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  2013لسنة  1عدد  قضیة التحكیمیةال

                                   ــيـــمال الرزقـــــتاذ كـاألسـ
   األنترنات  مجاالتمحكم في نزاعات أسماء  

  2080شارع فرحات حشاد أريانة   10
  98423442/  71707442: الهاتف

  

  

  جاالت األنترنات  حكم تحكيمي أصدره المحكم في نزاعات أسماء م

  ستاذ كمال الرزقي  األ
  

  

  القانوني في شخص ممثلھا"  أوریفالم كوسمیتیك" شركة  :المدعیة

   في شخص ممثلھا القانوني" كارتاقو ترایدین " شركة   :المدعى علیھا
  

  

  اعأطراف النز: أوال

شركة  Oriflame Cosmetics SA " أوریفالم كوسمیتیك" ھي شركة  :مدعیةال – 1.1
تحت  03/02/1970خفیة األسم مسجلة بالسجل التجاري و للشركات بلكسومبورغ بتاریخ 

لوكسومبورغ   2420ل  نھج إیمیل رویتیر 24ماعي كائن ب مقرھا األجت 8835عدد ب 
  20/09/2012لمؤرخ فيحسب النسخة من كشف السجل التجاري ا

سالم حمزة شركة الشخص الواحد إاھن مكتب حمایة الملكیة الفكریة و ینوبھا في النزاع الر
في   ري بوكالة النھوض بالصناعة تونس ذات المسؤولیة المحدودة  مسجلة بالسجل التجا

مقرھا األجتماعي كائن بنھج الحبیب الشطي  2474952007تحت عدد ب  05/11/2007
تونس حسب مضمون السجل التجاري المؤرخ في  1المنار  61الیمامة شقة ف  إقامة
  .11/10/2012التفویض المؤرخ في  و ذلك  بمقتضى 06/11/2007

ممثلھا "   Kartago trading" غكارتاقو ترایدین" شركة  ھي :دعى علیھاالم – 1.2
 الكائن مقرھاددین شكلھا و عدد سجلھا التجاري غیر محالسید سامي سكندراني القانوني 
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 المجال يبارھا كانت قد سجلت اسمتبة باعووھي مطل بإقامة یاسمین بعین زغوان
لدى مكتب التسجیل  باسمھا« oriflame.com.tn » و  « oriflame.tn »:التالیین

على "   ? Whois" حسب بیاناتو ذلك  23/11/2011بتاریخ  Hexabyte " ھیكزابایت"
  .20/02/2013في علیھ تاریخ اطالع المحكم ل بتونس بموقع ھیكل السج

  اسم النطاق محل النزاع: ثانیا

بتاریخ  " أوریفالم كوسمیتیك" شركة في حق سالم حمزة إحمایة الملكیة الفكریة  مكتبتقدم 
في خصوص اسمي المجال  " غكارتاقو ترایدین " شركةبعریضة ضد  24/12/2012

المسجلین باسم المطلوبة حسب ما « oriflame.com.tn » و « oriflame.tn »:التالیین
  .إحالتھما لفائدة الشركة المدعیةیتضح من األستمارة المصاحبة لملف النزاع طالبا 

  إجراءات النزاع: ثالثا

  : تقدیم الدعوى - 1.3

شركة في حق حمایة الملكیة الفكریة أسالم حمزة  مكتبمن طرف الراھنة مت الدعوى قد
بعریضة  24/12/2012بتاریخ "  غكارتاقو ترایدین" شركة د ض " أوریفالم كوسمیتیك"

تحت عدد قیدت ولھیئة الوطنیة لألتصاالت لالضبط المركزي اودعت مباشرة لدى مصلحة 
الخاص بالنزاعات المتعلقة من نظام التحكیم 3.1  ما نص علیھ الفصلحسب  1738

  .24/05/2012رخ في بمجاالت األسماء موضوع قرار الھیئة الوطنیة لألتصاالت المؤ

من نظام التحكیم 3.2  كما احتوت العریضة على الوثائق الالزمة المنصوص علیھا بالفصل
من طرف نائب المدعیة ممضى معمر و 24/12/2012مؤرخ في الستمارة نموذج األ: أي
و أمر  ب مصحوب بمؤیداتمكتوب بنفس التاریخ فیھ عرض مفصل لموضوع المطلو 

مكتب  تفویضمكتوب وم بنفس التاریخ باسم الھیئة الوطنیة لألتصاالت معالیم التحكییل تحو
  .11/10/2012مؤرخ في  حمایة الملكیة الفكریة إسالم حمزة

  :سندا لدعواھا في مدعیة و تتمثل المؤیدات المقدمة من طرف ال

و من السجل  20/09/2012فيالمؤرخ نسخة من السجل التجاري للشركة المدعیة  -
  .06/11/2007كة الوكیلة المؤرخ في للشرالتجاري 

المتعلقین بتسجیل ماركة  10/09/2012نسخة من مطلبي الشركة المدعیة المؤرخین في  -
لدى المعھد الوطني  Oriflame cosmeticsو  Oriflame: بتسجیل عالمتي التجارة 

  .للملكیة الصناعیة بتونسللمواصفات و 
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عالمة  15/02/1996بتاریخ تونس د سجلت في كانت ق وثیقة تفید أن المدعیةنسخة من  -
   . E 960199تحت عدد   Oriflame internationalتجاریة للماركة الدولیة 

  .نسخة من قائمة في تسجیالت الشركة المدعیة لماركات تجارة عالمیة باسمھا -

الشركة المدعیة  و بعض مسؤولي سامي سكندرانينسخة من رسائل إلكترونیة بین السید  -
  .2012و شھر أكتوبر  2010ا بین شھر أكتوبر م

مسؤول من الوكالة التونسیة لكترونیة بین مسؤولي الشركة المدعیة و إ نسخة من رسائل -
    .2012لألنترنات بین جویلیة و أوت 

  إجراءات إعالم الشركة المطلوبة - 2. 3

مكتوبا مؤرخا وبة وجھت الھیئة الوطنیة لألتصاالت إلى الشركة المطل ،بعد تلقي الدعوى
بتاریخ  برسالة مضمونة الوصول 1288ضمن تحت عدد  27/12/2012 في
تضمن إعالم المطلوبة بالدعوى و تذكیرا RR 934151145 TNتحت عدد  28/12/2012

بآجال الجواب و بأن عدم الجواب و خاصة  من نظام التحكیم 4.3و  4.2بأحكام الفصلین 
  .وبا بنسخة من ملف الدعوىعن الدعوى ال یوقف األجراءات مصح

دون أن تتسلمھ الشركة  لألتصاالترجع كامل ھذا الملف البریدي إلى الھیئة الوطنیة و قد 
و أصل مثلما یتضح من عالمة البلوغ بعد إشعارین بریدیین  مع مالحظة لم یطلب المطلوبة

  .الملف البریدي المرافقین لملف النزاع

د ببعث  16،28مع الساعة  27/12/2012ت بتاریخ كما قامت الھیئة الوطنیة لألتصاال
على عنوانھ الموجود السابق الذكر بنفس الغرض لكترونیة لممثل الشركة المطلوبة رسالة إ

شعار ن الرسالة رجعت بإال أإ، skandrani@sznam.czفي بیانات ھیكل التسجیل أي 
 .مثلما یتضح من نسخة المراسلة المضمنة بملف النزاعالعنوان بعدم وصولھا لھذا 

  محكمإجراءات إعالم ال - 3.3

من  3.2تطبیقا ألحكام الفصل تیار الشركة الطالبة المحكم محرر ھذا القرار على أساس اخ
تحت  29/01/2013 المؤرخ في ابمكتوبھجھت الھیئة الوطنیة لألتصالت ونظام التحكیم، 

في مباشرة  ھالذي تسلمباختیاره من طرف الطالبة إلى المحكم السابق الذكر إعالما  93عدد 
عن  كر الذي دعاه إلى التعبیرصحبة المكتوب السابق الذ 30/01/2013بتاریخ مكتبھ 

في أجل مع تقدیم تصریح باألستقاللیة عن طرفي النزاع و ذلك موافقتھ على التعھد بالنزاع 
  .من نظام التحكیم 5صل الخمسة أیام تطبیقا ألحكام الف



4 

 

  2013لسنة  1عدد  قضیة التحكیمیةال

مباشرة لألتصاالت للھیئة الوطنیة ھذا القرار  قدم المحكم محرر 04/02/2013اریخ و بت
األول یتعلق بالموافقة على التعھد : بنفس التاریخ السابق الذكرمكتوبین لدى مكتب الضبط 

 .ستقاللیة عن طرفي النزاعبالنزاع و الثاني یخص التصریح باأل

مكنت الھیئة الوطنیة لألتصاالت المحكم المذكور من ملف النزاع  13/02/2013و في 
  .مفتتحة بذلك إجراءات التحقیق فیھبطریقة مباشرة في مكتبھ 

  وقائع النزاع: رابعا

  :مستندات و مؤیدات تفید ثبوت الوقائع التالیةعریضتھا في قدت المدعیة 

   :أنشطة الشركة المدعیة -  1.4 

أوریفالم " شركة ، 20/09/2012السجل التجاري المؤرخ فيالنسخة من كشف من خالل 
مسجلة بالسجل أورو  50،71401417رأسمالھا حالیا شركة خفیة األسم ھي  " كوسمیتیك

مقرھا  8835تحت عدد ب  03/02/1970التجاري و للشركات بلكسومبورغ بتاریخ 
  .ومبورغلوكس 2422ل نھج إیمیل رویتیر 24ماعي كائن ب األجت

لكتروني بتاریخ األطالع على موقعھا األو ب،  الوثائق المقدمة في ملف النزاع من خالل
یتمثل موضوع نشاط الشركة  www.oriflame.comفي العنوان التالي  03/03/2013

  .بلدا عالمیا 60التسویق المباشر ألدوات التجمیل في أكثر من  الطالبة في

  ةات التجارة للشركة المدعیرجوع عالمثبوت  - 2.4

جملة  Oriflameالفكریة لمشتقات عالمة التجارة  اسندا لملكیتھ شركة المدعیةلقد قدمت ال
  :من الوثائق و المعطیات

نھا كما قدمت ما یفید أ. عالمات تجاریة تحمل نفس ھذا الجذر مسجلة عالمیاقائمة بعدة  -
خ بتاریالمعھد الوطني للمواصفات و للملكیة الصناعیة بتونس كانت قد سجلت 

 Eتحت عدد   Oriflame internationalعالمة تجاریة للماركة الدولیة  15/02/1996
960199  .  

بمطلبین تحت عدد السابق الذكر لھذا المعھد  10/09/2012نھا تقدمت بتاریخ أفید وثیقة ت -
 Oriflameو  Oriflame: یتعلقان بتسجیل عالمتي التجارة  2012لسنة  1586و  1463

cosmetics مھاباس.  
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یفید بأن اسمھا  20/09/2012المؤرخ فيللشركة المدعیة كشف السجل التجاري  -
   Oriflame Cosmetics SA شركة أوریفالم كوسمیتیكالجتماعي ھو 

  www.oriflame.comفي الطالبة المتمثل الموقع األلكتروني للشركة  -

  « oriflame.tn »المجال موضوع النزاع الراھناسمي  بأن وھي المعطیات التي تفید
« oriflame.com.tn »   یتطابقان أو على األقل قابالن للتطابق بصریا و لغویا و سمعیا

  .مع عالمات التجارة الراجعة بالملك للشركة الطالبة

  ثبوت تسجیل اسمي المجال محل النزاع باسم المطلوبة - 3.4

تاریخ اطالع المحكم ل بتونس بى موقع ھیكل السجعل "  ? Whois" بالرجوع إلى بیانات
بتاریخ كانت قد سجلت  "غ كارتاقو ترایدین" شركة یتضح أن  ،20/02/2013علیھ في 

 « oriflame.com.tn »  و  oriflame.tn »: التالیین المجال ياسم 23/11/2011
كما حددت ھذه الشركة نقطتي  .Hexabyte" ھیكزابایت " باسمھا لدى مكتب التسجیل 

 :كما یليلكتروني لھا في ذات الشركة مع ضبط العنوان األالتقني األتصال األداري و 
skandrani@sznam.cz  إقامة و عنوانھا في  71832613التالي  ھاھاتفضبطت رقم و

المجال  ين وضعیة اسمیتضح من خالل نفس ھذه البیانات بأكما . یاسمین بعین زغوان
ال زالت ساریة المفعول مما یفید ثبوت تسجیل اسمي المجال محل النزاع الذكر  السابقي

  .باسم المطلوبة

  دفوعات طرفي النزاع: خامسا

  :مستندات الشركة الطالبة - 1.5

كان قد " غ كارتاقو ترایدین" شركة ة المدعیة أن السید سامي سكندراني وكیل الشركتعرض 
رضا علیھا أن تمكنھ من تمثیل ل إلكترونیة عاعدة رسائ 2010وجھ إلیھا خالل سنة 

تھا التجاریة في السوق التونسیة، إال أنھا أجابتھ بأنھا ال تعتزم األنتصاب في ھذه مارك
برسالة إلكترونیة وجھت إلیھا من  2012أوت  1و قد فوجئت في . السوق في الوقت الراھن

ا جاء فیھا بأن اسمي المجال طرف الوكالة التونسیة لألنترنات بعد استفسار كتابي منھ
"« oriflame.tn  و  « oriflame.com.tn » قد سجال باسم الشركة المطلوبة في

 السید سامي سكندراني عدة مرات طالبة منھو قد راسلت الشركة الطالبة . 23/11/2011
  .قم بذلكلم ی ھسمین باسمھا، إال أنتسجیل ھذین األ شطب تسجیلھا السابق الذكر لتتمكن من
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  :رد الشركة المطلوبة – 5.2

مطالبتھا بالرد على ت لملف الدعوى للشركة المطلوبة ورغم توجیھ الھیئة الوطنیة لألتصاال
على النحو المبین لقانوني حسب بیانات ھیكل السجل وفي عنوانھا ا ة و ذلكھذه األخیر

  .حكم أي رد عن الدعوىأعاله، لم یصل إلى الھیئة و ال إلى الم

  ات القرار التحكیميندمست: سادسا

 :الدعوىو إجراءات في شكل  - 6.1

أوریفالم " شركة  و المصلحة الشرعیةلقد تم رفع الدعوى الراھنة من طرف ذي الصفة 
یتطابقان أو على األقل قابالن  اسمي المجال موضوع الدعوى باعتبار أن " كوسمیتیك

  . لشركة الطالبةللعالمات التجاریة األسم األجتماعي و اللتطابق بصریا و لغویا و سمعیا مع 

"  غكارتاقو ترایدین" شركة شركة ذات الصفة ن الدعوى الراھنة مرفوعة ضد كما أ
  .المجال موضوع الدعوى باسمھا على النحو المبین أعاله يھي التي سجلت اسم باعتبارھا

ا بنظام رائیة المنصوص علیھاألجوعوى الحالیة جمیع الشروط الشكلیة استوفت الدو قد 
 مثلما ھو مبین أعاله، الساریة المفعولالتراتیب والقوانین ومنھ  3و خاصة بالفصل یم التحك

   .بالقبول من الناحیة الشكلیة مما یجعلھا حریة

  :في أصل الدعوى - 6.2

 " أوریفالم كوسمیتیك" شركة موضوع الدعوى الراھنة بمطالبة الشركة المدعیة یتعلق 
المسجلین من  « oriflame.com.tn »و  oriflame.tn » « : بإحالة اسمي المجال

لدى مكتب التسجیل ھیكزابایت "  غكارتاقو ترایدین" شركة الشركة المطلوبة  طرف 
Hexabyte  إلیھا  23/11/2011في.  

و قد اعتبرت الشركة الطالبة أن اسمي المجال السابقي الذكر ھما متطابقان أو شبیھان ومن 
لخلط بینھما وبین عالمات التجارة و غیرھا من العالمات الممیزة لھا شأنھما أن یدخال ا

مجال األجتماعي فضال عن ملكیتھا ألسمى  اسمھا ھو oriflameمضیفة بأن 
oriflame.com  قبل تسجیل اسمي المجال موضوع النزاعدولیا المسجل.  

اسمي المجال على مصلحة مشروعة في تسجیل ال تتوفر الشركة المطلوبة  كما اعتبرت أن
السابقي الذكر باسمھا، فضال عن ثبوت سوء نیتھا من خالل تقلید عالمات تجارتھا و 

  .2012من میثاق العنونة لسنة  11ل تسجیلھا لغایات تجاریة في مخالفة ألحكام الفص
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في خصوص موقف الشركة المطلوبة، رغم توجیھ الھیئة الوطنیة لألتصاالت لملف الدعوى 
لقانوني حسب بیانات ھیكل السجل في عنوانھا ا ذلكة والرد على ھذه األخیرومطالبتھا بلھا 
أعاله، لم یصل إلى الھیئة و  ةمبینالبالكیفیة عن طریق مراسلتھا في عنوانھا األلكتروني و 

من نظام التحكیم مستوفاة  4فإن المحكم یعتبر أن أحكام الفصل  منھا، ال إلى المحكم أي رد
 4.4ا اقتضتھ الفقرة م نظر في النزاع بناءا على أوراق الملف حسبو بالتالي سیواصل ال

  .من ھذا النظام

المصادق علیھ بقرار  " tn." من میثاق العنونة الخاص بالمجال  11 أوجبت بنودو لقد 
على صاحب اسم مجال  24/05/2012المؤرخ في  41عدد الھیئة الوطنیة لألتصالت 

. بریدي و عنوان إلكتروني فاعلین طیلة استعمالھ األسماألنترنات توفیر رقم ھاتف وعنوان 
إعالم مكتب التسجیل بكل صال و كما أوجب علیھ تحیین المعلومات المتعلقة بنقطتي األت

ع على كاھل الشركة المدعى یض، األمر الذي تغییر في المعلومات المتعلقة باسم مجالھ
  .حثیثةبملف الدعوى رغم مساعي الھیئة ال اعدم توصلھ علیھا

مدى أحقیة الشركة المطلوبة في تسجیل في من جھة نزاع في التحقق و یتمثل مناط حسم ال
اسمي المجال موضوع الدعوى باسمھا لدى مكتب التسجیل رغم أن ھذین األسمین متطابقان 

التثبت في  ما یتمثل فيك. أو شبیھان بعالمات التجارة و باألسم األجتماعي للشركة الطالبة
عن سوء نیة منھا قصد األستحواذ على ھذین اء الشركة المطلوبة إلى مناورات مدى التج

في حرمان الشركة المطلوبة من ترسیمھما باسمھا و بالتالي استغاللھما لصالحھا سمین واأل
  .ماء المجاالت و للملكیة الصناعیة بصفة عامةمخالفة للقوانین المنظمة ألس

في السابق الذكر  "tn." العنونة الخاص بالمجال من میثاق  7لقد اشترطت أحكام الفصل 
و أن ال یكون الغیر أن ال یمس بحقوق "... :  األنترنات مجالالمعرف األسمي الوحید ألسم 

  ".عالمة تجاریة اسم أو قابال للتطابق بصریا أو لغویا أو سمعیا مع مطابقا 

بتسجیل أسماء المجاالت  المتعلقةمن نظام التحكیم أن فض النزاعات  2.1الفصل بین كما 
  .فضل الممارسات الدولیة ذات الصلةعلى أحكام مجلة التحكیم و أظام وعتمد على ھذا النی

فض السیاسة الموحدة ل" وثیقة أ من  – 4بنود الفصل  یمكن الرجوع إلى األتجاه و في ھذا 
 من طرف منظمة 1999أوت  26بتاریخ المصادق علیھا  " نزاعات أسماء المجاالت

التالزمیة الواجبة شروط الالتي حددت   ICANN المخصصةو األرقام األنترنات لألسماء 
  عندما :ألجراء األداري الوجوبي كما یليسماء  للجوء الطالب في نزاع مجاالت األل

ماركة صنع أو خدمة مسلطة بكیفیة تمكن من خلطھ مع أو شبیھا  ایكون اسم المجال مطابق -
  لغیر علیھما حقوق لفائدة ا
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  ال تتوفر في الشخص مصلحة أو حقوق شرعیة متعلقة باسم المجال -

  یتم تسجیل أو استعمال اسم المجال عن سوء نیة -

وكذا الشأن  " أوریفالم كوسمیتیك" شركة ثبت أن األسم األجتماعي للشركة الطالبة حیث و 
التجاریة العدید من عالماتھا و، www.oriflame.com نيورفي خصوص موقعھا األلكت

: أي 15/02/1996بتاریخ المسجلة دولیا فضال عن عالمتھا التجاریة المسجلة في تونس 
Oriflame international ، الجذر المتمثل في اسم كل ھذه األسماء تمثل  اشتقاقات من

 والذي وقع اعتماده في اسمي المجال موضوع النزاع  عياألجتماالمدعیة 
"« oriflame.tn  و« oriflame.com.tn ».  

على  اعتداءیعد اباسمھا تسجیل الشركة المطلوبة لھذین األسمین  و إذا كان األمر كذلك فإن
إسم ھ مخال بالشرط الثاني المتمثل في أن ال یكون و یجعلمن جھة  الفكریة حقوق الغیر

من جھة  اسم عالمة تجاریةأو قابال للتطابق بصریا أو لغویا أو سمعیا مع مطابقا المجال 
  .أخرى

ماركات ل یكما لم تقم بتسجفي تونس و إن لم تقم الشركة الطالبة بتسجیل ھذین األسمین 
أن ، إال نفافیما عدى الماركة المذكور آتونس  لدى معھد الملكیة الصناعیةتجاریة باسمھا 

على ملك الشركة عالمات تجارة مشھورة یحیالن إلى  اسمي المجال موضوع النزاع
المؤرخ في  2001لسنة  63من القانون عدد  11و  5أحكام الفصلین  على معنىالطالبة 

لى الصیت إالمتعلق بحمایة عالمات الصنع و التجارة و الخدمات بالنظر  2001أفریل  17
  .ل مواد التجمیلاالذي تعرفھا ھذه الماركة في مجو الوطني العالمي 

بة مصلحة شرعیة أو حقوقا و بالمقابل لم یثبت من خالل ملف النزاع أن للشركة المطلو
بین اسمھا األجتماعي و نھ ال صلة بینھما نزاع ناھیك و أمتعلقة باسمي المجال موضوع ال

  .اعواضح من خالل المعطیات التي یوفرھا ملف النزالالغیر  أو نشاطھا

العدید من مكاتبة ممثل الشركة المطلوبة للشركة الطالبة فإن ثبوت  ،و على مستوى آخر
 04/10/2012و  09/06/2011و  11/10/2010و بالتحدید في 2010الل سنة خالمرات 

عارضا علیھا أن تمكنھ من تمثیل ماركتھا التجاریة في السوق التونسیة لدلیل على اعتراف 
ألولى فضال الشركة ق فكریة على العالمات التجاریة لبعدم ملكیتھا ألي حقوالشركة األولى 

  .ھا وحدھاإلیعن إقرارھا برجوع ھذه الحقوق 

محاولة األستیالء على اسمي مجال من خالل كما أن سوء نیة الشركة المطلوبة بینة 
نھا قامت ضرورة أعلى عالمات تجاریة تابعة لھا ولبة یحتویان على اسم الشركة الطا
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في تاریخ سابق أي في رغم رد الشركة الطالبة علیھا  23/11/2011في ا بتسجیلھم
و ال تود تمكینھا من نتصاب في السوق التونسیة حالیا تعتزم األبأنھا ال  09/06/2011

عن طریق رسائل إلكترونیة بعد ذلك  المدعى علیھا كما طالبت الشركة الطالبة. تمثیلھا فیھا
في مناسبات عدة سواء مباشرة أو عن طریق وكیلھا في تونس في النزاع الراھن و خاصة 

 ،علمت بتسجیلھما باسمھا مین عندماساأل بشطب ھذین 29/08/2012و  15/08/2012في 
  . ن الشركة المطلوبة لم تقم بذلكال أإ

ن تسجیل الشركة المطلوبة ألسمي المجال بت للمحكم من خالل معطیات الملف أو لقد ث
و لحرمانھا من تسجیل صاحبة الحق ھا للشركة المدعیة لغایة إحالت كانموضوع النزاع 

غ مظاھر بلیعد ھذا التصرف من أو . ا و بعالماتھا التجاریةھالمجال المتصل بھا باسم ياسم
ممثلھا التي بعثھا من خالل الرسالة األلكترونیة أكثر  األولى الذي تأكدسوء نیة الشركة 
مطالبا الشركة المدعیة بأن تدفع لھ مصاریف قیامھ  08/10/2012القانوني بتاریخ 

  .ارجبإجراءات األحالة في تونس باعتباره مقیما بالخ

 نالتی ینتالصور عناصرتبعا لذلك  وفرخیر یو حیث أن تصرف الشركة المطلوبة األ 
من وثیقة السیاسة الموحدة لفض نزاعات أسماء المجاالت  3 -أ  – 4بنود الفصل ا مذكرتھ

تتمثل  و عن سوء نیة اسم المجال كانو استعمال أن تسجیل ألقول بالسابقة الذكر ألمكانیة ا
  :باألساس لغایة بتسجیل األسمالقیام ي ھذه العناصر ف

  إحالة أو بیع أو كراء اسم المجال المسجل لصاحب عالمة الصنع أو الخدمة  -

  .باسمھ من تسجیل اسم المجال المتصل بھاعالمة الصنع أو الخدمة صاحب حرمان  -

" غ كارتاقو ترایدین" شركة الشركة المطلوبة و حیث یتضح من كل ما سبق أن تسجیل 
لدى  23/11/2011بتاریخ  « oriflame.com.tn »و  oriflame.tn »"سمي المجال ا

عالمة تجارة قد تم بكیفیة تمكن من خلطھ مع  Hexabyte" ھیكزابایت " مكتب التسجیل 
فضال عن "  أوریفالم كوسمیتیك"شركة لفائدة الشركة الطالبة  فكریة مسلطة علیھما حقوق

مصلحة أو حقوق شرعیة متعلقة باسم المجال باألضافة  عدم توفر الشركة األولى على أي
  .األمر الذي یتجھ معھ الحكم لصالح الدعوى ،إلى أن ھذا التسجیل قد تم عن سوء نیة

  نص القرار التحكیمي: سابعا

الخاص نظام التحكیم  من 7.1ل تطبیقا ألحكام الفصو ة الذكرابقلكل األسباب الساعتبارا 
إحالة  ھأسفل الممضيو المتعھد بالنزاع قرر المحكم الت األسماء، بالنزاعات المتعلقة بمجا
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شركة إلى  الشركة الطالبة   « oriflame.com.tn »و  oriflame.tn »"اسمي المجال 
   ". أوریفالم كوسمیتیك"

  

  و صدر ھذا الحكم التحكیمي عن األستاذ كمال الرزقي

               2013مارس  14بتاریخ                                                               

   


