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 چکيده 
 فقه، در آن احکام و روشن بحثی جغرافیایی، مختصات در واقع تجاری واحدهای در سرقفلی بحث
 در معمول هایبحث کنار در مجازی، هایفروشگاه ظهور با اما. است سابقه دارای محاکم آرای و قوانین
 واحد یک که باشد مطرح تواندمی هم بحث این دامنه، هاینام و تجاری عالمت مانند اینترنت، حقوق
 نیز پیشه و کسب حق و سرقفلی مانند مباحثی صورت این در. شود داده اجاره به الکترونیک تجاری
 با آن امکان ولی است، نشده رایج و معمول عمل در چیزی چنین تاکنون گرچه. بود خواهد طرح قابل
 این تبیین و شرح به مقاله این در. داشت خواهد وجود آینده در مجازی هایفروشگاه رونق و رواج
  .پردازیم می آن احکام بیان و اینترنت محیط در پیرامونی مسائل از آن سازیجدا ویژهبه مسئله،

  کليدی واژگان
  الکترونیک. نشانی، دامنه نام مجازی، فروشگاه سرقفلی، پیشه، و کسب حق

 مقدمه 
 و عار   نازد  آشانا  مباحاث  از سانتی  تجااری  واحدهای در سرقفلی موضوع که درحالی
راه بارای  کاه ( cina.com مثاال  بارای ) هاا  وبگااه  در ذکرشده دامنة نام است، دانانحقوق
 و ناو  مالحظاات  از هناوز  شود، می استفاده رقومی فضای در مجازی هایفروشگاه اندازی
 نشاانی  اقتصاادی  ارزش مقایساة  و هافروشگاه این اجارة امکان. است برانگیز بحث مطالب
 از جغرافیاایی  مختصاات  در تجااری  هاای محال  سرقفلی با رقومی فضای در هاآن سایت
 .است حقوق در بررسی قابل موضوعات جمله

 تقریباا   الکترونیاک،  نشانی در دیگران یا خود تجاری عالمت یا نام درج مانند مسائلی
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 ICANN قضاییشبه مراکز ویژهبه ها،دادگاه و بوده بررسی و بحث موضوع کفایت اندازةبه
 آیکان  مقاررات  و عماومی  قواعاد  اساس بر زمینه این در را توجهی قابل  آرای جهان، در
 است عبارت که نگردمی موضوع به دیگری منظر از بررسی این در نگارنده. اندکرده صادر
 مقاررات  اعماال  قابلیت سنجیامکان و مجازی هایفروشگاه در سرقفلی تحقق قابلیت از

 .یالکترونیک محیط در جغرافیایی محیط سرقفلیِ

 مجازی هایفروشگاه مزايای. 1
 و ارزش اسااس  محلای،  هاای فروشاگاه  باه  نسبت مجازی هایفروشگاه مزایای که ازآنجا
 اختصاار باه  را هاا آن نخسات  است الزم دهد،می تشکیل رقومی فضای در را هاآن جایگاه
 .کنیم بررسی

مای  افراد تجاری، سایت برپایی و دامنه نام ثبت با. مکانی محدودیت نداشتن. 2.2
 تجاارت  به سنتی محیط از ترگسترده بسیار بازاری در محلی هایمحدودیت بدون توانند
 کالنای  وجاه  بابات  ایان  از و نباشند خود فروشگاه محلی موقعیت نگران هیچ و بپردازند
 باه  شدهمعامله خدمات یا کاال رساندن برای ها،فروشگاه گونه این کنندگاناداره .نپردازند
 کارکناان  تمرکاز  برای ندارد چندانی ارزش که را هاییمحل است کافی تنها نیز مشتریان
 باه  را شدهفروخته کاالی انبار، بدون حتی اینکه یا و بگیرند درنظر خود انبارهای یا اندک
 اگار . دهناد  تحویل خویش مشتریان به و دریافت تولیدکنندگان و منابع از جاری صورت
 امکاناات  و نیسات  انباار  باه  نیاازی  اساسا  باشد، افزارینرم خدمات یا کاال معامله موضوع
 .کندمی کفایت تحویل برای منظور این به سایت در شدهتعبیه

 عناوان  باه  معاین  هاییمحل و مرکز در تنها جغرافیایی تجاری واحدهای که درحالی
 تماام  در توانناد  مای  الکترونیاک  تجاری واحدهای دارند، حضور نمایندگی یا شعبه مرکز،
 محال  میاان  فرقای  یعنای  اسات،  یکنواخت حضور این. باشند داشته حضور شبکه فضای
 در تنهاا  باشاد،  محادودیتی  اگار  و نیسات  غیاره  و 0 درجة ،1 درجة های شعبه یا اصلی
 و کنناد  آگاه بابت این از را مشتریان باید که است خدمات ةعرض و کاالها رساندن مرحلة
 .سازند متناسب خدمات، ارائة و کاال توزیع دایرة و امکانات با را آنان توقع
    کاه  اینقطاه  هار  در و جهاان  تماام  در باشاد،  اینترنات  و جهانی یادشده، شبکة اگر
 & Hedley) بااود خواهااد  دسااترس در فروشااگاه باشااد، شاابکه بااه متصاال ایرایانااه

Aplin,2006, P. 372 .)حضااور نیااز مااردم مناازل داخاال حتاای واحاادها ایاان بنااابراین          
 وابساته  شابکه  کاربران تعداد به مجازی فروشگاه فروش مراکز تعداد دیگر بیان به. دارند
 .است
 صافر  مجاازی  فروشاگاه  بارای  کساب  هاای محل سرقفلی و ملک ارزش ترتیب،این به
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 اداماه  در است، تحقق قابل هافروشگاه گونهاین مخصوص سرقفلی نوعی اینکه ولی است،
 .پرداخت خواهیم آن به

 هااایموقعیاات در تجاااری واحاادهای معمااوال . زمتتانی محتتدودیت نداشتتتن. 2.1
 واحاد  کاه  اسات  حاالی  در ایان  هساتند   بااز  معینای  روزهای و ها ساعت در جغرافیایی،
 1 و ساعت 02 طول در آن فروشگاه و ندارد بابت این از مشکلی و تنگنا هیچ الکترونیک،

 .باشد فعال تواندمی نیز تعطیل ایام در و هفته روز
مای  باشاد،  داشاته  فعالیات  جهان از وسیعی منطقة در تجاری واحد اگر این،بر افزون
باه  کشورها، و شهرها در روز و شب تفاوت و ساعت اختال  از پذیرفتن تأثیر بدون تواند
 و افازاری نرم معامله، موضوع اگر ویژهبه مزیت این. بپردازد کار و کسب به یکنواخت طور
 .بود خواهد چشمگیرتر باشد، عرضه قابل دانلود صورتبه

 تجااری  واحادهای  فعالیات  توساعة  بارای . داخلی فضای محدودیت نداشتن. 2.3
 و فضا نظر از هاییمحدودیت معموال  ها،آن داخلی دکوراسیون تغییر برای حتی معمولی،
 خاصای  محادودیت  نظار  ایان  از مجاازی  فروشگاه کهدرحالی دارد  وجود محلی موقعیت
 و کاالها تنوع و تعداد به و دهد تغییر را سایت صفحات طراحی راحتیبه تواندمی و ندارد
 .بیفزاید خود خدمات

 باه  مجبورناد  معماولی  تجااری  واحادهای  که درحالی. دیگر هایجوییصرفه. 2.4
 محایط  در باشاند،  داشاته  اداری امکاناات  و کارمناد  خاود  شاعب  و مرکاز  تعداد تناسب

 معرفای  بارای  مناساب  طراحای  باا  مجازی فروشگاه یک اصوال . نیست چنین الکترونیک
 و هاا پیاام  ارساال  و هاا سافارش  دریافات  برای خودکار سامانة داشتن و خدمات و کاالها
 .دارد نیاز تجاری و فنی کارمندان حداقل به الکترونیک، پرداخت برای امکانات

 دامنه نام با تجاری عالمت و نام هایتفاوت. 2
 که مباحثی دیگر از مقاله این در ما مبحث تا کنیممی مطرح منظور این به را مطلب این
 خاود  باه  خوانناده  ذهان  در را ای ویاژه  جاای  شاده،  جدا اند،گرفته قرار یکدیگر کنار در

 .دهد اختصاص
 تجااری  عالمت یا نام همان دامنه نام مجازی، هایفروشگاه نشانی در معموال  اینکه با
 .دارد وجود هاآن میان هاییتفاوت و نیستند یکدیگر معادل دو این ولی است،

 تجاارت  باه  آن باا  تاجر که است عنوانی «تجاری نام» که نماییممی یادآوری نخست
 نموناه،  برای. نباشد یا باشد یادشده نام با مطابق تاجر حقیقی نام است ممکن. پردازدمی

 خاود  تجارتخاناة  بارای  را نام همان است ممکن آنکه ضمن است، سینا او نام که تاجری
 و هاا ساربر   و گزیندبر آن برای را «پیمان» مانند متفاوتی نام دارد احتمال کند، اختیار
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 و حقاوقی  اشاخاص  خصوص در بیشتر اول شکل. کند صادر نام همان با را تجاری اسناد
 ثبت به نام همین با و است «بهار» آن نام که شرکتی نمونه برای دارد  مصداق هاشرکت
 عناوان  هماین  باا  شارکت  مدارک و اسناد همة و است همین نیز آن تجاری نام رسیده،
 .است شایع بسیار نام دو میان تفاوت حقیقی، تجار خصوص در ولی. گرددمی صادر
 محصاوالت  از هاا آن جداساازی  بارای  و خادمات  و کاالها برای «تجاری عالمت» اما
 هاا، رنا   ها،شکل رقوم، کلمات، و حرو  از مرکب است ممکن و شود می استفاده مشابه
(.  Maclntyre,2009, p.417- Maclntyre, 2001, P.735)باشاد  معاین  بوهاای  حتی و صداها
 ممکان  صورت این در که کنند می استفاده نیز تجاری عالمت عنوان به را تجاری نام گاه
 .شود ایجاد آن حرو  برخی شکل یا رن  اندازه، در تغییراتی تنها است

 شخصای،  هویات  بر افزون کند، فعالیت الکترونیک محیط در بتواند تاجری آنکه برای
ایان باه . نمایاد مای  اعاالن  نیاز  را خود الکترونیک نشانی جغرافیایی، نشانی و تجاری نام

 : از است عبارت گفته پیش های نمونه میان زیر هایتفاوت ترتیب،
 کاه حاالی در اوسات   محصول و تاجر شناسایی برای تجاری عالمت و نام اساسا ( الف
 نشاانی  باا  لاذا  اسات،  رقاومی  فضاای  در تااجر  موقعیات  و نشانی تعیین برای دامنه نام

 .است متناظر وی جغرافیایی
 در دوم ساط   دامنة نام عنوان به تجاری عالمت یا نام همان نوعی به که است درست
 اسات  ممکان . نادارد  وجود هااین میان مطابقتی ولی شود،می استفاده الکترونیک نشانی
 و کنیاد  اجااره  یاا  خریاداری  اشفعلای  مالاک  از را amazon.com سایت شما مثال، برای
 و کنیاد  عرضاه  آن تحت است خودتان تجاری عالمت دارای که را خود خدمات و کاالها
 ارائاه  ساایت  آن در گونااگون  تولیادی  مناابع  از و مختلا   عالئام  با را کاالهایی حتی یا

 .نمایید
منطقاه  حداکثر یا محلی حمایت از تجاری، عالمت یا نام که است آن دوم تفاوت( ب
 جهاانی  حمایات  از الکترونیک نشانی درنتیجه و دامنه نام که درحالی است  برخوردار ای
 باودن  فارد  منحصربه مرهون اول، درجة در این و .Middleton,2005, p.617) (بردمی بهره
 ICANN مقاررات  خصوص،ایندر. است فنی مالحظات اقتضای به جهان سط  در نام این
 در هاا حمایت و است حاکم عمال  است، دولت نظر تحت درواقع و امریکایی ایمؤسسه که
 قابال  آیکن، UDDRP مقررات. ک.ر) اندشده یکنواخت تقریبا  طریق این به جهانی سط 

 (.www.ICANN.org در دسترسی
 کشورها برخی حقوق برابر تجاری عالمت یا نام. است «ثبت» مالک دیگر، تفاوت (ج
 در ایااران اختراعااات و عالئاام ثباات قااانون و( Reed & Angel, P. 433) ال کااامن نظیاار
 اصاوال   الکترونیاک  نشاانی  ولای  باشد، معتبر و موجود تواند می نیز ثبت بدون ش،1312
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 ساط   دامناة  نام یک تحت گرفتن قرار بدون و الکترونیک سامانة در حضور و ثبت بدون
 و مقارر  ICANN کاه  معینای  نظام با خاصی سرورهای در که غیره و ir.یا com. مانند باال

 .آیدنمی وجودبه کند،می مدیریت
 دامناه،  ناام  در ثبات  مرجع که اینست آن و دارد وجود اینجا در هم ظری  نکتة یک
 ایساامانه  بلکاه  نیسات،  کشورها ثبت سازمان ، jpو ir، .it. مانند کشورهایی کد در حتی
 درواقاع  و آیکن کلی مدیریت و نظارت تحت بلکه الدولی،بین مفهوم به نه همآن جهانی،
 .امریکاست دولت
 کشور و شهر چند یا یک در تاجر چندین است ممکن را تجاری عالمت و نام یک (د
 چین، پاکستان، هند، در شخصی تجاری نام دارد احتمال نمونه، برای کنند  استفاده
 کاربه محصول چند تجاری عالمت عنوان به نام همین یا باشد «پیمان» ایران یا اروپا
 باشد  گوناگون طبقات و انواع از یا طبقه، و نوع یک از یادشده تاجران کاالی یا و رود
بین مقررات طبق تجاری، عالمت خصوص در. چای دیگری و کند تجارت فرش یکی
 ،(ش1356) تجاری عالئم و صنعتی هایطرح و اختراعات ثبت قانون ضمیمة المللی

 این اما باشند، مشابهی هایعالمت دارای طبقه 25 در است ممکن مختل  محصوالت
 آن اول سط  دامنة نام آنکه مگر) ندارد امکان الکترونیک نشانی خصوص در وضعیت
                 داشته شکل این به الکترونیک نشانی دو است محال نمونه برای باشد متفاوت
 مشابه اول، سط  دامنة نام در تغییر با دارد امکان آنکه ضمن(. www.payman.ir):باشیم
 مثال برای کند  ثبت خود نام به اول نشانی صاحب همان یا دیگری شخص را نشانی این
 (.غیره و net. یا com. با

 فروشاگاه  الکترونيا   نشاانی  در ديگاران  تجااری  عالمات  ياا  ناام  از استفاده. 3
 مجازی

 :شود می انجام  روش سه با کار این
 زمیناة  در قضاایی  پیگیاری  قابال  روش ناوع  شاش  تاا  گرچه. غیرمجاز روش. 3.2
 عمادة  ولی ،(Todd, 2005, p.27) شده برشمرده دیگران دامنة هاینام از غیرمجاز استفادة
 باه  خاود  دامناة  ناام  عنوان به را هانام این سوءنیت با شخصی اینکه از است عبارت هاآن
 هاا ناام  آن صااحب  از آن ابطاال  یاا  انتقال برای سپس و( Cyber Squatting) برساند ثبت
 .بپردازد آنان با تجاری ناسالم رقابت به یا کند اخاذی

 به آن خصوص در توانمی و نیست مقاله این حوزة در مسائل این به مفصل پرداختن
 در کاه  دانشاگاهی  هاای ناماه پایاان  نمونه برای) کرد مراجعه زمینه این در خاصی منابع

http://www.payman.ir/
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 خالصاة . Lloyd, 2004, P.533)  مانناد  مناابعی  و اسات  شده نوشته دامنه نام با ما کشور
 فصال  و حال  مراجاع  در دامناه،  ناام  باه  مربوط دعاوی و حقوقی اختالفات اینکه مطلب

 ساازمان  در جمله از جهان نقطة پنج در (UDDRP) آن مقررات مطابق و آیکن اختالفات
 شااوند ماای فصاال و حاال و رساایدگی ،(وایپااو) فکااری هااایمالکیاات حقااوق جهااانی

(www.ICANN.org.) 
 یک اصلی دارندة آنکه بدون شخصی است ممکن .تجاری نمایندة استفادة. 3.1
 جزء را نام آن دارد، وی با که نمایندگی رابطة نوع دلیل به باشد، تجاری عالمت یا نام

 به سوءنیت بدون نشانی، آن در و کند ثبت دامنه نام عنوان به خود الکترونیک نشانی
 نمایندگان که است آن شبیه تقریبا  این. بپردازد خود اصیل خدمات و کاالها عرضة
 فعالیت نام آن با و نویسندمی را اصلی شرکت نام خود دفاتر سردر در بیمه هایشرکت
 . کنندمی

 او علیه دامنه نام انتقال یا ابطال برای تواندنمی اصیل و است ایراد بدون روش این
 اگر لذا. نماید مطالبه آن استفادة بابت وجهی آنان از بخواهد یا و باشد داشته ادعایی
 .کند خریداری خود نمایندة از را آن تواندمی باشد، ایدامنه نام چنین داشتن به مایل

 شود،نمی رفتار یادشده صورت دو از یکهیچ به روش این در .سرقفلی انتقال .3.3
 محایط  در کاه  اسات  روشای  باا  مطاابق  حتای  یاا  و شابیه  شاده گرفته کار به روش بلکه

 محل دقیقا  این و نمایندمی عمل هاآن مالکان با کسبی واحدهای مستأجران جغرافیایی،
               طاور باه  و تار دقیاق  را مطلاب  اسات  الزم سابب  هماین  باه . است مقاله این در ما بحث
 .  کنیم بررسی ایمقایسه

 چيست؟ سرقفلی. 3.3.1
. ک.ر نموناه  بارای ) اسات  دساترس  در مفصلی منابع و ها مقاله ها،بحث خصوص، این در

 نهااد  خاساتگاه  و اصال  باه  اجماال،  به اگرچه است، الزم اینجا در ولی ،(1312 کشاورز،
 .باشیم داشته هایی اشاره یادشده
 تفااوت  این با بگیریم  درنظر دارند مشابهت یکدیگر با جهت هر از که را ملک دو اگر
 اولای  مسالما   اسات،  مناسب سکونت برای تنها دیگری و تجاری موقعیتی دارای یکی که

 قیمات  از بیشتر مراتببه گاه که است دیگری اقتصادی ارزش دارای ملک، ارزش بر افزون
 در کاه  اسات  «سرقفلی» نام به حقی ظهور منشأ اقتصادی ارزش همین. است ملک خود
 .دهد می نشان را خود مستأجر و مؤجر میان روابط

 آن تجاری موقعیت به توجه با جایک را ملک ارزش نباشد، مطرح ایاجاره که مادام
 رابطة که هنگام آن ولی گیرد، می قرار رهن یا بیع موضوع ملک و کنندمی تعیین
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 خاصی بندیطبقه و تنوع هاارزش یافته، ایتازه ابعاد قضیه است، میان در استیجاری
 .کنندمی پیدا
 موجاب  محال  یاک  در تجاارت  اساتمرار  باا  نیاز  مستأجران که ازآنجا دیگر، طر  از
 یاا  کسب حق عنوان با را مبلغی اجاره، مدت پایان در شوند،می آن تجاری ارزش افزایش
 .کنندمی درخواست تخلیه برای مالک از تجارت یا پیشه

 پاردازد  مای  مالک به مستأجر سرقفلی عنوان با اجاره هنگام در که مبلغی میان برخی
 در مساتأجر  کاار  و کساب  اساتمرار  برای ملک تجاری بهای افزایش از ناشی که مبلغی و

 دانناد مای  تجارت یا پیشه یا کسب حق را دومی و شده قائل تفکیک است، یادشده محل
 کاه  است حالی در این( www.olumensani.com پورفرد، علی ،356 و 002ص لنگرودی،)
 ارزش هاردو  شاامل  کاه  اسات  عاامی  معنای دارای سرقفلی نظران، صاحب برخی نظر در
 1331 مساتأجر  و مالک روابط قانون دو در نیز گذارقانون و شودمی بعدی افزودة و اولیه
 آن جاامع  مفهاوم  با را تجارت یا پیشه یا کسب حق همآن اصطالح یک تنها ش،1356 و
 قاانون  و( 516-506ص ،1311 ،(1) مادنی  حقاوق  دورة ناصار،  کاتوزیاان، ) بارده  کاربه

 نشاده  قائل تفکیکی و کرده استفاده عام معنای به سرقفلی اصطالح از فقط نیز ش1316
 .است

 را تجااری  ارزش نخسات،  روش در: دارند روش دو خود تجاری ملک اجارة در مالکان
 کنناد می دریافت مستأجر از سرقفلی عنوان با مبلغی اولی بابت کرده، جدا ملک ارزش از
. نمایناد مای  دریافات  اسات  نااچیز  نوعاا   کاه  مبلغی ماهیانه نیز ملک بهای اجارة بابت و

 باه  را خاود  سارقفلی  حاق  باشاد،  شاده  مجااز  اجاره قرارداد در اگر تواند می نیز مستأجر
 .دهد انتقال بعدی مستأجر
 باه  آن تجاری موقعیت و ملک ارزش دو تفکیک بدون را محل که است آن دوم روش
 توافاق  مساتأجر  باا  سانگینی  نسبتا  بهای اجاره صورت، این در. کنندمی واگذار مستأجر
 بابات  ماؤجر  باه  اجااره  هنگاام  و جداگانه نقد، مبلغی مستأجر که گرددمی تصری  شده،
 مساتأجر  و اسات  نشاده  تأدیاه  «سارقفلی » اصاطالح  باه  و نپرداخته ملک تجاری ارزش
 مادت  پایاان  در ملاک  تخلیاة  باه  موظا   و داشت نخواهد آینده در بابت این از «حقی»

 شارط  نبوداعتباار  یاا  وجاود  بحاث   از فاار  ) بود خواهد وجهی هیچ دریافت بدون اجاره
 موجاب باه  اجااره  هاای سال پیشة و کسب حق موضوع خصوص در مقاله این در یادشده
 (.ش1356 قانون

 الکتروني  فضای در سرقفلی. 3.3.2
 مادتی  بارای  را آن مالک که جغرافیایی محیط همانند که بگوییم توانیممی بحث، این با
 کاه  را آن از بارداری بهاره  نیز مجازی فروشگاه دارندة است ممکن کند،می واگذار غیر به
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 بارای  مبلغای  برابار  در نیسات،  الکترونیاک  فضاای  در خود جایگاه و موقعیت جز چیزی
 فروشاگاه  یک شما نمونه، برای. است اجاره قرارداد همان که کند واگذار دیگری به مدتی
 و کنیاد  اجااره  آن دارنادة  از ساال  یک برای را  WWW.PAYMAN.IR نشانی به مجازی
 .نمایید عرضه بازار به پایگاه آن از را خود خدمات و کاالها
 هاای محال  پیشاه  و کساب  حق و سرقفلی در که آنچه مشابه مباحثی صورت این در

 دامناه  نام اجارة تاکنون گرچه. شود می طرح نیز خصوص این در است، مطرح جغرافیایی
 وجاود  آن رواج احتماال  ولای  است، نیافته رواج الکترونیک نشانی اجارة بهتر، تعبیر به یا

 تر پیش که چنان الکترونیک، هاینشانی در تجاری واحدهای مزایای به توجه با زیرا دارد 
 بخواهد الکترونیک نشانی یک شهرت به توجه با شخصی اینکه احتمال شد، داده توضی 
 پیراماونی  تاأثیر  اسات  مناساب  لذا. دارد وجود کند، اجاره مدتی برای آن دارندة از را آن
 .شود بررسی علمی نظر از مسئله این
 اسات  ممکان  اجااره  موضوع مدنی، قانون 261 مادة برابر که ازآنجا مبنایی، لحاظ به
 تواناد مای  نیز الکترونیک فضای در تجاری واحد جایگاه لذا باشد، انسان یا حیوان یا اشیا

 ممکان  نباشاد،  اطاالق  قابال  اجااره  عنوان اگر حتی آنکه ضمن. گیرد قرار اجاره موضوع
 اقتصاادی  ارزش دارای کاه  معلوم عوضینی با خاص، عنوان بدون قرارداد یک تحت است
 تجااره » کلی عنوان مشمول مجازی تجاری واحد طرفین، توافق با و هستند ارزیابی قابل
 .گیرد قرار مدنی قانون 12 مادة یا «منکم تراض عن
 حاق  نیاز  و سرقفلی جداگانة بخش دو در را خود بحث گفته، پیش مطالب به توجه با
 :گیریممی پی مجازی هایفروشگاه هاینشانی اجارة در پیشه و کسب

 تجاری موقعیت اولیة ارزش معنای به سرقفلی (الف

 دایار  در یادشاده  محیط هایمحدودیت دلیل به جغرافیایی هایمحیط در ارزش این
 اسااس  بار  هاا نشاانی  که الکترونیک محیط در ولی شود،می پیدا تجاری واحدهای کردن
 ترآسان کاربری دلیل به گرچه ندارد  وجود محدودیت این شوند،می تعیین ارقام و اعداد
 .دهندمی شکل تغییر کلمات و اسامی صورت به

مای  را هرکادام  و نادارد  وجود واحدها گونهاین برای محدودیتی هیچ ترتیب، این به
. اسات  شاده  انتخاب اسامی و کلمات به هاآن محدودیت تنها و کرد دایر نشانی هر با توان

 آنهاا  اولیاة  ارزش یعنای  تجااری  واحادهای  سرقفلی ارزش محلی، نظر نقطه از بنابراین،
 از جادا  باشاد،  دامناه  نام در است ممکن که تجاری نام ارزش) شودمی محسوب «صفر»
 یاا  ناام  متضمن اصال  یادشده نشانی کنید فرض مطالب، تفکیک برای لذا. است بحث این

 یاا  ناام  متضمن نشانی این اگر آنکه ضمن ندارد  مدعی یا نیست شخصی تجاری عالمت
 (.است شده اضافه موردنظر نشانی به دیگری ارزش بابت آن از نیز باشد تجاری عالمت
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 هایموفقیت به نشانی آن در باشد توانسته الکترونیک نشانی دارندة اگر بحث، این در
 باه  القاعاده علای  کند، واگذار مستأجری به را نشانی آن بخواهد اگر و یابد، دست تجاری
 محال  یاا  یعنای  دهاد   اجاره را آن تواند می سنتی، محل اجارة در معهود روش دو همان

 معاین  مبلا   یاک  آن سارقفلی  واگاذاری  بابات  و جدا، آن تجاری ارزش از را الکترونیک
 نمایاد،  دریافات  ناچیزی بهایاجاره ماهیانه داده، اجاره را الکترونیک محل و کند دریافت
 را خاود  فروشاگاه  الکترونیاک  جایگااه  بهتار  عبارت به یا محل تفکیک، این بدون آنکه یا

 .نماید دریافت مستأجر از بیشتری مبل  ماهیانه و دهد اجاره سرقفلی دریافت بدون
   پیشه و کسب حق (ب
کرده اجاره آن دارندة از را الکترونیک نشانی یک دیگر تعبیر به و جایگاه یک کنید فرض
 آن تجااری  ارزش که طوریبه اید بوده نیز موفق کرده، تجارت جایگاه آن در مدتی و اید

 صاورت  ایان  در. بودید کرده اجاره را آن شما که است شده زمانی از بیشتر خیلی نشانی
 در اسات  مطارح  تجاری محل در تجارت و پیشه کسب، حق در که مسائلی همان مشابه
 .داشت خواهد وجود نیز اینجا

 نتيجه
                 در کاه  طاور هماان  تجاارت  و پیشاه  کساب،  حاق  و سارقفلی  حاق  کاه  رسدمی نظر به

 مجاال  نیاز  الکترونیک محیط در است، یافته تحقق عر  برحسب جغرافیایی هایمحیط
 هماان  ظهاور،  صاورت  در ولای . است نیافته شیوع و رواج هنوز گرچه دارد  بروز و ظهور
 مشاروعیت  دلیال  اسات،  شده سنتی هایمحل در سرقفلی مشروعیت موجب که عواملی
 .بود خواهد نیز جدید محیط در آن

 حاق  خصاوص  در گذارقانون که خاصی احکام همان آیا که پرسش این به پاسخ ولی
 حااکم  نیاز  الکترونیکای  هاای محال  دربارة نموده، وضع جغرافیایی هایمحل در سرقفلی
 دوم موضاوع  به اول موضوع خاص احکام سرایت اینکه بر افزون زیرا باشد  می منفی است،
 بادون  روشی البته که ظاهری، مشابهت لحاظ به یکدیگر با جزئی امر دو قیاس بر مبتنی
 و جغرافیاایی  محال  دو واقعاا   اسات،  تجربای  علاوم  در هام  و حقاوق  در هم دلیل و مبنا

 لاذا . کارد  باار  دیگری بر را یکی خاص احکام تواننمی و اند متفاوت یکدیگر با الکترونیک
 نماود  اکتفا مدنی قانون در قراردادها احکام و اشیا اجارة باب در کلی احکام همان به باید
 .باشد مطلوب و کافی باره این در رسدمی نظربه که
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