  دامنه  ی ها نام  ۀئامکان ارا  هایستریرج
  از  یر یگبهره  و  کانیآ  یهمکار و بدون    آوردیفراهم م  را خدمات    نیاز ا  یفن  ی بانیپشت

  ۀئارا   قی از طر  کانیآاساس،    نیبر ا  نخواهد بود.  سریم  هایستر یرج  تی فعال  ،یو  خدمات
 از  هایستریرا دارد و رج  دکنندهی دامنه حکم تول  یها )روت( نام  ۀشیمربوط به ر  تخدما 

.  کنندیم  فا ی محصول ا  نیدامنه را در بازار ا  یها نام  فروشعمده  نقش   کانیآبا    توافق   ق یطر
  یها نام  یهایستریرج  یعنی  ،میمواجه  دامنه  یها نام  ی برا  یستر یرج  نوع  دو  با  ازآنجاکه

  قرارداد مفاد یدر ادامه به بررس ،یعموم  ۀدامن یها نام یهایستریو رج یکد کشور ۀدامن
 . میپردازیم   کانیآها با بنگاه نیاز ا  کیهر

   یکد کشور  ۀدامن یها نام  یها یستریبا رج  کانیآ  توافق
کشور  ۀدامن  یها نام  از  کی هر  ۀنام موافقت  کانیآ   نهاد   کی   با  را  (ccTLD)  یکد 
  که   را  یینهادها  کانیآ.  کندیمنعقد م  نظرمورد  ۀمنطق  ای  کشور  یدولت  مقامات  دیی أموردت 

 
1. United States v. Socony-Vacuum Oil Co. 310 U.S. 150, 60 S. Ct. 811, 84 L. Ed. 1129 (1940). 
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 1«(ل ئو)مس  یولمت»سازمان   کندیم  واگذار  هارا به آن  یکد کشور  ۀدامن نام   کی  یستریرج
   .است( سازمان مسئول رانیا  یکشور  یهادامنه ثبت)مرکز  کی رنی ا ران،ی ا در .دامنیم

ابتدا    در  یکد کشور  ۀدامن  یهانام  یواگذار   شروع  و  جادیا که  داشت   توجه  د یبا  البته
  ی ها نام  نوع  نیا  یهایستریرج  از  یاریبس  وبود    (نترنتیاعداد در ا   ی)مرکز واگذار   2انا یا  با

  درحال   انایا  با  خود  یقبل  توافقات   حسب  و  داشته  وجود  کانیآ  دآمدنی پد  از  شی پ  دامنه
با    سهیمقا  در  کانیآ  یعموم  ۀدامن  یهانام  یکل  طوربه  ل،یدل  نیهم  به.  اندبوده  تیفعال
برخوردار است. مطابق    یاز کنترل و تسلط کمتر   یکد کشور  ۀدامن  یها نام  یها یستریرج
  ی جد  یانجام اقدام  یبرا  یقرارداد   تی صالحشرکت    نیا  ،است  کرده  اعالم  کانیآ  چهبا آن

 کان یآ.  دارداز خود ن  تیبه تبع  یکد کشور  ۀدامن   یها نام  3کارگزاران   کردنملزم  منظوربه
توافق    ی و تعداد محدود  4مکاتبات   ۀ مبادلّ  و  یر یپذ تیولئمس   چارچوب   پنجاه  حدود   فقط
محدود است    زی ن  باتیترت   ن یا  ۀدامن   .امضا کرده است  انکارگزار  نیبا ا  نامهمهو تفا  یتیحما

  ن یا  انیم  یها تیولئمس  حدود  و  هااز نقش  یمجموعه کوچک  یو صرفاً شامل مستندساز 
 5.دوش یم کانیآو  نهادها

  ی ها در ارتباط با نام  ی متول  یها و سازمان  کانیآ  انیم   یت یحما  توافق  مدل   یبررس   از
توافق    کی مفاد    ۀمالحظ   ن،ی)همچن  6است   شده  هی ته  کانیآفوق که توسط    ۀ دامن نمونه 

در خصوص    EURID  یرانتفاعیغ  ۀسسؤم  و  کانیآ  انیمدل، م  نیبر ا  یگرفته مبتنصورت
  تعهدات   به  که  مدل   توافق  نیا  4بند    در.  شودیم  استنباط  امر  نیهم  زین(  eu 7.ۀنام دامن
  متقبل  را  تعهدات  نیابه توافق،    شدنبا ملحق  ،مذکور  سازمان  کند،یم  اشاره  یمتول  سازمان

  ی دسترس  نیتضم  .2  ده؛واگذارش  یکشور  کد  یبرا  نام  خدمات  آوردنفراهم  .1  :شودیم
  از  یریگبانیپشت .3 ؛مذکور  یثبت کد کشور  یهاو داده  یا منطقه لیبه اطالعات فا کانیآ

  کان یآ  یها استی از س  تیتبع  .5  ؛تماس  اطالعات   بودنو کامل  یدرست  ن یتضم  . 4  ؛هاداده
مداقه در مفاد    با.  کانیآبه    یمال  کمک  .6  ؛(یفن  لئمسا   یبرخ   بهراجع  5)مندرج در بند  

 
1. Sponsoring Organization 

2. The Internet Assigned Numbers Authority (IANA) 

3. Operators 
4. Accountability Frameworks and Exchange of Letters 
5; https://www.icann.org/resources/pages/cctlds-21-2012-02-25-en (Last visited: 2021-4-4) 

6. "Model ccTLD Sponsorship Agreement -Triangular Situation" (Third Version) Posted: 31 January 2002; 
Available at: https://archive.icann.org/en/cctlds/model-tscsa-31jan02.htm (Last visited: 2021-4-4) 

7. "EU ccTLD Registry Agreement"; Available at: https://www.icann.org/en/system/files/files/eu-icann-ra-

23jun05-en.pdf (Last visited: 2021-4-4) 
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  بودن   یرقابتضد  میو ب  نجامدیب  یرقابت  یهاینگران  جادیا  بهکه    ییهاتیمحدود  ،توافق  نیا
کد    ۀدامن   ی هانام  ۀعرض  زان یم  درخصوص  مثال،  یبرا  .شودینم  مشاهده  برود  هاآن 

  یها تیبر فعال  یتیمحدود  کانیآ  یسو  از  انیمتقاض  طیشرا  ای  و  هاآن  متیق  ای  یکشور
  ی هامتیق  با  کدها   نیا  لیدل   نیدامنه وضع نشده است. به هم  یهانام  نیا  یها یستریرج

 :است یضرور  نکته چند به توجه حال،نیباا .شوندیم عرضه ی متفاوت 
  خدمات  و یکشور کد  یباال سطح ۀدامن منا هر ۀعرض انا،یاز آن ا شیپ ای ،کانیآ .1
  ۀعرض  مثال،   یبرا .  کندیم  واگذار  ی ستریرج  کی به    یانحصار  طوربه  را   ها آن  به  مربوط
ه  کی رنی ا  به  فقط  ir.  ا ی  رانی.ا  ی کشور  یکدها  و  است  شده  د  چی واگذار    ی گریبنگاه 

به  باال   سطح  ۀدامن  یها نام  نیا  یستر یرج  تواندینم   بیترت   نیهم  به  و  ورد آ  ت دسرا 
موجب انحصار در   یتوافقات انحصار  نیا  .یکد کشور  ۀ دامن  یهانام  ریسا  درخصوص

بازار   دوم  م  ۀن دام  یها منا  یستریرج  خدمات  ۀعرض  یعنیسطح  امکان    دشویمزبور  و 
بنگاه از  خواهان    یگرید  یها رقابت  م  هستندخدمات    نیا  ۀعرضکه    با .  شودیسلب 

  بازار   نجاکهآاز  رایز.  شود  محسوب   ی ضدرقابت  نفسهیف  امر  نیا  رسدیمن  نظربه  همه،نیا
با    ،بازار مرتبط قرار دارد  ک یدر    ی عموم  ۀدامن  یها با بازار نام  یکد کشور  ۀدامن   ی هانام

رج   ۀیکل  انیم  رقابت  موردبحث،  بازار  بودنیجهان  و  ریاخ  ی ها نام  یهایستریحضور 
بود   ها یستریرج دامن  ۀدربار  یانحصار  توافقات   نیبنابرا  ؛برقرار خواهد  نام  سطح    ۀ هر 
  ی عموم  ۀدامن   یها نام  کهن آ  ژهیوبه .  ردآویبه نفس رقابت وارد نم  یخلل  یکد کشور   یباال 

  ک یهر  اب  یکد کشور   ۀدامن  یها نام  ارتباط  عالوه،به.  اندمواجه  زی ن  کاربران  شتریبا اقبال ب
بر کد کشور خود کنترل داشته    ی اتا اندازه  ی محل  ی هادولت  کندیم  جاب یااز کشورها  

  و   هدف  نی. ادنکن  یگذاراستیآن مطابق با مصالح مدنظر خود س  ۀدرباربتواند    و  باشند
  ی ستریرج  بنگاه  واحدبودن  با دامنه    ی هانام  ن یدر ا  نترنت یا   تی ثبات و امن  نیتضم  نیهمچن

 خواهد شد. نیتأم  هاآن 
 و یداور به مراجعه ق ی طر  از اختالفات وفصلحل مدل،  توافق  6-5  بند با مطابق .2
  ن یا  زبان.  دی به انجام خواهد رس  1( ICC)  المللنیب  یبازرگان  اتاق  یداور  قواعد  با   مطابق

محل    ورکیویشهر ن  ،یمکان داور  ۀدربار  نیطرف   توافق  عدم  صورت  در  و  یسیانگل  ندیفرا

 
1. Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce (ICC) 
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  در  کانیآ  یاز سو   فرضشی صورت پسازوکار به  نیا  ن،ی خواهد بود. بنابرا  یانجام داور
 وجود   آن  رییتغ  امکان  و  دارد   وجود  یکد کشور  ۀدامن  ی ها نام  یها یستریرج  با  توافق
ب  نیا  لیتحم  ۀشائب  لذا.  ندارد   ن یهمچن  .دارد  وجود  اختالفات  وفصلحل  یراسازوکار 
  عالئم  دارندگان  و  دامنه  نام   کنندگانثبت  نیب  اختالفات  حل  یبرا   ی گرید  یهاروش
 (. .Lee, 2020, pp 397–410) ددار وجود یتجار

آن  .3 فرض  سو  که بر  از  فوق  ترتبات    ی هاتیفعال  بر  یتیمحدود  کانیآ  ی در 
با ا  ی)برا  یکد کشور  ۀدامن  یهانام  یها یستریرج توافق    زانیم  ۀدربار(  کی رنیمثال در 

نوع   نیا  ایاست که آ نیا طرح قابل ال ؤ س ،شود وضع هاثبت آن ۀنیهز ای هانام نیا  ۀعرض
  یی قضا  ۀیرو  در  ی دی مد  یها تا مدت  ر؟ یخ  ا ی  کرد   ی تلق  یرقابتضد  توان یم  را   ها تیحدودم

  ی هاتیمحدود  و  هابنگاه  یعمود   و  یافق  توافقات  انی م  یتفاوت  ییکایمرا   یهادادگاه
  مت یق  و  عرضه  زانی م  بر  ناظر  یهاتیمحدود  ژهیوهب  و  نبود  لئ قا  هاآن  در  مندرج  یتجار

  دگاه ید  ر،یاخ  یهااما در سال   ؛(1نامعقول  ذاتاً)قاعده    دانستیم  ممنوع  و  یضدرقابت  ذاتاً  را
  ی برا  و  استشده    لیتعد  یعمود  روابط  یهاتیمحدود  درخصوص  کمدستمذکور  

  ،مرتبط  بازار  در  هاتیمحدود  نیا  یاقتصاد   آثار  به  هاآن   بودن  یضدرقابت  ای  یرقابت  یابیارز
  و  تیمحدود  نیطرف  یبازارا  سهم  آن،  یورود  موانع  و  ساختار  ری نظ  بازار   ط یشرا  نیهمچن
  اصل  هاتیمحدود  نیا  خصوصدر  نیبنابرادارد.    توجه  هاآن  بیرق  یها بنگاه  رقابت  توان

آثار مثبت و   ۀموازن  از  پس  کهمگر آن  ،نهاد  یرقابت  نیمواز  با  هاآن  نتیمبا  عدم  بر  دیبا  را
  کرد   انکار  توانینم(.  2متعارف و معقول  ۀ)قاعد  رسد   اثبات  به  هاآن  بودن  یرقابتضد  ،یمنف
  قیآن از طر  متیو ق  محصول   ۀ عرض  زانی است که م  نیاحقوق رقابت بر    یکل  لیتما  که

  ای  سلب ها را  عمل بنگاه  یآزاد   یقرارداد   یتیمحدودشود و    نییتعامل عرضه و تقاضا تع
  ی ها نام  ی در بازار باالدست  کانیآ  سو،کی  از   کهنیا  به  توجه  با  ن،یبراعالوهمحدود نکند.  

  ی عمود  یهاتیمحدود  وضع  گر،ید  یسو  ازبرخوردار است و    یانحصار   تیدامنه از موقع
  یکشور   کد   ۀدامن  ی هانام  یها یستر یدر توافقات با رج  مت یق  تی تثب  ا یعرضه    زانی بر م

  ی ها نام  یها یستریرج  یعنیخود    یرقبا   گریو با د  گریکدیبا    هاآن  یبر توان رقابت  تواندیم
  ،عرضه را سلب کند  شی و افزا  متیامکان کاهش ق   نیهمچن  ،گذارد  ی اثر منف  ی عموم  ۀدامن

 
1. per se Rule 

2. Rule of Reason 
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  صورت   در  که  داد  احتمال   توانیم   یقو  ظن  به  شود،کنندگان  مصرف  انی موجب ز  هجیدر نت
  ی هایستریکه با رج  ی روابط و توافقات   در  کانیآ  یاز سو   یی هاتیمحدود نیچن  ینیبشیپ

  یضدرقابتقانون شرمن    1  ۀاقدام از نظر ماد  نیا  کندیبرقرار م  یکشور  کد  ۀدامن  یهانام
  با  مطابق  را یزکرد.   تیتقو را  نظر  نیهم  توانیم   زی ن  رانیدر حقوق ا  .دیآ  شماربه  ممنوع  و

 میرمستقی غ  ا ی  میمستق  نحوبه  فروش  مت یق  کردنمشخصهر نوع    ،44قانون اصل    44  ۀماد
 وفق  شود،اضرار به عموم    بجموبالقوه    ایممکن است بالفعل    ازآنجاکه  ،دی تول  کنترل   ای

از   1  ۀماد  20  بند و  شد  خواهد  رقابت  در  اخالل  موجب  مرقوم   نیچن  رو،نیاقانون 
 .پنداشت یضدرقابت  دیبا را ییهاتیمحدود

 یعموم ۀدامن یها نام ی سترارهایو رج ها یستریرج با   کانیآ  توافق
  ۀ دامن   نام   هر  ثبت  یانحصار   یواگذار   استیس  زین  ی عموم  ۀدامن  یها نام  ۀحوز  در

توافقات    طبق  org.و    com ،  .net.مثال،    یدنبال شده است. برا  یستریرج  کیسطح باال به  
سطح    ۀ دامن  یها نام  ی ستری رج  و  اند واگذار شده  ن یسایور شرکت    به  فقط  ی اجداگانه

 2اس یلی اف  و  1ی ستریخدمات رج  یها شرکت  به  انحصاراً  بیترت   به  info.  و  pro,  یباال 
با توجه به لزوم    یانحصار   یتوافقات عمود   گونهنیا  ،شد  اشاره  کهچنان  3. اندافتهی   انتقال 
از    یریجلوگ  نیهمچن  ،دامنه  یها نام  ثبت  در  یهماهنگ  و  نترنتیا  تیامن  و  ثبات  نیتضم

توج قابل  کاربران  حقوق  اختالط  و    رفاه   و   ییکارا  ش یافزا  موجب  و   نداهیاختالف 
  ۀ دامن  یهانام  یها یستریرج  انیم  رقابت  دیشدت   کهآن   ضمن.  شوندیم  کنندگانمصرف

حقوق رقابت    نیبا مواز  ینت یمنظر، مبا  نیا  از  ن،یبنابرا  .داشت  خواهد  یپ  در  زینمختلف را  
اول    ۀمندا. هرچند، نام  شودیاحساس نم   ۀدامن  یها نام  ری سا  با  سهی مقا  در  com.سطح 

  تی را در موقع  نیسایور  یستر یامر شرکت رج  نیو ا  دارد  یادتریز  اریبس  کاربران  یعموم
   .است داده قرار دامنه یها در بازار نام یاژهیو

  ن ی مواز  برخالف  تنهاوجود دارد که نه  نیسایور  و  کانیآدر توافق    گریمفاد د  یبرخ
اند. شده  ینیبشی پ  ۀدامن  یهانام  بازار  در  رقابت  تیتقو  جهت  در  ،ستندین  رقابت  حقوق

 
1. Registry Services Corporation 
2. Afilias 

 ر.ک: ،ها با ایکانعمومی سطح باال و توافقات آن ۀهای دامنهای نامبرای اطالع از رجیستری  .3
https://www.icann.org/resources/pages/registries/registries-agreements-en (Last visited: 2021-4-4) 
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  ا ی   ها یستر یدامنه توسط رج  ی هانام  1احتکار   ت یممنوع  3- 1  ۀمادب    بندمثال، در    یبرا
- 2  ۀماد  بدر بند    .است  دهش  ذکر  نیطرف  2موردتوافق   یها استیس  از  ی کی  سترارها یرج
غ  متعهد  کانیآ  زین  3 و  منصفانه  رفتار  هم  زیآمضی رتبعی به  است.  برا  نیشده    ی تعهد 

  شده مقرر    زین  هاآن  یدسترس   نیتضم  و  کانیآ  دیی أموردت   یسترارها یدر قبال رج  نیسایور
ب  نرفتن نیازب  منظوربه  ، یستریرج  نیا  ن، یهمچن.  (7- 1  ۀ )ماد  است  در    ن یرقابت 

  یها بند  در.  است  شدهواگذارشده منع    ۀ دامن  نام  ی برا  خودشدن    سترار یاز رج  سترارها، یرج
 روابط  در  خدمات  متیق  ض یتبع  نییتع  و  یوندیپ   یانجام قراردادها  زی ن  7-3  ۀماد  ج  و  ب
 . است دهش اعالم  ممنوع کانیآ دیی أموردت   یرجسترارها با

  سترارهایو رج های ستریرج انیم توافقات .2-1-3

  ز ین هاو خدمات مربوط به آن  ۀدامن   ی هانام  ۀعرضدسته از توافقات در ارتباط با    نیا
 :رندیگیم  قرار ی اجمال یبررس مورد الًیذ  که رندیگیم  یجا دسته دو در

 سترارها یرج و های ستریرج انیم اتتوافق  ـ

عمود  ۀزمر  در  مجدداً   توافقات   نیا رج  ،است  یتوافقات  بازار    در  ها یستریچون 
 انی توافقات م  ۀمطالع  ازکه    یجینتا  همان  لذا.  دارند  قرار  یسطح باالتر   دردامنه    یهانام

که در   یدر صورت   ن،یبنابراصادق است.    زین  نجایدر ا  آمد  دستبه  هایستریرج  و  کانیآ
  ۀ دامن یهانام ثبت ۀ تعرف  درخصوص یران ی ا ستراریرج کی و  یستریرج کی انی مقرارداد 

  توجه   با   رسدینم  نظر به  ،شود   ن ییتع  مت یق  حداکثر (  org.  ا ی  com,)مانند    ینیمع  یعموم
مگر    ،دانست  رقابت  مخل   را   ادشده ی  تیمحدود  بتوان  محصول   نیا  مرتبط  بازار  ساختار  به
  ی سترارهایرج  با  یقرارداد   روابط  در  یزی آمضیتبع  نحوبه  شدهنییتع  متیق  سقف  کهآن 

محدود و دشوار   یرا به سود تعداد  هاآن  انیم  ثرؤم  رقابت  عمل  در  و  ودش  مقرر  محتلف
ا  سازد در  بند    صورتنیکه  باب  اجرا   44  ۀ ماد  3از    اصل   یکل  یها استی س  یقانون 
که    یدر صورت   ،است  منوال   نیهم  به  وضعشد.    خواهدقلمداد    یضدرقابت  وچهارمچهل

ق  سترارهایبا رج  یستریرجدر توافق     متیق  ای   نییتع  هاآن  خدمات  ۀعرض  متیحداقل 
فرض    برکه    یدر موارد   ،بود   جی نتا  نیهم  به  لئقا   توانیم   .شود  مشخص  یو ثابت  نیمع

 
1. Speculation 

2. Consensus Policies 
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  یبرا   ی ستریرج  یسو   از  دامنه  ی هانام  فروش  و  عرضه   زان ی م  ی برا  یحداکثر   ا ی  حداقل 
 .شود نییتع سترارها یرج

  سترارهایرج انیم توافقات و های ستریجر انیم توافقات ـ

دامنه در    یهابازار نام  نیتأم  ۀری زنج  در  آنجاکهاز  ،هم  با  هایستر یرج  انیم  توافقات
 به.  است  یافق  توافقات  نوع  از  ند،گریکدی  میمستق  بیقرار دارند و رق  یمشابه  تیموقع

  اختالل  احتمال   ازآنجاکه.  کنند یمنعقد م  با هم  سترارهایرج  که  یتوافقات   ،است  بی ترت   نیهم
  از  ادتر ی ز  اریبس  رقبا  انی م  توافقات  در  مندرج  یهاتیمحدود  ۀجی نت  در  رقابت

  شتر یب  هاتیمحدود  نوع  نیا  به  یمقامات رقابت  تیحساس  ،است  یعمود  یهاتیمحدود
  از)اعم  متیق تیتثب چون  ییهاتیمحدود یذات  کردنیتلق یضدرقابت رو،نیهم از .است

  یسنت  قیمحصول از مصاد  ۀ عرض  زانیم   کنترل   ای(  ثبات  یزان یم  ای   حداقل  حداکثر،  نییتع
  د یبا  دامنه  یها نام  بازار  ساختار  به  توجه  با  .است  یافق  روابط  در  یضدرقابت  اعمال   بارز  و

 و   است  موردانتظار  شتریب  سترارهایرج  روابط  در  رقابت  حفظ  و  وجود  که  داشت  اذعان
 دراست که    رونی. از همرسدیم  نظربه  ترمحتمل  بخش  نی ا  در  زی ن  رقابت  مقررات  نقض

  طیشرا  ن یتضم  eu.  ی سطح باال   ۀ دامن  ۀدرباراروپا    ۀ یاتحاد  و  پارلمان  مقررات   4  ۀماد  2  بند
مذکور    ۀدامن   ی ستریرج  تعهدات  از  یکی  eu.  یسترارهایرج   انیو منصفانه م  ثرؤم  رقابت
 1.شده است دانسته

  با   رانی .ا  و  ir.  یکد کشور  ی هادامنه  ستراریمقام رج  در  کی رنی اگر ا  ،بیترت   نیبد
  ی نظر از سهم بازار صرف  ،بزند   متیق  تی تثب  به  دست  دامنه  یهانام  نیا  یرجسترارها  گرید

قانون   وچهارمچهل  اصل  یکل   ی هااستی س  ی قانون اجرا  44  ۀماد  1مشمول بند    ،نیطرف
  ی برا  یحداکثر  ای اگر حداقل    ،است  نیهمچن.  شودیفرض م   یضدرقابت  وتصور    یاساس

  از  کی هر  که  زین   یصورت   در .  دهد  قرار  هاآن  یثبت نام دامنه برا   یفروش و تقاضا   زانیم
  سترارها یرج  انیمزبور در توافق م  ۀماد  در   مندرج  یهاتیمحدود  ری سا  ا ی  هاتیمحدود  نیا

  یعموم  ۀدامن  یهانام  از  کی هر  خصوصدر  گریکدیبا    هایستر یتوافقات رج  ای   گریکدیبا  

 
1. Regulation (EC) No 733/2002 of the European Parliament and of the Council of 22 April 2002 on the 
implementation of the .eu Top Level Domain, Official Journal of the European Communities, L 113/1, 

30.4.2002. (Date of last review: 29/08/2019) 
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  مشمول  و  شوندیم  یرقابتضد  ۀیحقوق رقابت مرتکب رو  نیمطابق با مواز  ،مقرر شود
 .بود خواهند اعمال  قابل رقابت قانون  در مقرر  یاجراضمانت

 یرقابت ضد ۀجانبکی اعمال. 2-3
  یها یستریو رج  کانیآ  یانحصار   تی دامنه و موقع  ی ها نام  بازارتوجه به ساختار    با

  سهیمقا  در  بازار  نیا  در  یرقابت ضد  ۀجانبکیاحتمال بروز اعمال    ،یکد کشور   ۀدامن  یهانام
  ونهگهر  ،قانون شرمن  2  ۀوفق ماد   ،کایمرا حقوق    دراست.    شتریب  ی ضدرقابت  توافقات  با
  با   یتیموقع  نیچن  به  یابیدست  یبرا  تالش  ای  یانحصار   تی موقع  ۀتوسع  ای   تیتقو  ،جادیا

 کنندگانمصرف  رفاه  یارتقا  ای  یاقتصاد  ییکارا  شی که موجب افزا  ییهاهیرو  به  توسل 
هر    ن،یبنابرا  (.305، ص.  1398  ،ی)غفار  گردند یم  ی تلق  یضدرقابت  و  ممنوع   شوند ینم

  یپرمتقاض  ۀدامن یها نام که ن یسایورهمانند  ییهایستری رج ای  کانیآ یکه از سو  یعمل
به    رمنصفانهیغشوند که    یاعمال   مرتکبواگذار شده است    هاآن   به  org.و    com.  رینظ

رقبا از بازار منجر شوند    ی به خروج اجبار  ا یکاربران و    ا ی  سترارها یاجحاف در حق رج
رقابت     ی سو  از  یاعمال  ن یچن  کابت ار  ،است  ن یهمچن  .آمد  خواهند   شمار بهمخل 

آنان در بازار نام    قی دامنه از طر  یهانام  ثبت  یباال  آمار  زانیم  لحاظ   به  که  ییسترارهایرج
و مقررات حقوق    رانیا  ۀدامن   نام  بازار  بر   هیتک  با  ،ادامه  در.  ندممتاز  تیموقع  ی دامنه دارا

 یضدرقابت  ۀجانبکی  اعمال   قیمصاد  یبرخ  ،44  اصلقانون    45  ۀماد  ژهیوبه  ،رانیارقابت  
از    ینیبه اعمال مع  ریاخ  ۀماد.  شودیم  یبررس  است  ترمحتمل  بازار  نیا  در  هاآن   بروز  که

 . ند نجامیباخالل در رقابت  بهممکن است  کهدارد  اشارهها بنگاه

 معامله از استنکاف و. احتکار 1-2-3

 کردناز انبار  را  هاآن   یعموم  ۀدامن  یهاناماز    کیهر  ی ستر یرج  با  شدر توافقات  کانیآ
 .Drexl & Di Porto, 2015, pp) کندیم منعواگذارشده   یباال سطح  ۀدامن نام احتکار و

بند    مستفاد(.  268-265 اجرا   45  ۀماد  الف از    ، زین  44  اصل  یکل   ی هااستیس   یقانون 
 شود ممنوع است.  منجر که به اخالل در رقابت   یصورت  در احتکار و استنکاف از معامله 

  الف بند    3شق   یاستنکاف از انعقاد قرارداد در انتها  ا یبودن احتکار    یضدرقابت  اریمع
  ا یکاال    متیق  یباالرفتن ساختگ»اشاره قرار گرفته که عبارت است از:    مورد  مذکور  ۀماد

  خواهد  کنندگان مصرف  رفاه  و  یاقتصاد   یی کارا  کاهش   موجب  که  یامر .  «خدمت در بازار
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دامنه احتکار و استنکاف    یها نام  بازار  در  کهنیتصور ا  .(302ص   ،1396  ،ینیحس)  شد
  ی کم  نجامدیب  یضدرقابت  اثر   نیچن  به  ییتنهابه  بتواند  ستراریرج  ای   یستریرج  کی   یفرد

  ا ب  را  ودخ  ازی نام دامنه خواهند توانست ن  انیتقاضم  ،یتیموقع  نیدر چن  رایز.  است  دشوار
  یسطح باال  ۀدامن   رییتغ  باصورت لزوم    در   ایبرطرف کنند    سترارهایرج  ری مراجعه به سا

  نیا  ساختار  به  توجه  با  گاه  حال،نیباارا انتخاب کنند.    یگر ید  ۀدامن  نامخود    نظر  مورد
احتکار و    ی طیشرا  تحت  رسد یم  نظرفعال در آن به  یهابنگاه  یبرخ  ۀژیو  ت یموقع  و  بازار

  ثار آ  واجداست    ممکن  زی ن  یبه صورت فرد  یمذکور حت  محصول   ۀعرضاز    یخوددار
  که نینظر به ا  ،مثال   ی برا.  دیآ  شمار به  رقابت  مقررات  ناقض  و  باشد  بازار  در  یضدرقابت
  ،دارد  برعهده  را  net.و    com،  .org,  یپرمتقاض  ۀ دامن  یهانام  یستریرج  نیسایورشرکت  

  موجب   ان یدامنه به متقاض  یها نام  ن یا  ی واگذارشرکت از انعقاد قرارداد و    نیاستنکاف ا
  ت یموقع  به توجه با ب،یترت  نیهم به. رودیم شماربه یضدرقابت و شودیم متیق  شیافزا

و   رانی ا  یکد کشور  ۀدامن  ی ها نام  خصوصدر  رانی ا  ۀدامن  نام  بازار  در  کی رنیا  یانحصار
.ir ۀ دامن  یها نامبخش نسبت به    نیسطح دوم در ا  ۀدامن  نام  ثبت   یتقاضا  بودنترو ارزان  

  نیا  یستریرج  خدمات  ۀعرضبنگاه از    نیا  یاستنکاف فرد  ایاحتکار    آنجاکهاز  ،یعموم
  ۀ دامن  یها نام  یسترارها یرا مجبور به مراجعه به رج  انیمتقاض  یکشور   کد   ۀدامن  ی هانامدو  

عمل موجب کاهش    نیا  ، کندیم  دامنه  نام  افتیدر  بابت  شتر یب  یمبلغ  پرداخت  و  یعموم
  نیشد، بنابرا  خواهد   یاقتصاد  ییو کاهش کارا  دامنه   یهانام  ی کنندگان داخلرفاه مصرف

اگر    ،است  ی جار  حکم  نی هم.  دیآ  حساب به  رقابت   مقررات  از   ی تخط  و   یضدرقابت  دیبا
  بازار   در  یتوجهقابل یسهم بازار  یدارا   یپرمتقاض ۀدامن  یها نام  خصوصدر  یستراریرج
افزا  ۀباشد و احتکار و استنکاف او از عرض  رانیا  ۀدامن  نام   مت یق  شی خدمات موجب 

 . شود
حق  ،دامنه  یها نام  ثبت  ی متقاض  کی   که  یفرض  در  اما    ا یباشد    یقیخواه شخص 

  یکشور   کد  از  اعم  دامنه   یها نام  از  یانبوه  حجم  ثبت  به  اقدام سود    کسب  یبرا   ،یحقوق
آن  1باشد   کرده  یعموم  و مجدد  فروش  از    مت یق  ای   یخوددار  گرید   انیمتقاض  به  هاو 

  نیا  ال ؤس   ،ندنک  یااستفاده  دامنه  یها نام  نیا  زخود ا  زیو عمالً ن   کند  مطالبه  را  یهنگفت

 
1. Cybersquatting 
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  شود یممحسوب    یرقابتو ضد  یتلق  45  ۀماد  الفعمل مذکور  مصداق بند    ا یآ  که  است
  چیه   با  دامنه  ی هانام  بازار  اواًل  کهنیا  به  نظر   ،کرد  خاطرنشان  دیبا  پاسخ   در  ؟ریخ  ای

ن  نیا  ۀعرض  در  یتیمحدود نام دامن   اًی ثان  و  ستیمحصول مواجه  سطح    ۀامکان ثبت هر 
 شده  ثبت   ی گریشخص د  ی براسابقاً    موردنظر  نام  که  فرض  بر  و  دارد   وجود  اصوالً   یدوم

  موردنظر   نام  به  یشوندیپ  ا ی  پسوند  کردنبا اضافه  و  ی فکر  ت یحقوق مالک  تی با رعا  ،باشد
  رسد یم  نظربه  ،سطح باال کماکان امکان ثبت آن وجود دارد  ۀ دامن  رییتغ  ا ی  آن  کردنکوتاه  ای

هر کس  »  ۀقاعد  اساس  بررا    هاآن  که  یاشخاص  یسو  از  دوم   سطح  یهادامنه  نام  احتکار
  عمل   کی   یاسطح خرده  نیچن  دراند  ثبت رسانده  به  «1آمد حق تقدم با او است  زودتر

ا  دیبا  بتهلا.  ابدیینممصداق    یضدرقابت از  مقصود  که  داشت  افراد    ن یتوجه  از  دسته 
 در  گر،ید  عبارت  به  ،یعنی  ؛ندارند  را  ستراریرج  ای  یستریرج  عنواناست که    یاشخاص 

  گونه همان.  کنندیم  تیبازار نام دامنه فعال  ن یتأم  ۀریزنج  در  سترارهایرج  از  ترنییپا  یسطح 
  استنباط   رقابت  حقوق  مقررات  یاجرا  رهگذر  از  که  است  یاجهی نت  امر  نیکه گفته شد، ا

  یکل  یها استیس   یاجرا   قانون   50  ۀماد  با  مطابق  برد  ادی   از   دی نبا  کهآن  ژهیوبه  .شودیم
  ند ااعمال مقررات رقابت خارج  ۀدامن  از  فروشانخرده  ـ ی خارج  رقابت  حقوق  همانند ـ

  ،میبه موضوع بنگر یگری د ۀچ یدر از  که  یصورت  در ن،یبنابرا(. 284، ص 1396 ،ینی)حس
از منابع،    نه یبه  ۀاستفاد  یبرادامنه،    یهانام  بر   ناظر  ن یقوان  دروجود ندارد که    یمانع  چیه

  ی هارقابت  بروز  از   ممانعت  و   نترنتیا  طیمح  کنندگان مصرف  شدناز گمراه  ی ریجلوگ
کننده از حقوق خود ثبت  ۀ استفادسوء  احراز  صورت  در  ناعادالنه  داراشدن  و  رمنصفانهیغ

دامن   ی و  نکردناستفاده  ن،یو همچن نام  ثبت  ۀاز  دوم    قرارداد  اعتبار  طول   در  شدهسطح 
  شودمنع    ی مذکور به نام و  ۀدامن  نام   دی تمد  از  مربوطه   ستراریرج  ا ی  ی ستریرج  ،یواگذار

  ملزم  دی جد  ی نام مذکور به متقاض  ی به انتقال اجبار  ،هیثبت اول  ی هانهیبا پرداخت هز  ای
  بیکه با تصو  یشود. امر   نییمجازات تع  زی دامنه ن  یها ثبت نام  نیچن  یبرا  یو حت  دشو

  2. استمسبوق به سابقه    1999متحده از سال   االتیارتباط در ا نیدر هم یقانون خاص

 
1. First come, first served. 

2. The Ant cybersquatting Consumer Protection Act, November 29, 1999. 
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 یتهاجم و ز یآمض یتبع یگذارمتیق ومعامله  طی در شرا ضیتبع. 2-2-3

شرالئقا   ،44  اصل  قانون  45  ۀماد  جبند    وفق با    زیآمضیتبع  طیشدن  معامله  در 
است که در صورت اخالل در رقابت    یاز اعمال  یکی  کسانی   تیاشخاص مختلف در وضع

  مذکور   ۀماد  بمحسوب خواهد شد. بند    یرقابتقانون مذکور ضد  1  ۀماد  20بند    یبه معنا
خدمت مشابه به    ا یکاال    ۀعمل مقرر داشته است که عرض  نیا  قیاز مصاد  یکی  عنوانبه
مناطق    نیب  متیق  ضیتبع  ا یچند طرف معامله و    ایدو    نیب  ضی از تبع  یکه حاک  ییهامتیق

آن    یجانب  یهانهیهز ریحمل و سا  یهانهیمعامله و هز  طیبودن شرا کسانیرغم  مختلف به
 ،1398  ،یغفار  ؛330.ص  ،1396  ،ینیحس)  رودیم  شماربهاز مقررات رقابت    یخطت   ،باشد
چنانچه   ،رانی ا ۀ دامن یها نام بازار در (.234- 233ص   ،1389 مقدم، ی لیوک ؛ 540-536ص

ا فرض    ،یاقتصاد  هیتوج  هرگونه  بدون  و  هانهیهز  بودنکسانی وجود    با  ک،یرنی به 
  ی هانام  به راجع  مختلف   یسترارهایرج  به  خود  خدمات   ۀعرض  یرا برا   ی متفاوت   ی هامتیق

 . است  شده یرقابتدهد مرتکب عمل ضد شنهادیپ ir.و  رانی .ا یکشور کد ۀدامن
ممنوع    45  ۀماد  داست که وفق بند    یقیاز مصاد  گرید  یکی  یتهاجم  یگذار متیق
بازار    ر یسا  کردنخارج  قصد  به  ینیمع  ستراریرج  ا ی  یستر یرجاگر    .است از    بهرقبا 

  ۀ دامن   یها نامو    یکشور   کد  ۀدامن  یها نامسطح باال اعم از    ۀدامن  نام  یتهاجم  یگذار متیق
   .است  شده یرقابتضد یمرتکب عمل ،آورد یرو  شدهگفته یمعنا به یعموم

 ی فروش اجبار .3-2-3

  است. 44قانون اصل   45 ۀماد ومذکور در بند  مشتمل بر موارد  ی اجبار  فروش
  ا ی  یستر یرج  کی  کهنیا  صرف  به  دامنه  یهانام  بازار   در  که  داشت  توجه   دیبا

خود    یسطح باال  ۀدامن   نام فروش    مثالً   ،شود  مزبور  اعمال   مرتکب   یفرد  طوربه  ستراریرج
  یرقابتعمل ضد  نیا  ،کندوب( منوط    یزبانی)همانند م  گریخدمت د  ایکاال    دیرا به خر

نم ا  انیمتقاض   رایز.  شودیمحسوب  با  قرارداد  م  نیانعقاد  از    یسادگبه  توانندیشخص 
با مراجعه به سا  یشرط خوددار   نیا  رش ی پذ  کنند.    افت یرقبا محصول خود را در  ر یو 
 و  موردنظر بنگاه  رفتار  لیوتحل هیتجز مستلزم  که  لیذ  قیمصاد  ری نظ یموارد  در  حال،نیباا

متعارف و معقول    ۀقاعد  وفق   بازار  ساختار  و  طیشرا  نظرگرفتندر  نیهمچن  ،یو  یرقبا
 : دیآیم شمار به یرقابتضد یوندیپ  یقراردادها  شنهادیپ  است،
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  ۀ عرض(  یجمع  طور)به  یمتعدد   ی سترارها یرج  ای  هایستریکه رج  یصورت   در •
خر  ۀدامن   ی هانام به  را  د  دی خود  در    ی گریمحصول  باشند:  کرده  منوط 

  اقدام   کمدست  ای  توافق  وقوع  بر  داللت  امر   نیا  آنجاکهاز  ،صورتنیا
مرتکب    ،44  ۀماد  7  و  5  یبندها مستند به    ، دارد  هاآن  انیم  یافق  یهماهنگ

 . اندشده یرقابتعمل ضد

  که یدرحال  دهد  یوندیپ  قرارداد  شنهادیپ  یانفراد  طوربه  یبنگاه  که   یفرض  در •
 رخ   ی رقابتعمل ضد  ، برخوردار است  رانی ا  ۀدامن   نام   بازار   در  ژه یو  یتیموقع  از

چون   ،زد  یاقدام   ن یچن  به  دست  کیرن یا  چنانچه   مثال،  ی برا.  است  داده
کشور  ۀدامن  یهانام  انیمتقاض   رشیپذ   جز  ی اچاره(  ir.و    رانی).ا  یکد 

باال   ۀدامن  یهانام  یسترارهایرج  به  مراجعه  ای  وندشدهیپ   محصول    ی سطح 
ب  یعموم   1  ۀماد  20  بند  اساس  بر   یو  عمل  ،ندارند  شتر یو پرداخت مبلغ 
که    ی ستراریرج   ،است  بی ترت   نیهم  به .  دشرقابت محسوب خواهد    مخل 

 . دارد رانیا بازار در یتوجهانیشا یسهم بازار 

 مسلط  یاقتصاد ت یاستفاده از وضعسوء .4-2-3 

که در آن توانایی تعیین قیمت، مقدار عرضه    استوضعیتی در بازار  مسلط  ت یموقع
یا تقاضای کاال یا خدمت یا شرایط قرارداد در اختیار یک یا چند شخص حقیقی یا حقوقی  

مسلط به   ی اقتصاد تیاستفاده از وضعسوء(. 44قانون اصل   1 ۀ ماد  15گیرد )بند یمقرار 
 . دشویم  محقق  44قانون اصل   45 ۀماد طمذکور در بند   یهااز روش یکی

  همانند   یبنگاه  ساالنه،  فروش  زانیم  و  یآمار   یهاداده  اساس  بر  هرگاه  مبنا،  نیا  بر
  ران ی ا ۀ دامن نام مرتبط  بازار  در مسلط  ت یموقع  یدارا  com. ۀدامن نام  ستراریرج ای  کی رنیا

مرتکب عمل    ،ردیبگ  شیمصرح در فوق را در پ   ۀگانشش  اعمال   از  کیهر  ،فرض شود
 شده است.   یضد رقابت
  ی خود دارا   تیفعال  ۀمحدود  در  کانیآگفته شده است که    زیاروپا ن  ۀیاتحاد  حقوق  در

متحده    االتی گونه که در حقوق رقابت اآن  ای  (Komaitis, 2003)  مسلط است  ت یموقع
 به  بنگاه  نیا  ،علت  نیهم  به.  است  یانحصار   قدرت  یدارا   شودیم  ادی  موضوع  نیاز ا

  دن برخوردار  دامنه  نام  یبازارها  در  یتیموقع  نیچن  از  که  ییسترارهایرج  ای   یستریرج  همراه
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و  ۀجانبکی  یرفتارها   از  دیبا مراقبت  به مس  ژهیخود  تا  نقض    یناش  یها تیولئ کنند  از 
 مقررات رقابت گرفتار نشوند.  

مطرح    کانیآ  ۀ جانبکی   یرفتارها   ۀدربار  کا یمراکه در حقوق رقابت    یقیاز مصاد  یکی
به   و    یهامناقصه  نکردنبرگزار  است  یضدرقابت  یعمل  نظرانصاحب  یبرخ  نظرشده 

 به .استشرکت   نیا نظرمورد یها یستر یسطح باال به رج  یهادامنه یدر واگذار 1ی رقابت
کنش  از رهگذر تعامل و برهم  د یمحصوالت با  مت یدر بازار آزاد ق  آنجاکه از  ،نانیا  نظر 

رقابت سالم    ۀنیزم  کردنفراهم  شود،و مکشوف    نییعرضه و تقاضا تع  یعنیبازار    یروهاین
  ها دهی مزا  ایها  مناقصه  یبرگزار  ق یاز انعقاد قرارداد از طر  شی محصول پ  کی   انیمتقاض  انیم

دامنه    یها نام  بازار  در  منتها.  دکنیم  فایدر دست بازار ا  متیکنترل ق  نیمهم در تضم  ینقش
  یستر یرج  یکه متقاض  ییهابر رقابت بنگاه  رمنصفانه ی غ  ی ها تیمحدود  لیبا تحم  کانیآ

  ی برا.  شودیو نقض قانون شرمن م  یضدرقابت  عمل  مرتکب  هستندسطح باال    یهادامنه
  ۀدامن  یستر یرج  ی برا  یاهرگونه مناقصه  یبرگزار   بدون  را  نیسایور  شرکت   کانیآمثال،  
  با   ،بیترت   نیبد  .است  کرده  منعقد  قرارداد  آن  با  و  انتخاب  com.مهم    یباال   سطح

  مت یق  کهموجب شده است    ها یستر یاز انعقاد قراراداد با رج  شی رقابت پ  ۀنیزم  بردننیباز
.  شود  یریبه بازار جلوگ  دی جد  یو از ورود رقبا  نشود  نیی توسط بازار تع  یعیطب  رطوبه

 طیواجد شرا  مجرب،  بنگاه  بابتواند    کهآن  یبرا   کانیآاست گفته شود که    ممکن  اگرچه
  از  را  یستریرقابت در انتخاب رج  ۀن یزم  کندمهارت قرارداد منعقد    یدارا  یو از لحاظ فن

مناقصه مانع    یاواًل برگزار   آنجاکهاز  ،شمندانیاند  از  دسته  نیا  باوراما به    ،است  برده  نیب
فرض است که نفس رقابت    نیبر ا ی چون مبتن اًی و ثان ستین طیاز احراز بنگاه واجد شرا

دادگاه  و  ستینموجه    مذکور  دفاع  است،  رمعقول یغ در    ی هادر صورت طرح موضوع 
 .(Lepp, 2012, pp. 939-940) دش خواهد  یتلق یضدرقابت عمل نیا  احتمااًل کایمرا

  آنان  زعم  به   یرفتارها   ن یا  بابت   را  کانیآ  نشدنمحکومعلت    یی کایامر  سندگانینو
  یساختار  با ،یردولتیغ شبه یسازمان کانیآکه  دانندیم نی ا در هاسال  نیا یط یضدرقابت

  افت ی  کایامرمشابه آن در حقوق    ۀ نمون  که   است  فردمنحصربه  و  رشفاف ی غ  رمعمول،یغ
با دولت    نیا  یاس یروابط س  ،عالوه. بهشودینم   فردبهمبهم و منحصر  زین  کا یامرشرکت 

 
1. Competitive Bidding 



 ی نترنتی ا یهااعمال قواعد حقوق رقابت بر بازار نام دامنه یچگونگ بهنام غفاری فارسانی و مینا حسینی           

151 

شده است.    یطراح  رمعمول یو غ   دهیچی پ  یا گونهبه در آن    یساز میاست و ساختار تصم
  ی حدود  تاکشور    نیمقررات رقابت ا  انیعوامل موجب شده است تا مجر  نیلذا مجموع ا

 & Froomkin)  دکنن   یپوشچشم  آن  ی ضدرقابت  مخرب  آثار  و  بنگاه  نیا  یرفتارها   از

Lemley, 2013, Lepp, 2012, pp. 931, 948-949.)   

 فروش مجدد  متیمحدودکردن ق  .5-2-3

  رش یخدمت به پذ   ای کاال    ۀکردن عرضمشروط  ،44قانون اصل    45  ۀماد  ی  بند  بنابر
 :بود خواهد یرقابتکه موجب اخالل در رقابت شود ضد یدر صورت  ری ز طیشرا

ق  داری اجبار خر .1 قبول  تع  متیبه  تع  یمحدودکردن و  ایشده  نییفروش   نییدر 
 ؛ یفروش به هر شکل متیق

  ی شرکت ایبنگاه  یبرا  ن،یمع یخدمت ای فروش  متیبه حفظ ق داری کردن خرد یمق .2
  نییشرکت مزبوردر تع  ایمحدودکردن بنگاه    ایکند  یم  یدار یخدمت خر  ایکاال    که از او

 . یبه هر شکل متیق
  ها یستریبا رج  کانیآ  انیم  یدر توافقات عمود  متیق   یهاتیمحدود  به  نیا  از  شیپ

  نیا انی م  نه یزم  ن یدر ا  یتوافق  چنانچه شد که   گفته  واشاره    سترارها یبا رج  ها یستر یرج  ای
قانون    44  ۀماد  وفق   رانیا  حقوق  در  و  ی تلق  جانبهچند  ایدو    یعمل   رد،یگ  صورت ها  بنگاه
  ش یناظر به موارد پ  45  ۀماد  یبند    ۀمحدود  بند  ن،یبنابرا.  شودیم  یابیارز  (1)بند    44  اصل

  ی ستریرج  کیهمانند    یهرگاه بنگاه  گر،یاست. به عبارت د  ن یطرف  انی از وقوع توافق م
  انعقاد  دامنه   نام  د ی خر  و  یو   خدمات  افت ی در  شنهادیپ  قبال  در  ی فرد  طوربه  ستراریرج  ای

  ادشده ی   ۀمرحله مشمول مقرر نیموضوع در ا  ،کند  فوق  موارد  رشی پذ   به  منوط  را  قرارداد
 . ردیگیمقرار  

 دامنه ی هادر بازار نام رقابت مقررات  نقض  یاجراها ضمانت. 4
  ی هاتوسط بنگاه  یضدرقابت  اعمال   از  کی هر  ارتکاب  صورت  دراست که    نیآخر ا  بحث
ضمانت  دامنه  یهانام  ۀحوز  در  فعال  مسچه  و    از   نامتخلف  ریگدامن  ییهاتیولئاجراها 

 . شد  خواهد رقابت مقررات
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و   یحقوق عموم  ۀاروپا که مقررات رقابت را در زمر  ۀیو اتحاد  کایامرحقوق    در
عموم  نظم  با    دفاق   و  باطل  را  توافقات  ی رقابتضد  یمحتوا  دانندیم  یاقتصاد   یمرتبط 

 (.  Ezrachi, 2021, p.585-595) کنندیم  اعالم ی حقوق اثر هرگونه

  واجد   که  توافق  از  یزی چ  آن  حذف  با  و  باشد  یضدرقابت  قرارداد  موضوع  اگر  ن،یبنابرا
محتوا  ،نماند  یباق  باشد  معقول   یحقوق  یمعنا اگر  و  بود  خواهد  باطل  توافق    ی کل 
  بطالن  اعالم  به  فقط  ،باشد  داشته  را  عقد  ضمن  شرط  حکم  و  توافق  از  ییجز  یرقابتضد
  توافقات   ی قرارداد یاجرا ضمانت  نیترمهم  فسخ   به   دستور.  شد خواهد  اکتفا   مقدار   نیهم

  ضمانت   عنوانبه  44  اصل  قانون   در  بطالن  ذکر  عدم  و  است  رانیا  حقوق  در  یرقابتضد
  باعث   فسخ  شده  گفته  و  است  گرفته  قرار  زین  سندگانینو  انتقادمورد  1ی اصل  یاجرا 

  ؛ 540، ص1396  ،ینی)حس  . است  بازدارندگی  اثر   فاقد   و  شودیم  کنندگانتبانی  ۀ سوءاستفاد
  ی شورا  ن،یکنار ا  در  (.470  ص ،  1399  ،یهرند  یجعغرو    یقنوات   ؛443ص ،  1398  ،یغفار 

  یهاهیرو  ۀمرتبط با آن از ادام  یهاتوافق  ایتوافق    نیدستور به توقف طرف  تواندیرقابت م
  و  اتی پس از وصول شکا  ،رقابت  یهرگاه شورا   .صادر کند  زی ن  را  موردنظر  یضدرقابت

تواند  یاست، م  شده  یضدرقابت  یاهیرو  مرتکب  یبنگاه  کهاحراز کند    ،الزم  قاتیانجام تحق 
 .  کندرا اعمال  44قانون اصل   61  ۀماد  در مذکور می چند تصم ای  کیحسب مورد 

  ۀ یرو  کی  وقوع  احراز  از  پس  که  دانست  دیبا  فوق،  یاجراهاضمانت  برعالوه 
 یۀاز رو  دهیدخسارت  یو حقوق  یق یاشخاص حق  یۀکل  66  ۀدر شورا وفق ماد  یرقابتضد

م قطع  کیتوانند حداکثر ظرف  یمذکور  زمان  از    ا یرقابت    یشورا   ماتیتصم  تیسال 
به دادگاه صالحنظر بهدیتجد  تئیه   بردار دادخواست دهند.  تی منظور جبران خسارت 
  ن یترمهم  از  یکی  را  یضدرقابت   عمل  مرتکب   یمدن  تیولئمس  توانیم  مبنا،  نیا

 (. 14- 13، ص 1398 ،یمی)سل آورد شماربه رقابت حقوق قواعد نقض یاجراها ضمانت

 
که از »دستور به  )جایی  48دو مورد از ابطال نیز سخن گفته است. این دو مورد به مواد    44  قانون اصلدر  قانونگذار    .1

های که اعمال حقوق انحصاری ناشی از مالکیت )جایی  51  ۀشده«( و مادانجام  48ۀ  ابطال هرگونه ادغام که برخالف ممنوعیت ماد

 شوند.انجامد( مربوط میمی 48- 44نقض مواد فکری به 
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   یر یگجهی نت
نتا  با به  با  نیا  جیتوجه    ی هابنگاه  و  دیآیم  شماربه  محصول   دامنه  نامگفت    دیپژوهش 

  سترارها یرج  و  ها یستریرج  ۀیکل  همراهبه  ،کانیآ  یعنی  ،آن و خدمات مرتبط با آن  ۀعرض
  .رندیگیم  قرار رقابت مقررات مشمول  و شوندیم محسوب بنگاه

  از )توافقات(   چندجانبه   ای  دو  ا ی  جانبهکی   از  اعم   یضدرقابت  اعمال  از  ی برخ  ارتکاب
  به  توانیم  مثال،  یبرا  .است  تصورقابل  محتمل و  فعال در بازار نام دامنه  یها بنگاه  ۀیناح

محدود ق  تیوضع    ا ی  ها یستر یرج  یافق  روابط  در  دامنه  نام  ۀ عرض  زانیم  ا ی  متیبر 
  ز، یآمضیتبع  ای  یتهاجم  یگذارمتیقمحصول،    ۀعرض  از  یاحتکار و خوددار  سترارها،یرج

  مسلط  تیاز موقع  استفادهسوء  و  ،یوندیپ  ینام دامنه به انعقاد قراردادها  ۀعرض  کردنمنوط
و    ir.  یکد کشور  ی سطح باال  ۀدامن  ی هانام  تربودنارزانشد که به لحاظ    گفته .  کرد اشاره

  یضدرقابت  اعمال  بروز   احتمال   ک ی رنیا  یسو   از   دامنه   یها نام  ن یا  ی انحصار  ۀو عرض  رانی.ا
  از  یاساس  قانون  وچهارمچهل  اصل  یکل  یهااستیس  یاجرا  قانون  45  و  44  مواد  موضوع

  وجودبازار    نیفعال در ا  ی هابنگاه  ریسا  همانند  رانیا  ۀبنگاه در بازار نام دامن  نیا  ۀیناح
 دارد. 

  ی دگ یتنها مرجع رس  عنوان به  رقابت  یشورا   ،یضدرقابت  یهاهیرو  بروز  صورت  در
  قانون   61  ۀماد  در  مصرح  یاجراها ضمانت  از  مورد  چند  ای  کی  تواندیماعمال    گونهنیبه ا

  به   دستور:  از  ند اعبارت  ماتیتصم  نیبنگاه متخلف اعمال کند. اهم ا  درموردرا    44  اصل
رو  ،یضدرقابت  توافقات  فسخ هر  توقف  به  آن  ای  یضدرقابت  ۀیدستور  تکرار   ،عدم 

درآمد    ،یعموم  یرسانطالعا اضافه  استرداد  ارتکاب    حاصلاموال    ف یتوق  ای دستور  از 
.  45  ۀماد  موضوع  یهاهیرو  ارتکابدر صورت    ینقد  ۀمیجر  نییتع  و  یضدرقابت  یهاهیرو
  را   یضدرقابت  اعمال   ارتکاب  از  دهیدانیز  اشخاص  خسارات  جبران  بابت  یمدن  تیولئمس

 . افزود  موارد  نیا بر د یبا زین
  یها مربوط به نام  ۀحی ال   در  درج  یبرا  لیذ  شنهادیپ  پژوهش هدف    یدر راستا   تاًینها

 :دشویم ئهارا  دامنه
  ی کل   یها استی س  ی اجرا  قانون  52  تا   44  مواد  موضوع  یضدرقابت  یها هیرو  ارتکاب »
سطح    ۀدامن   یهانام  ۀکنندعرضه  یهابنگاه  ۀیکل  طرف  از  یاساس   قانون  وچهارمچهل  اصل
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  رقابت یشورا  و استممنوع  هاو خدمات مرتبط با آن یو عموم  یباال اعم از کد کشور 
 .«کندیم برخورد نامتخلف   با مذکور قانون نهم  فصل مقررات  وفق

 منابع 

تهران: انتشارات    .رقابت   یشورا  ماتیتصم  و  ساختار  ۀنییآ  در  رقابت   حقوق(.  1396)  نایم  ،ینیحس

 مجد، چاپ اول.
 ۀدامن  نام  اختالفات  و  یحقوق  ت ی ماه  نییتب»(.  1393فاطمه )  ان،یپورمسجد  و  زیپرو  ،ییساورا
-149  ص  ،22  ۀشمار  ،10  ۀدور  ،یفریک  و  یخصوص  حقوق  قاتیتحق  ۀفصلنام  .«نترنت یا

185. 

  ۀرسال  .آن  به   مربوط  اختالفات  حل  و  دامنه  نام  یفکر  ت یمالک  حقوق(.  1394)  دکمالیس  ،یسجاد
 مدرس. ت ی دانشگاه ترب یدکتر

: تهران. آن قواعد  نقض از  یناشــ  یمدن  ت یمســئول و  رقابت  حقوق. (  1398) فضــه  ،یمیســل
 .مجد  انتشارات

های دامنه و مسئولیت مدنی ناشی از نقض نام»  (. 1386و بهار    1385)زمستان    نیحس  ،یصادق
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Abstract 

Competition law is a critical tool for managing and regulating markets to increase 

efficiency, welfare and economic freedom. 

Since it is desirable to improve the efficiency and well-being of consumers in 

any market, competition rules can be applied in all markets unless a particular market 

is excluded from the scope of these rules for a valid reason. Since the issues related to 

competition law and domain names in the Iranian legal system and their various legal 

dimensions are unknown, this paper explores how to enforce competition rules in the 

domain names market. The paper analyses since providing the domain name is an 

economic activity, the companies supplying this product and related services, i.e. 

ICANN and all registries and registrars, are considered enterprises and subject to 

competition regulations. Moreover, exempting this market from the application of 

competition regulations has no economic justification and logic. 

Also, committing some anticompetitive practices by firms operating in the 

domain name market is probable and conceivable. It suggests that as the sole authority 

to review anticompetitive practices in Iranian law, the Competition Council, may 

apply one or more of the sanctions of Article 61 of the Act of the execution of the 

General Policies of Article 44 of the Constitution (2007) to the infringing 

undertakings in the domain name market. 

This article provides an overview of competition law enforcement in the domain 

name market, using an analytical-descriptive method. 

Keywords: Competition, Anticompetitive Practices, Domain Name, Monopoly, 

ICANN, Registry, Registrar 
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