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  2013لسنة  2عدد  قضیة التحكیمیةال

                                   ــيـــمال الرزقـــــتاذ كـاألسـ
   األنترنات  مجاالتمحكم في نزاعات أسماء  

  2080شارع فرحات حشاد أريانة   10
  98423442/  71707442: الهاتف

  

  جاالت األنترنات  في نزاعات أسماء محكم تحكيمي أصدره المحكم  

  ستاذ كمال الرزقي  األ
  القانوني في شخص ممثلھا" نات تونیزیا" شركة  :المدعیة

   في شخص ممثلھا القانوني" تاك تكنولوجي مای" شركة   :المدعى علیھا
  

  أطراف النزاع: أوال

سؤولیة ذات مشركة  Tunisianet Sarl "نات تونیزیا" شركة ھي  :مدعیةال – 1.1
ماعي مقرھا األجت 0369552008ب  بتونس تحت عددمسجلة بالسجل التجاري محدودة 
 في شخص ممثلھا القانوني 1082نھج سان أوغوستان تونس  12 – 10كائن ب 

 Mytek Technologies Sarl" مایتاك تكنولوجي " شركة  ھي :دعى علیھاالم – 2.1
 0329522010ب بتونس تحت عدد اري مسجلة بالسجل التجذات مسؤولیة محدودة شركة 

شارع الحبیب بورقیبة أریانة في شخص ممثلھا القانوني  61مقرھا األجتماعي كائن ب 
نھج مدحت باشا  10المعینة محل مخابرتھا بمكتب محامیھ األستاذ ھشام زوبلي الكائن ب 

بارھا كانت تبة باعووھي مطل. تونس العاصمة 1001مدرج د الطابق الثاني  2إقامة سندباد 
  " توبنات "لدى مكتب التسجیل  باسمھا  tunisianet.tn  :التالي المجال قد سجلت اسم

Topnet  حسب بیاناتو ذلك  16/04/2013بتاریخ "Whois ?   " على موقع ھیكل
  .27/08/2013في علیھ تاریخ اطالع المحكم ل بتونس بالسج

  محل النزاع مجالاسم ال: ثانیا

" شركة بعریضة ضد  14/06/2013بتاریخ  "نات تونیزیا" شركة لبة ت الشركة الطاتقدم
باسم  المسجل tunisianet.tn: في خصوص اسم المجال التالي" تاك تكنولوجي مای
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مكتوبھا من المعمرة و الممضاة من طرفھا و تمارة المطلوبة حسب ما یتضح من األس
  .تھالفائداسترجاعھ  طالبة 14/06/2013المؤرخ في 

  إجراءات النزاع :ثالثا

  : تقدیم الدعوى - 1.3

بتاریخ  "نات  تونیزیا" شركة الشركة الطالبة من طرف الراھنة مت الدعوى قد
لھیئة الوطنیة لالضبط المركزي اودعت مباشرة لدى مصلحة بعریضة  17/06/2013

من نظام التحكیم 3.1  ما نص علیھ الفصلحسب  935تحت عدد قیدت ولألتصاالت 
زاعات المتعلقة بمجاالت األسماء موضوع قرار الھیئة الوطنیة لألتصاالت الخاص بالن
  .24/05/2012المؤرخ في 

من نظام التحكیم 3.2  كما احتوت العریضة على الوثائق الالزمة المنصوص علیھا بالفصل
باسم ھذه مكتوب و المدعیة الشركة من طرف  ةو مختوم اةممضىو ةمعمر ستمارةاأل: أي

مصحوب و طلباتھا ب فیھ عرض لموضوع المطل 14/06/2013في  مؤرخاألخیرة 
   .باسم الھیئة الوطنیة لألتصاالت كیممعالیم التحیل تحوبنكي بو إذن  بمؤیدات

  :نسخة من سندا لدعواھا فيمدعیة تتمثل المؤیدات المقدمة من طرف الو 

نات بتاریخ للوكالة التونسیة لألنتر"   ? Whois"كشف اطالع على منظومة بیانات  -
14/06/2013.  

ن مسلمة لھا م "نات تونیزیا" شركة شھادة تسجیل عالمة صنع و تجارة و خدمة لفائدة  -
 05/05/2012للملكیة الصناعیة بتونس ابتداءا من طرف المعھد الوطني للمواصفات و

و ذلك لمدة /TN/T  2001/  670تحت عدد  tunisianetلعالمة صنع و تجارة تتمثل في 
  واتسن 10

حول للملكیة الصناعیة فیھا بیانات تفصیلیة مة من المعھد الوطني للمواصفات وشھادة مسل -
  .للماركة السابقة الذكر المدعیةتسجیل 

  إجراءات إعالم الشركة المطلوبة - 2. 3

مكتوبا مؤرخا وجھت الھیئة الوطنیة لألتصاالت إلى الشركة المطلوبة  ،بعد تلقي الدعوى
 TN تحت عدد برسالة مضمونة الوصول 794من تحت عدد ض 24/06/2013 في

917078658 RR  4.3و  4.2 ولتضمن إعالم المطلوبة بالدعوى و تذكیرا بأحكام الفص 
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بآجال الجواب و بأن عدم الجواب عن الدعوى ال یوقف و خاصة  من نظام التحكیم 4.4و 
  .األجراءات مصحوبا بنسخة من ملف الدعوى

لمطلوبة ھذه المراسلة المضمونة الوصول مثلما یتضح من إمضاء تسلمت الشركة او قد 
  .لملف النزاع ممثلھا و من ختمھا الموجودین على عالمة البلوغ السابقة الذكر المرافقة

  المطلوبة تلقي جواب الشركة - 3. 3

مثلما  "تاك تكنولوجي مای" شركة الت رد الشركة المطلوبة اتلقت الھیئة الوطنیة لألتص
  .م زوبلي المحامي لدى التعقیبمن أعالم نیابتھا و تقریر محامیھا األستاذ ھشایتضح 

  محكمإجراءات إعالم ال - 4.3

تطبیقا المحكم محرر ھذا القرار  "نات تونیزیا" شركة تیار الشركة الطالبة على أساس اخ
ؤرخ الم ابمكتوبھجھت الھیئة الوطنیة لألتصالت ومن نظام التحكیم،  3.2ألحكام الفصل 

باختیاره من طرف إلى المحكم السابق الذكر إعالما  921تحت عدد  16/07/2013 في
كر صحبة المكتوب السابق الذ 18/07/2013بتاریخ في مكتبھ مباشرة  ھالذي تسلمالطالبة 

مع تقدیم تصریح باألستقاللیة عن عن موافقتھ على التعھد بالنزاع  الذي دعاه إلى التعبیر
  .من نظام التحكیم 5في أجل الخمسة أیام تطبیقا ألحكام الفصل  طرفي النزاع و ذلك

مباشرة لألتصاالت للھیئة الوطنیة ھذا القرار  قدم المحكم محرر 22/07/2013اریخ بتو 
األول یتعلق بالموافقة على التعھد : بنفس التاریخ السابق الذكرمكتوبین لدى مكتب الضبط 

 .قاللیة عن طرفي النزاعستبالنزاع و الثاني یخص التصریح باأل

مكنت الھیئة الوطنیة لألتصاالت المحكم المذكور من ملف النزاع  31/07/2013و في 
  .مفتتحة بذلك إجراءات التحقیق فیھبطریقة مباشرة في مكتبھ 

  وقائع النزاع: رابعا

  :مستندات و مؤیدات تفید ثبوت الوقائع التالیةعریضتھا في ت المدعیة مقد

   :لشركة المدعیةأنشطة ا -  1.4 

على الموقع األلكتروني  27/08/2013بتاریخ المحكم مؤیدات الطالبة و اطالع من خالل 
 "نات تونیزیا" شركة یتضح أن  /http://www.tunisianet.com.tn :لھا على

Tunisianet Sarl  مسجلة بالسجل وھي  2008 احدثت سنةذات مسؤولیة محدودة شركة
نھج  12 – 10مقرھا األجتماعي كائن ب  0369552008بتونس تحت عدد  ب التجاري 
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بیع المعدات األعالمیة على ا أنھا شركة مختصة في مك. 1082سان أوغوستان تونس 
  .األنترنات

  :أنشطة الشركة المدعى علیھا - 2.4

على الموقع األلكتروني لھا  27/08/2013من خالل مؤیدات المطلوبة و اطالع المحكم 
 Mytek" تاك تكنولوجي مای" شركة  ھيشركة یتضح أن  /http://www.mytek.tn :على

Technologies Sarl  مسجلة بالسجل  2010ذات مسؤولیة محدودة احدثت سنة شركة
شارع  61جتماعي كائن ب مقرھا األ 0329522010بتونس تحت عدد  ب التجاري 

شركة مختصة في بیع المعدات األعالمیة على كذلك كما أنھا . الحبیب بورقیبة أریانة
 .األنترنات

  ات التجارة للشركة المدعیةرجوع عالمثبوت  - 3.4

 الصناعیة ألسم  اسندا لملكیتھ شركة المدعیةال ھاقدمتبالرجوع إلى المؤیدات التي 
tunisianet  أي:  

ذات شركة  "نات تونیزیا" شركة تسجیل عالمة صنع و تجارة و خدمة لفائدة  شھادة -
مسلمة لھا من طرف المعھد الوطني للمواصفات و للملكیة الصناعیة  مسؤولیة محدودة

تحت عدد  tunisianetلعالمة صنع و تجارة تتمثل في  05/05/2012بتونس ابتداءا من 
670  /2001  TN/T/ سنوات 10و ذلك لمدة  

شھادة مسلمة من المعھد الوطني للمواصفات و للملكیة الصناعیة فیھا بیانات تفصیلیة  -
  .حول تسجیل المدعیة للماركة السابقة الذكر

:  األلكتروني المتمثل في الطالبةالشركة بالرجوع إلى موقع و
http://www.tunisianet.com.tn/ أي  المجال موضوع النزاع الراھن اسم أنح یتض

tunisianet.tn بصریا و لغویا و سمعیا مع عالمة للتطابق یتطابق أو على األقل قابل 
  .الراجعة بالملك للشركة الطالبةو الخدمة التجارة 

  ثبوت تسجیل اسمي المجال محل النزاع باسم المطلوبة - 4.4

ل بتونس بتاریخ اطالع المحكم قع ھیكل السجى موعل "  ? Whois" بالرجوع إلى بیانات
  :التالي كانت قد سجلت اسم المجال، یتضح ان الشركة المطلوبة 27/08/2013علیھ في 

tunisianet.tn  توبنات " باسمھا لدى مكتب التسجیل " Topnet 16/04/2013بتاریخ. 
 ھاعنوانمع ضبط  في ذات الشركةكما حددت ھذه الشركة نقطتي األتصال األداري و التقني 
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و الفاكس على  ھاھاتفضبطت رقم  وcommercial@topnet.tn  :كما یليلكتروني األ
كما . شارع الحبیب بورقیبة أریانة 61ب  و عنوانھا 71808811و  70732760: التوالي

ال زالت ساریة الذكر  السابقةالمجال  ن وضعیة اسمیتضح من خالل نفس ھذه البیانات بأ
 تاریخإلى  المطلوبةالشركة المجال محل النزاع باسم  فید ثبوت تسجیل اسمی المفعول مما

  .27/08/2013اطالع المحكم علیھ في 

  دفوعات طرفي النزاع: خامسا

  :مستندات الشركة الطالبة - 1.5

تاك مای" شركة أن الشركة المطلوبة  "نات تونیزیا" شركة  ة المدعیةالشركتعرض 
التي اعتبرتھا أكبر منافسیھا في سوق بیع المعدات األعالمیة عبر األنترنات   " تكنولوجي

عالمة رغم أن الشركة األولى تملك  tunisianet.tnقد سجلت لفائدتھا اسم المجال  
منذ سنوات طالبة استرجاع اسم المجال السابق الذكر مقدمة  tunisianetالتجارة و الخدمة 

  .رجملة المؤیدات السابقة الذك

  :رد الشركة المطلوبة – 2.5

األستاذ ھشام في تقریر محامیھا  "تاك تكنولوجي مای" شركة جاء رد الشركة المطلوبة 
نھا اكتفت بعرض جملة من الوقائع كما أ معتبرا أن الشكایة زوبلي المحامي لدى التعقیب

تتكبد خلت من كل طلب إذ لم تبین ما ھو القصد من طلب التحكیم مضیفا أن منوبتھ س
شرعیة و  ائر جمة في صورة حرمانھا من استعمال اسم المجال الذي اكتسبتھ بطریقةسخ

بحقوق موكلتھ طالبا الحكم برفض  امجحف اشكایة إضرارفي الن عن حسن نیة معتبرا أ
   .مطلبھا

  ات القرار التحكیميمستند: سادسا

 :الدعوىو إجراءات في شكل  - 1.6

 "ناتتونیزیا" شركة  و المصلحة الشرعیةطرف ذي الصفة  لقد تم رفع الدعوى الراھنة من
للتطابق بصریا و لغویا  یتطابق أو على األقل قابل المجال موضوع الدعوى اسم باعتبار أن

  . لشركة الطالبةل األسم األجتماعي و عالمات التجارة و الخدمةو سمعیا مع 

 " تاك تكنولوجيمای "شركة شركة ذات الصفة ن الدعوى الراھنة مرفوعة ضد كما أ
  .ھي التي سجلت اسم المجال موضوع الدعوى باسمھا على النحو المبین أعاله باعتبارھا
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رائیة المنصوص علیھا بنظام األج وعوى الحالیة جمیع الشروط الشكلیة استوفت الدو قد 
 اله،مثلما ھو مبین أع الساریة المفعولالتراتیب والقوانین ومنھ  3و خاصة بالفصل یم التحك

   .بالقبول من الناحیة الشكلیة مما یجعلھا حریة

  :في أصل الدعوى - 2.6

 بإحالة اسم "نات تونیزیا" شركة موضوع الدعوى الراھنة بمطالبة الشركة المدعیة یتعلق 
 " تاك تكنولوجيمای" شركة الشركة المطلوبة  من طرف  المسجل tunisianet.tn :المجال

  .إلیھا 16/04/2013بتاریخ Topnet " توبنات " باسمھا لدى مكتب التسجیل 

ركة المطلوبة في تسجیل مدى أحقیة الشفي من جھة نزاع في التحقق و یتمثل مناط حسم ال
مھا لدى مكتب التسجیل رغم أن ھذا األسم متطابق أو المجال موضوع الدعوى باس اسم

التثبت في  ما یتمثل فيك. ألسم األجتماعي للشركة الطالبةالخدمة و لالتجارة و  عالمةبشبیھ 
 ھذا عن سوء نیة منھا قصد األستحواذ علىمدى التجاء الشركة المطلوبة إلى مناورات 

في نشاطھا بكیفیة غیر شرعیة و غیر المدعیة منافسة الشركة و لصالحھا  استغاللھو سماأل
ء المجاالت مافي مخالفة للقوانین المنظمة ألسباسمھا  من ترسیمھ ھارمانحبالتالي نزیھة و 

  .و للملكیة الصناعیة بصفة عامة

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

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

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

فض ة لالسیاسة الموحد" 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 و شبیھا أ ایكون اسم المجال مطابق -
  علیھما حقوق لفائدة الغیر 

  ال تتوفر في الشخص مصلحة أو حقوق شرعیة متعلقة باسم المجال -

  یتم تسجیل أو استعمال اسم المجال عن سوء نیة -
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وكذا الشأن  "نات تونیزیا" شركة أن األسم األجتماعي للشركة الطالبة للمحكم ثبت حیث و 
تھا التجاریة عالم و /http://www.tunisianet.com.tn نيورفي خصوص موقعھا األلكت

 05/05/2012ابتداءا من لدى المعھد الوطني للمواصفات و للملكیة الصناعیة المسجلة 
كل ھذه األسماء تمثل  اشتقاقات ـ سنوات  10و ذلك لمدة /TN/T  2001/  670تحت عدد 

المجال موضوع  والذي وقع اعتماده في اسم عياألجتماالمدعیة الجذر المتمثل في اسم من 
  .tunisianetأي النزاع 

باسمھا  tunisianet.tn ألسم المجال تسجیل الشركة المطلوبة فإن ،و إذا كان األمر كذلك
على معنى أحكام القانون منھا ید الصناعیة و بالتحد الفكریة على حقوق الغیر اعتداءیعد ا
المتعلق بحمایة عالمات الصنع و  2001أفریل  17المؤرخ في  2001لسنة  63عدد 

المتمثل في السابق الذكر مخال بالشرط  ھذا التسجیل و یجعل ،من جھة التجارة و الخدمات
اسم عالمة سمعیا مع أو قابال للتطابق بصریا أو لغویا أو مطابقا إسم المجال أن ال یكون 

  .من جھة أخرى تجاریة

صلحة شرعیة أو حقوقا و بالمقابل لم یثبت من خالل ملف النزاع أن للشركة المطلوبة م
 قانونیة أو واقعیة أو حتى منطقیة نھ ال صلة نزاع ناھیك و أالمجال موضوع ال متعلقة باسم

بل على نقیض من ذلك، فإن  ". تاك تكنولوجيمای" ثل في مالمتبین اسمھا األجتماعي وبینھ 
ھذه الصالت وثیقة باألسم األجتماعي للشركة الطالبة و بعالمة التجارة و الخدمة المسجلة 

  .السابقة الذكر

سم تسجیلھا لفائدتھا ألمن خالل أن سوء نیة الشركة المطلوبة بینة ف ،و على مستوى آخر
رغم كونھا شركة تابعة لھا  تجاریة على عالمةولبة على اسم الشركة الطا مجال یحتوي

 ،منافسة لھا من خالل موضوع النشاط ونوعیة السلع التي تقوم ببیعھا و وجودھا بالعاصمة
العالمة التجاریة ة األنترنات عبر شبكیطلبون یمكنھا من استجالب حرفاء ي الذاألمر 

  .بكیفیة غیر مشروعة و غیر نزیھةللشركة المدعیة 

الشركة من شأنھ أن یحرم وبة ألسم المجال موضوع النزاع كما أن تسجیل الشركة المطل
و یعد ھذا التصرف من . بعالماتھا التجاریةاسم المجال المتصل باسمھا و الطالبة من تسجیل

  .مظاھر سوء نیة الشركة األولى

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

تتمثل ھذه العناصر  و .عن سوء نیة اسم المجال كانو استعمال أن تسجیل ألقول بألمكانیة ا
  :باألساس لغایة بتسجیل األسمالقیام في 
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  ة إحالة أو بیع أو كراء اسم المجال المسجل لصاحب عالمة الصنع أو الخدم -

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

خالفا لما جاء في تقریر محامي الشركة المطلوبة، فإن المدعیة كانت قد حددت حیث و 
وجھ تشكیھا من تصرف الشركة األولى  14/06/2013خاصة في مكتوبھا المؤرخ في 

ي على عالمة مسجلة لفائدتھا طالبة استرجاع ھذا المتمثل في تسجیلھا ألسم مجال یحتو
  . األسم

، إال أن تقییمھا لتسجیل دقیقة و إن لم تستعمل الشركة الطالبة عبارات ومصطلحات قانونیة
اسم المجال من خالل وصفھ بأنھ جاء في مخالفة لحقوقھا الصناعیة و بیان إرادتھا في 

األمر الذي یجعل ما ذھبت إلیھ الشركة  ،منازع استرجاع ھذا األسم لفائدتھا ھما ثابتان بدون
  .المطلوبة في غیر طریقھ من ھذه الناحیة

و من جانب آخر، فإن قول الشركة المطلوبة بشرعیة تسجیلھا ألسم المجال و حسن نیتھا 
ض إلیھ أعاله األمر الذي یتجھ معھ ھو في غیر طریقھ مثلما وقع التعرفي ذلك المسعى 

  .طلبھا في رفض الدعوىعدم األلتفات إلى م

اسم  " تاك تكنولوجيمای" شركة الشركة المطلوبة و حیث یتضح من كل ما سبق أن تسجیل 
بتاریخ Topnet " توبنات " باسمھا لدى مكتب التسجیل  tunisianet.tnالمجال 

 ا حقوقمسلطة علیھو خدمة عالمة تجارة قد تم بكیفیة تمكن من خلطھ مع  16/04/2013
فضال عن عدم توفر الشركة األولى  "نات تونیزیا" شركة دة الشركة الطالبة لفائصناعیة 

على أي مصلحة أو حقوق شرعیة متعلقة باسم المجال باألضافة إلى أن ھذا التسجیل قد تم 
  .األمر الذي یتجھ معھ الحكم لصالح الدعوى ،منھا و بكیفیة غیر شرعیة عن سوء نیة

  التحكیمي حكمنص ال: سابعا

الخاص نظام التحكیم  من 7.1ل تطبیقا ألحكام الفصو ة الذكرابقلكل األسباب السرا اعتبا
إحالة  ھأسفل الممضيو المتعھد بالنزاع قرر المحكم بالنزاعات المتعلقة بمجاالت األسماء، 

"  تاك تكنولوجيمای" شركة المسجل باسم الشركة المطلوبة  tunisianet.tn اسمي المجال
شركة الشركة الطالبة إلى  16/04/2013بتاریخ Topnet " توبنات " لدى مكتب التسجیل 

  ."نات تونیزیا" 

 و صدر ھذا الحكم التحكیمي عن األستاذ كمال الرزقي

   2013أوت  28بتاریخ                                                       


