
)طباعة المستشار المقرر(و /ن  

 

 المحفـو� ��تابـة الضبـ	 القرارأصل 

   الب ضاء �الدار التجار�ة االستئناف مح�مة ـب

  و طبقـا للقـانون باسـم جاللـة الملــك                         

  .إن مح�مة االستئناف التجار�ة �الدار الب ضاء

  :وهي مؤلفة من السادة

  13/07/2016أصدرت بتار�خ 

  :نصهفي جلستها العلن ة القرار اآلتي 

  .م، في شخص ممثلها القانوني.، ش 11شر�ة  بین

  .األستاذ عبد الغفار م�زار; المحامي بهیئة الدار الب ضاء ینوب عنها

  .مستأنف من جهة ابوصفه    

  

  .م في شخص ممثلها القانوني.م.ج م ب ه، ش   22شر�ة  وBین

  ینوب عنها األستاذ محسن سقاE المحامي بهیئة الدار الب ضاء

  .من جهة أخرF  امستأنفا علیه ابوصفه  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 المملكة المغرB ة

 وزارة العدل والحر�ات

 التجار�ة االستئناف مح�مة

  الب ضاء �الدار
  

   4550: رقم قرار

  2016/07/13 : بتار�خ

 2015/8211/1076 : ملف رقم
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  .ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائ" المدرجة �الملفالح�م المستأنف بناء على مقال االستئناف و 

  .األطرافتقر�ر المستشار المقرر الذ5 لم تقع تالوته بإعفاء من الرئ/س وعدم معارضة  على و+ناء

  .29/06/2016وحیث أدرجت القض/ة  بجلسة 

وما یل/ه من قانون المسطرة  328من قانون المحاكم التجار�ة والفصول  19المادة  وتطب/قا لمقتض/ات

  .المدن/ة

  .و+ناء على مستنتجات الن/ا�ة العامة الكتاب/ة

  .و�عد المداولة ط�قا للقانون 

  :في الشكـــل

  قضائ/ة بتار�خة بواسطة محامیها �مقتضى مقال مسجل ومؤد? عنه الرسوم الت الطاعنحیث استأنف

في  16704تحت عدد  03/11/2014بتار�خ عن المح�مة التجار�ة �الدارالب/ضاء الح�م الصادر  13/02/2015

والح�م على المدعى علیها   BIG 33والقاضي ب�طالن التسجیل الخاص �عالمة  2329/16/2014الملف عدد 

  .درهم ونشر الح�م وتحمیلها الصائر 5000 �التوقف عن استعماله تحت طائلة غرامة تهدید/ة

  .وحیث اعت�ارا لكون االستئناف مستوف للشروL الش�ل/ة المتطل�ة قانونا صفة وأداء فهو مقبول ش�ال

  :وفي الموضــوع

امام المح�مة التجار�ة فتتاحي مقال ا� تقدمتمستأنف علیها ال   حیث یتجلى من وثائ" الملف ان

مع رسم   RED 33تعرض ف/ه أنها تملك العالمات التجار�ة الحاملة السم  11/03/2014بتار�خ�الدارالب/ضاء 

وأن هذا التسجیل  1115937تحت رقم  05/05/2011ثور�ن سجلتها �المنظمة العالم/ة للملك/ة الف�ر�ة بتار�خ 

 هاوأن، /س الدولي یف نتصنمن  12في الفئة المصنفة المتعلقة �الس/ارات وأجهزة النقل /حمي المنتوجات وخدمات 

سجلت لد? الم�تب المغر+ي للملك/ة الصناع/ة والتجار�ة مشابهة مع رسم ثور    BIG 33فوجئت بوجود عالمة 

ا لعالمة العارضة //عتبر تقلیدا تدل/سوهوما من طرف المدعى علیها  155834تحت رقم  22/11/2013بتار�خ 

المسجلة لد?   BIG 33ملتمسة الح�م �التشطیب على عالمة  17-97من قانون  184و  155ط�قا للفصل 

وأمر السید مدیر الم�تب المغر+ي للملك/ة  155834الم�تب المغر+ي للملك/ة الصناع/ة والتجار�ة تحت رقم 

الح�م بتوقفها فورا عن استعمال للعالمة و ،  الصناع/ة والتجار�ة بتسجیل هذا التشطیب في السجالت الرسم/ة

نشر الح�م في و  درهم عن �ل یوم تأخیر من تار�خ التبل/غ 5000,00تحت طائلة غرامة تهدید/ة قدرها المذ�ورة  

  .جر�دتین احداهما �العر+/ة واالخر? �الفرنس/ة وتحمیل المدعى علیها الصائر والنفاذ المعجل

�ما هو  22/11/2013أن التسجیل الذ5 تعتمد عل/ه الشر�ة المدع/ة المؤرخ في المدعى علیها �جواب عد و

إال تعدیل للتسجیل األول والذ5 یهم طر�قة الكتا�ة ول/س بتسجیل جدید إذ أن االسم �قى على حاله �ما أن رسم 

ن الرسمین ل/س الثور �قي على حاله �ذلك �اإلضافة إلى أن منتوج العارضة ال عالقة له �منتوج المدع/ة �ما أ

  .الشخص العاد5 في الغلf لذلك تلتمس رفض الدعو? وتحمیل رافعتها الصائر/م�ن أن یوقع فیهما أ5 تشا�ه 
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أن ما اعتمدته المح�مة  ة على أساسالطاعناستأنفته وحیث �عد ت�ادل �اقي المذ�رات والردود صدر الح�م 

جیل الذ5 قامت �ه الشر�ة هو ساب" على تسجیل الشر�ة أن التس أوالالتجار�ة في ح�مها ال یرتكز على أ5 أساسا 

�ما یتضح ذلك من شهادة التسجیل المدلى بها  31/03/2011تار�خ تسجیل الطاعنة هو  أن ستأنف علیها إذالم

التار�خ الذ5 اعتمدته المح�مة  أما 05/05/2011في المرحلة االبتدائ/ة في حین أن تار�خ تسجیل المستأنف علیها 

وان المح�مة االبتدائ/ة لم تشر ال من قر�ب وال  األول/ة فال یتعل" بتسجیل جدید بل هو فقf تعدیل للتسجیل االبتدائ

هذه الوث/قة المدلى بها من طرف الطاعنة إذ أنها تجاهلتها نهائ/ا الشيء الذ5 /�ون معه ح�مها  إلىمن �عید 

ة الطاعنة /قتصر �الشر�ة المدع/ة ذلك أن منتوج الشر  ناقص التعلیل ، ثان/ا أن منتوج الطاعنة ال عالقة له �منتوج

على صنع واق/ات الس/ارات واإلشهار وأشغال الم�ات�ة وأن المح�مة التجار�ة لم تكلف نفسها عناء ال�حث والتقصي 

في منتجات الطرفین ، ثالثا أن الرسمین ل/س فیهما أ5 تشا�ه /م�ن معه أن یوقع الشخص العاد5 في الغلf ذلك 

 RED 33أ5 الثور الكبیر مع رسم لثور واحد وان اسم الشر�ة المدع/ة هو   BIG 33سم الشر�ة الطاعنة هو أن ا

أ5 الثور األحمر مع رسم لثور�ن وسf دائرة صفراء و�التالي فإن هناك فرقا شاسعا في الرسمین ال /م�ن أن یوقع 

لح�م برفض الطلب و+تحمیل المستأنف علیها الح�م االبتدائي و�عد التصد5 ا ملتمسة إلغاءفي أ5 غلf شخص ال

  .المقال بنسخة ح�م وطي تبل/غ وأرف".الصائر

�ون تسجیل المستأنفة للعالمة موضوع النزاع ما هو إال تعدیل  المستأنف أجابتوحیث �علیها �أن الدفع 

اعت�ار �ال  الجد/ة وذلك على إلىول/س بتسجیل جدید مردود و /فتقر  31/3/2011لتسجیلها األول بتار�خ 

ر النزاع الحالي محصورا في و ��قى محو عن �عضهما ال�عض و�ل منهما ینتج آثاره القانون/ة لین التسجیلین مستق

 RED 33الذ5 /مس �حقوق العارضة على عالمتها األصل/ة   BIG 33لعالمتها  المستأنفةالتسجیل الذ5 قامت �ه 

الحما/ة  إلىوأنه على صعید آخر تذ�ر العارضة �أنه �اإلضافة و/عتبر ت�عا لذلك تقلیدا تدل/س/ا لهذه األخیرة 

فإن عالمتها تستفید أ/ضا من مقتض/ات  14/4/1891الممنوحة لعالمتها �مقتضى اتفاق/ة مدر�د المؤرخة في 

التي صادق علیها المغرب �موجب ظهیر  1883مارس  20م�رر من معاهدة �ار�س المؤرخة في  6الفصل 

یتعین التذ�یر �أن عالمة العارضة  اإلطارمنح للعالمات المشهورة حما/ة واسعة وفي هذا الذ5 / 28/10/1969

RED 33   افة�عالوة على ة اكتسبت شهرة دول/ أن إلىالعالم  أنحاءمستعملة �ش�ل م�ثف علنا و�صفة مستمرة في 

حه لها حما/ة واسعة تشمل من معاهدة �ار�س العالمات المشهورة بخاص/ة فر�دة تتجلى في من 6ذلك /میز الفصل 

حول المنتجات والخدمات وذلك حتى دون  15/6/1957ف ن/س الدولي المؤرخ في ی�افة الفئات المصنفة في تصن

المطال�ة بتسجیلها بتفصیل ومن جهة أخر? في میدان تقلید العالمات التجار�ة تكمن العبرة في أوجه التشا�ه ول/س 

حدث عمدا تغییرات �س/طة على عالمته /المقلد  أنلقضائي وذلك على اعت�ار االختالف ت�عا لما اقره االجتهاد ا

المقلدة حتى ال تبتعد عن الخاص/ات التي تمتاز بها العالمة األصل/ة وأن هذه الوضع/ة المعتمدة هي التي تخل" 

یرغب في اقتنائه وهي الذ5  األصل/ةاالعتقاد �أنه أمام المنتوج الحامل للعالمة  إلىل�سا في ذهن المستهلك وتجره 

  .المقلد إلیهاالوضع/ة �الذات التي /سعى 

أدلى نائب المستأنف علیها �مذ�رة جواب/ة تسلم نائب   29/06/2016وحیث أدرجت القض/ة أخیرا بجلسة 

�الملف ملتمس الن/ا�ة العامة مما تقرر حجز الملف للمداولة للنط" �القرار بجلسة یومه وألفيالمستأنفة نسخة منها . 
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  مح�ـمــة االستئنــاف
حیث لئن �انت العالمة المشهورة تش�ل استثناء من قاعدة ضرورة تسجیل العالمة �شرL لحمایتها أ5 ما 

تتعهد دول االتحاد �ار�س التي تنص على انه  /عرف �مبدأ وطن/ة العالمة ط�قا للمادة السادسة م�رر من اتفاق/ة

برفض أو إ�طال التسجیل و �منع استعمال العالمة الصناع/ة أو التجار�ة التي تش�ل نسخا أو تقلیدا أو ترجمة 

�ون من شأنها إیجاد ل�س �عالمة تر? السلطة المختصة في الدولة التي تم فیها التسجیل أو االستعمال أنها /

ه في المقابل یتعین على من یتمسك �ان عالمته مشهورة وتطب" علیها هذه األح�ام أن یدلي إال أن.  مشهورة

للمح�مة بجم/ع الوثائ" الالزمة التي تفید أن هذه العالمة مشهورة لد? الجمهور المعني سواء من خالل حمالت 

توزع هذا المنتجات الحاملة للعالمة أو عدد الدول التي سجلت فیها هذه العالمة و نقf الب/ع التي  واإلشهارالدعا/ة 

وق/مة العالمة المال/ة وهو األمر الذ5 ال دلیل عل/ه �الملف مما /�ون معه الدفع المثار من المستأنف علیها �ان 

  .عالمتها مشهورة وال تستوجب التسجیل �المغرب إلضفاء الحما/ة غیر صح/ح

المسجلة لد?   BIG 33ملف أن عالمة الطاعنة من وثائ" الالمح�مة وحیث من جهة أخر? فانه ثبت لهذه 

لئن �انت تعد تقلیدا أو  2013- 11- 22بتار�خ  155834الم�تب المغر+ي للملك/ة الصناع/ة والتجار�ة تحت عدد 

التي یتوسطها رسم   BIG 33مملو�ة أ/ضا للطاعنة وهي عالمة  عالمةاستنساخا لعالمة معینة فإنها تعد تقلیدا ل

-31بتار�خ والتي تم إیداعها وتسجیلها لد? الم�تب المغر+ي للملك/ة الصناع/ة  137039لثور المسجلة تحت عدد 

والتي تم إیداعها لد? الم�تب الدولي   RED 33أ5 قبل حتى التسجیل الدولي لعالمة المستأنف علیها  03-2011

،  2013- 03-07أنه لم /طلب تمدید الحما/ة للمغرب إال بتار�خ علما  2011-05- 05للملك/ة الف�ر�ة بتار�خ 

لذلك و�اعت�ار أن العالمة المطلوب التشطیب علیها مشابهة على المستو? ال�صر5 والصوتي لعالمة سا�قة مسجلة 

ط�قا أ/ضا �اسم الطاعنة بتار�خ ساب" على تسجیل المستأنف علیها وتحظى �الحما/ة القانون/ة فوق التراب المغر+ي 

تستفید العالمات المودعة �صورة قانون/ة والمسجلة من لدن الهیئة  التي جاء فیها  17-97من قانون  143للمادة 

ه ال /م�ن التمسك فان. الم�لفة �الملك/ة الصناع/ة وحدها من الحما/ة المقررة في هذا القانون ابتداء من تار�خ إیداعها

الح�م المطعون ف/ه و   RED 33تعد تقلیدا لعالمة المستأنف علیها   BIG 33أو الحدیث عن �ون عالمة الطاعنة 

وجاء  17- 97من قانون  161و 137الذ5 قضى �التشطیب على عالمة الطاعنة /�ون قد أساء تطبی" المادتین 

  .في غیر محله و�تعین إلغاءه والتصر�ح من جدید برفض الطلب

  .وحیث إنه یتعین تحمیل المستأنف علیها الصائر

  بـــابـــــلهــذه األس
  .ا وعلن ا حضور�اوهي تبت انتهائ  مح�مة االستئناف التجار�ة �الدار الب ضاءفإن 

  .قبول االستئناف :في الش�ــل

 .الح�م المستأنف والح�م من جدید برفض الطلب وتحمیل المستأنف علیها الصائر بإلغاء: في الموضوع

  .صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعاله بنفس الهیئة التي شار�ت في المناقشة وBهذا

  �اتب الض�	       المستشار المقرر                              الرئ س                        



)طباعة المستشار المقرر(و /ن  

 

 المحفـو� ��تابـة الضبـ	 القرارأصل 

   الب ضاء �الدار التجار�ة االستئناف مح�مة ـب

  و طبقـا للقـانون باسـم جاللـة الملــك                         

  .إن مح�مة االستئناف التجار�ة �الدار الب ضاء

  :وهي مؤلفة من السادة

  

  

  20/07/2016أصدرت بتار�خ 

  :اآلتي نصهفي جلستها العلن ة القرار 

  .مصطفى  11السید  بین

  ینوب عنه األستاذة عائشة معاد المحام ة بهیئة الدار الب ضاء

  .بوصفه مستأنف من جهة     

  

  .في شخص ممثلها القانوني  22شر�ة  و;ین

  .ینوب عنها األستاذ  اسین القا المحامي بهیئة الدار الب ضاء

  .من جهة أخر?  امستأنفا علیه ابوصفه  
 

 

 

  

  

  

  

 المملكة المغر; ة

 وزارة العدل والحر�ات

 التجار�ة االستئناف مح�مة

  الب ضاء �الدار
  

   4674: رقم قرار

  2016/07/20 : بتار�خ

 2016/8211/2638 : ملف رقم
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  .ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائ" المدرجة �الملفالح�م المستأنف بناء على مقال االستئناف و 

  .األطرافتقر�ر المستشار المقرر الذ5 لم تقع تالوته بإعفاء من الرئ/س وعدم معارضة  على و+ناء

  .13/07/2016وحیث أدرجت القض/ة  بجلسة 

من قانون المسطرة  429وما یل/ه و 328كم التجار�ة والفصول من قانون المحا 19المادة  وتطب/قا لمقتض/ات

  .المدن/ة

  .و�عد االطالع على مستنتجات الن/ا�ة العامة

  .و�عد المداولة ط�قا للقانون 

  : في الشكـــل

الطاعن بواسطة محام/ه �مقتضى مقال مسجل ومؤد? عنه الرسوم القضائ/ة بتار�خ  استأنفحیث 

 12/11/2012بتار�خ  15601ن المح�مة التجار�ة �الدار الب/ضاء تحت رقم الح�م الصادر ع  29/04/2016

والقاضي بثبوت التز�یف في ح" الطاعن والح�م عل/ه �التوقف عن ترو�ج  7231/6/2012في الملف عدد 

درهم  25000درهم وٕاتالف المنتجات المحجوزة مع تعو/ض  5000 مع غرامة تهدید/ة  33منتجات تحمل عالمة 

    .ونشر الح�م بجر�دتین وتحمیله الصائر

�ون الطاعن خالل ملف التبل/غ وحیث إن االستئناف وقع خارج األجل القانوني �عد أن تأكدت المح�مة من 

  .بواسطة مستخدمه المسمى حسن الفا/ال  2013- 10- 10بلغ �الح�م بتار�خ 

وحیث خالفا لما تمسك �ه الطاعن من �ونه لم یبلغ �الح�م فإنه من جهة أولى ت�قى تصر�حات المفوض 

القضائي الواردة �شهادة التسل/م من �ون السید حسن الفا/ال مستخدم لد? الطاعن تصر�ح رسمي ورد بوث/قة رسم/ة 

ال ینفي عالقة   44شهاد الصادر عن شر�ة لم یتم الطعن ف/ه بإحد? الطرق المقررة قانونا ومن جهة ثان/ة فإن اإل

الت�ع/ة والشغل الذ5 یر+S الطاعن �السید حسن الفا/ال فهذا اإلشهاد یؤ�د أن حسن الفا/ال هو مستخدم لد? شر�ة 

علما أن تار�خ تبل/غه من طرف  20/04/2013لتار�خ تحر�ر الشهادة وهو  24/03/2010منذ تار�خ   44

وت�قى   44مما /عني أنه وقت تبل/غه لم /�ن مستخدما لد? شر�ة  10/10/2013المفوض القضائي �الح�م هو 

 Uما أن هذه الشهادة جاءت مستوف/ة لشرو�شهادة تبل/غ الح�م صح/حة ال /طالها أ5 عیب موجب لالست�عاد 

م وتبل/غ الح�م هو تبل/غ صح/ح طالما أنه وقع لمستخدم لد? الطاعن و�ما أن الطعن .م.من ق 38الفصل 

�من  18فإنه /�ون بذلك قد وقع خارج األجل القانوني المحدد �المادة  29/04/2016االستئناف لم /قع إال بتار�خ 

  .یوما   15المتعل" بإحداث المحاكم التجار�ة وهو  53-95قانون 

 .وحیث إنه یتعین تحمیل الطاعنین الصائر

  بـــابـــــلهــذه األس
 

  .ا وعلن ا حضور�اوهي تبت انتهائ  �الدار الب ضاءمح�مة االستئناف التجار�ة فإن 

  .عدم قبول االستئناف وتحمیل الطاعن الصائر :في الش�ــل
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  .و;هذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعاله بنفس الهیئة التي شار�ت في المناقشة

  �اتب الض�	      المستشار المقرر                             الرئ س                        



)طباعة المستشار المقرر(و /ن  

 

 المحفـو� ��تابـة الضبـ	 القرارأصل 

   الب ضاء �الدار التجار�ة االستئناف مح�مة ـب

  و طبقـا للقـانون باسـم جاللـة الملــك                        

  .مح�مة االستئناف التجار�ة �الدار الب ضاء

  :وهي مؤلفة من السادة

  

  

  20/07/2013أصدرت بتار�خ 

  :نصهفي جلستها العلن ة القرار اآلتي 

 م، في شخص ممثلها القانوني.م.دینغ، شترا  11شر�ة  بین

  .ینوب عنها األستاذ سعید ع اد المحامي بهیئة الدار الب ضاء

  

  .من جهة ةمستأنف ابوصفه    

  .في شخص ممثلها القانوني م،.أ، ش- س ب  22شر�ة   و?ین

  المحامي بهیئة الدار الب ضاء  اسین القااألستاذ  ینوب عنها

  .من جهة أخرC  امستأنف علیه ابوصفه

 

  

  

  

  

  

  

 المملكة المغر? ة

 وزارة العدل والحر�ات

 التجار�ة االستئناف مح�مة

  الب ضاء �الدار
  

   4679: رقم قرار

  2016/07/20 : بتار�خ

 2016/8211/3081 : ملف رقم
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  .ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائ" المدرجة �الملفالح�م المستأنف بناء على مقال االستئناف و 

  .األطرافتقر�ر المستشار المقرر الذ5 لم تقع تالوته بإعفاء من الرئ/س وعدم معارضة  على و+ناء

  .13/07/2016وحیث أدرجت القض/ة بجلسة 

وما یل/ه من قانون المسطرة  328من قانون المحاكم التجار�ة والفصول  19المادة  وتطب/قا لمقتض/ات

  .المدن/ة

  .و+ناء على مستنتجات الن/ا�ة العامة الكتاب/ة

  .و�عد المداولة ط�قا للقانون 

  :في الشكـــل

 قضائ/ة بتار�خبواسطة محامیها �مقتضى مقال مسجل ومؤد? عنه الرسوم ال ت الطاعنةحیث استأنف

في الملف رقم  04/04/2016الح�م الصادر عن المح�مة التجار�ة �الدار الب/ضاء بتار�خ  19/05/2016

والقاضي بثبوت فعل التز�یف في ح" الطاعنة و+توقفها عن استیراد وصنع و+/ع �ل منتج  508/8211/2016

ي تش�ل تز�/فا ومنافسة غیر مشروعة وتقلیدا و+توقفها عن األفعال واألعمال الت  33/حمل عالمة مقلدة لعالمة 

درهم عن �ل مخالفة وقعت معاینتها �عد  5000لعالمة المستأنف علیها وذلك تحت طائلة غرامة تهدید/ة قدرها 

تبل/غ الح�م نهائ/ا و+إتالف المنتوجات المحجوزة بین ید5 الجمارك �الدار الب/ضاء الخارج/ة والمسطرة ب/اناتها في 

و+جعل مصار�ف اإلتالف على نفقة المدعى علیها و�أداء الطاعنة  17/12/2015المؤرخ في  محضر الحجز

درهم و+نشر الح�م بجر�دتین �الفرنس/ة والعر+/ة و+تحمیل الطاعنة  50.000لفائدة المستأنف علیها تعو/ضا قدره 

 .الصائر و+رفض �اقي الطل�ات

  .ة المتطل�ة قانونا صفة وأداء فهو مقبول ش�الوحیث اعت�ارا لكون االستئناف مستوف للشروO الش�ل/

  :وفي الموضــوع

 خبتار�ستأنف علیها بناء على المقال االفتتاحي للدعو? المقدم من طرف المحیث یتجلى من وثائ" الملف أن 

تعرض ف/ه أنها من الشر�ات المشهورة على الصعید الدولي أمام المح�مة التجار�ة �الدارالب/ضاء  15/01/2016 

  بتخصصها في صنع وٕانتاج وتوز�ع مجموعة من المنتجات المختلفة والتي تحمل إحد? العالمات التجار�ة التال/ة

المودعة و المسجلة لد? المنظمة العالم/ة لحما/ة الملك/ة الف�ر�ة و لد? الم�تب المغر+ي بتار�خ    44

فإن العالمة التجار�ة والتي هي �ملك المدع/ة المذ�ور و�موجب التسجیل   478703تحت عدد  12/7/1983

تتمتع �حما/ة قانون/ة على الصعید الدولي ذلك أن مجرد إیداع المدع/ة لها لد? منظمة الوایبو بجنیف والتي /عتبر 

المغرب من الدول المنضو/ة تحت لوائها وهو األمر الذ5 /فرض عل/ه حتم/ة حمایتها من �ل قرصنة أو تز�یف أو 

متها التجار�ة الذائعة الصیت وهذا ما تنص عل/ه النصوص والمقتض/ات القانون/ة �ش�ل صر�ح ال ل�س تقلید لعال

حاملة لعالمة مز�فة لعالمة العارضة أن هناك عمل/ة استیراد لسلع و رشح الى علمها بواسطة ادارة الجمارك  .ف/ه

عدد داخل الحاو/ة و هي  ترادینغ م م  11مستوردة قصد ب/عها في المغرب من طرف شر�ة 
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MSKU4810936. نت  10/11/2015و+تار�خ�و�موجب المقال الذ5 وضعته المدع/ة والمشار إل/ه أعاله تم

وأن . من استصدار أمر عن السید رئ/س المح�مة التجار�ة �الدار الب/ضاء القاضي بإجراء وصف مفصل لل�ضاعة

محضر التعیین والوصف ضمنه المفوض القضائي جم/ع ممیزات السلع المز�فة والتي یتضح من خاللها تقلید 

الح�م على المدعى علیها �الكف والتوقف عن استیراد وعرض و+/ع �ل منتج /حمل  ةملتمس . مدع/ةعالمة ال

العالمة التجار�ة للمدع/ة والح�م علیها �التوقف عن األفعال واألعمال التي تش�ل تزو�را ومنافسة غیر مشروعة 

عن �ل مخالفة یتم ض�طها �عد درهم  10000,00وتقلیدا لعالمات المدع/ة تحت طائلة غرامة تهدید/ة قدرها 

الدار الب/ضاء الخارج/ة و صدور الح�م مع سماع الح�م بإتالف المنتوجات المحجوزة بین ید5 إدارة الجمارك 

والح�م بجعل مصار�ف اإلتالف على نفقة   17/12/2015المسطرة ب/اناتها في محضر الحجز المؤرخ في 

ط" �ه في جر�دتین إحداهما �اللغة الفرنس/ة والثان/ة �اللغة العر+/ة المدعى علیها والح�م بنشر الح�م المنتظر الن

درهم برسم التعو/ض عن الضرر وتحدید مدة  50.000والح�م على المدعى علیها �أدائها للمدع/ة تعو/ضا مبلغ 

  .اإلج�ار في األقصى وشمول الح�م �النفاذ المعجل القضائي والبت في الصائر وفقا للقانون 

على جواب المدعى علیها أنه وقع خطأ عند شحن ال�ضاعة الموجهة إلى العارضة إذ تم شحن �ضاعة  و+ناء

المدعى أن الشر�ة المصدرة �مجرد علمها �الخطأ قامت بتوج/ه رسائل إلى  و موجهة �األساس إلى شر�ة مور�تان/ة

  .علیها تعتذر لها عن الخطأ

أن الح�م االبتدائي جانب  على أساس الطاعنةاستأنفته لح�م وحیث �عد ت�ادل �اقي المذ�رات والردود صدر ا

موجهة للطاعنة وان الدعو? المرفوعة من طرف    44الصواب حینما قضى �أن السلع المحجوزة والحاملة لعالمة 

شر�ة تجار�ة تقوم �استیراد منتجات تجار�ة المستأنف علیها ال تستند على أساس قانوني أو واقعي ذلك أن الطاعنة 

الكائن مقرها بهونغ �ونغ إذ طلبت منها الطاعنة تزو�دها �شحنة من ال�ضائع تصل  MKTBUم�اشرة من شر�ة 

عل�ة تشمل مجموعة من ال�ضائع والسلع وتم االتفاق على أن یتم شحن ال�ضاعة في الحاو/ة ذات  695�میتها إلى 

وأن خطأ وقع عند شحن ال�ضاعة الموجهة إلى الطاعنة إذ تم شحن �ضاعة موجهة  MSKU 4810936المراجع 

 651المتواجد مقرها �مور�تان/ا حیث أن ال�ضاعة تبلغ �میتها " أناه ولد إسالم" �األساس إلى شر�ة مور�تان/ة تدعى 

لها عن الخطأ الغیر عل�ة وأن الشر�ة المصدرة �مجرد علمها �الخطأ قامت بتوج/ه رسائل إلى الطاعنة تعتذر 

مقصود الوارد في الشحنة والذ5 ارتكب من طرف العمال في المیناء وأن �ضاعتها الحق/ق/ة الزالت موجودة 

�المخازن �المیناء �ما أنها تطلب من شر�ة MAERSK  الحاو/ة رقم�العمل على إ/صال ال�ضاعة المتواجدة 

MSKU 4810936 مور�تان/ا وعد�م إفراغها �میناء الدار الب/ضاء وأن الواقعة ثابتة من خالل إلى الشر�ة المتواجدة 

 12/06/2015والثان/ة بتار�خ  20/05/2015الرسائل الصادرة عن الشر�ة المصدرة  وهي الرسالة األولى بتار�خ 

 وأن ما یثبت الواقعة 15/10/2015والخامسة بتار�خ  26/08/2015والرا�عة بتار�خ  25/06/2015والثالثة بتار�خ 

عل�ة  651�ذلك الفواتیر الصادرة عن الشر�ة المور�تان/ة والتي تؤ�د أن ال�ضاعة المملو�ة لها تصل �میتها إلى 

عل�ة لذلك یلتمس إلغاء الح�م االبتدائي ف/ما قضى �ه و�عد التصد5 الح�م من جدید برفض جم/ع  695ول/س 

    .وأرف" المقال بنسخة ح�م وغالف تبل/غ.طل�ات المستأنف علیها
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غیر جد/ة إذ أن المفوض القضائي أشار في المحضر  المستأنفةمزاعم وحیث أجابت المستأنف علیها �أن 

وحدد عددها  المستأنفةإلى أنه قام بجرد المنتجات المستوردة من طرف  29/10/2015المحرر من طرفه بتار�خ 

 MIKTBU ISA IMPORT&EXPORTمن طرف شر�ة  المستأنفةنظارة ، وأن ال�ضاعة مصدرة إلى  500في 

TRADING CI . LIMITED ما یتجلى من خالل وث/قة الشحن المدلى بها في الملف�، وأن ورود اسم  االبتدائي 

المدعى علیها �الوث/قة المذ�ورة مع عنوانها ورقم هاتفها ل/س من �اب الصدف �ما أن الوثائ" المدلى بها في الملف 

5 نفعا على اعت�ار أنه تم اإلدالء بهذه الوثائ" على سبیل المجاملة فقj لتبر�ر موقفها ال تجد المستأنفةمن طرف 

التي �ح�م أنها مستوردة لمنتجات  المستأنفةوال /م�ن أن تبرر حسن ن/ة ال الطرف المصدر لل�ضاعة المذ�ورة وال 

�م/ة �بیر ال تدخل في ح�م التاجر ال�س/j و�التالي فإن عنصر العلم /�ون ثابتا في ح�قها إذ أنها محترفة و معینة 

وجب علیها أن تتحر? حول المنتجات التي تنو5 االتجار فیها وما إذا �انت هذه المنتجات مرت�طة �حقوق الغیر 

لذلك یلتمس الح�م بتأیید  مما یجعل عنصر العلم قائما في حقها وال /م�نها التحلل من المسؤول/ة الثابتة في حقها

  .الصائر نفةالح�م االبتدائي و+تحمیل المستأ

حضر نائ�ا الطرفین وأكدا محرراتهما وألفي ملتمس الن/ا�ة  13/07/2016وحیث أدرجت القض/ة أخیرا بجلسة 

  .العامة فتقرر حجز الملف للمداولة للنط" �القرار بجلسة یومه

 مح�ـمــة االستئنــاف

الحاو/ة  إلیهاالشر�ة المرسل  إلىنه لما �انت وث/قة الشحن تشیر خالفا لما ورد في أس�اب الطعن فإحیث 

 و�ان المفوض الفضائي الذ5 انتقل الى میناء الدار ةهي شر�ة نر+/م ترایدینغ المستأنف MSKU 4810936رقم 

فان  للمستأنف علیهامملو�ة ال   44تحمل عالمة مز�فة  المستأنف علیهاالب/ضاء قد عاین تواجد سلع مماثلة لسلع 

التي تمنع �ل مساس �حقوق مالك  17-97من قانون  201ط�قا للمادة  الطاعنة" فعل التز�یف ی�قى قائما في ح

  .عالمة مسجلة

المستدل بها من طرف المستأنف علیها والتي تحمل خاتم الناقل ال�حر5 تؤ�د أن وث/قة الشحن  إنوحیث 

  .المستأنفة هي المستوردة لل�ضاعة المحجوزة

�ون هذه السلع الحاملة لعالمة مز�فة قد تم ة تمسك المستأنف إنوحیث �عن طر�" الخطأ من  إلیها إرسالها

ی�قى �الما عار�ا من الصحة ووسیلة للتهرب من تحمل مسؤول/ة هونغ �ونغ طرف الشر�ة المرسلة المتواجدة ب

وزة ، ولو �انت مستوردة لل�ضاعة المحجة أن المستأنف إث�اتوث/قة الشحن ت�قى حجة �اف/ة في  أنالتز�یف طالما 

من طرف الشاحن وتم شحن سلع ال تملكها م�ان السلع  �الخطأصادقة في �المها �ان هذه السلع وجهت ة المستأنف

ها أوال بوث/قة االلتزام �االستیراد ملصحة مزاع إث�اتاللمح�مة  أدلتقد ة لكانت المستأنف استیرادهاالتي �انت قد طلبت 

 األول/ةالمورد الشاحن والفاتورة  إلىقد طلبتها ووصل الطلب الذ5 وجهته  التي تتضمن نوع السلع التي �انت

من  إلیهاوثمنها ، وان الرسائل الموجهة  إلیهاتضمنة لنوع السلع التي سترسل موال إلیهاالموجهة من طرف ال�ائع 

ة وتتحمل مسؤول/ة فئع مز�طرف ال�ائع المرسل ال تقوم مقام هذه الوثائ" وال تفید في نفي مسؤولیتها عن استیراد �ضا
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طر�قة �حقوق مالك عالمة مسجلة لذا  �أ5الذ5 /منع المساس  17- 97من قانون  201هذا الفعل المخالف للمادة 

  . تأییدهللصواب و�تعین  ة مصادفمسؤول/ة المستأنفثبوت من  إل/ه/�ون الح�م ف/ما ذهب 

  .الصائرة وحیث إنه یتعین تحمیل المستأنف

  ـبـــابلهــذه األســــ
  .فإن مح�مة االستئناف التجار�ة �الدار الب ضاء وهي تبت انتهائ ا وعلن ا حضور�ا

  �قبول االستئناف :في الش�ــل

 .الصائر  الطاعنة و تحمیلالح�م المستأنف  بتأیید  : موضوعـــا

  .بهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعاله بنفس الهیئة التي شار�ت في المناقشة

  الرئ س                         المستشار المقرر                          �اتب الض�	

  

  



)طباعة المستشار المقرر(و /ن  

 

 المحفـو� ��تابـة الضبـ	 القرارأصل 

   الب ضاء �الدار التجار�ة االستئناف مح�مة ـب

  و طبقـا للقـانون باسـم جاللـة الملــك                         

  .إن مح�مة االستئناف التجار�ة �الدار الب ضاء

  :وهي مؤلفة من السادة

   

  28/09/2016أصدرت بتار�خ 

  :اآلتي نصهفي جلستها العلن ة القرار 

  .م، في شخص ممثلها القانوني.م.، ش 11شر�ة  بین

  .األستاذ عبد الفتاح الودغیر= اإلدر�سي المحامي بهیئة الدار الب ضاء ینوب عنها

  .من جهة ةمستأنف ابوصفه    

  

  .م في شخص ممثلها القانوني.م.، ش 22شر�ة وCین 

  

  .من جهة أخرD  امستأنفا علیه ابوصفه

 

  

  

  

  

  

  

  

 المملكة المغرC ة

 وزارة العدل والحر�ات

 التجار�ة االستئناف مح�مة

  الب ضاء �الدار
  

   5155: رقم قرار

  2016/09/28 : بتار�خ

 2015/8211/4005 : ملف رقم
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  .ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائ" المدرجة �الملفالح�م المستأنف على مقال االستئناف و  بناء

  .األطرافتقر�ر المستشار المقرر الذ5 لم تقع تالوته بإعفاء من الرئ/س وعدم معارضة  على و+ناء

  .21/09/2016وحیث أدرجت القض/ة  بجلسة 

وما یل/ه من قانون المسطرة  328لتجار�ة والفصول من قانون المحاكم ا 19المادة  وتطب/قا لمقتض/ات

  .المدن/ة

  .و+ناء على مستنتجات الن/ا�ة العامة الكتاب/ة

  .و�عد المداولة ط�قا للقانون 

  :في الشكـــل

بواسطة محامیها �مقتضى مقال مسجل ومؤد? عنه الرسوم القضائ/ة   11شر�ة  ت الطاعنةحیث استأنف

في الملف عدد  08/04/2015ر عن المح�مة التجار�ة �الر+اC بتار�خ الح�م الصاد 03/06/2015 بتار�خ

  .والقاضي في الش�ل �قبول الطلب وفي الموضوع برفضه وٕا�قاء الصائر على رافعته 2332/8201/2014

�مذ�رة تتضمن تنازلها عن االستئناف 21/09/2016بجلسة  المستأنفةوحیث تقدمت .  

  .سجیل تنازل الطاعنة عن المقال االستئنافيوحیث ان هذه المح�مة ال /سعها سو? ت

  بـــابـــــلهــذه األس
  .ا وعلن ا حضور�اوهي تبت انتهائ  مح�مة االستئناف التجار�ة �الدار الب ضاءفإن 

 .بتسجیل تنازل الطاعنة عن استئنافها وتحمیلها الصائر

  .صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعاله بنفس الهیئة التي شار�ت في المناقشة وCهذا

 الرئ س                         المستشار المقرر                          �اتب الض�	

  



)طباعة المستشار المقرر(و /ن  

 

 المحفـو� ��تابـة الضبـ	 القرارأصل 

   الب ضاء �الدار التجار�ة االستئناف مح�مة ـب

  و طبقـا للقـانون باسـم جاللـة الملــك                           

  .إن مح�مة االستئناف التجارة �الدار الب�ضاء

:وهي مؤلفة من السادة  

  

 

2016- 03-23أصدرت بتارخ   

:اآلتي نصهفي جلستها العلن�ة القرار   

.  11السید دمحم : بین  

.األستاذ ابراه�م ازن�وك المحامي بهیئة الدار الب�ضاء ینوب عنه  

 

  .بوصفه مستأنفا من جهة    

 

.الكترون�ك ن ف، في شخص ممثلها القانوني  22شر�ة : و8ین  

.ینوب عنها األستاذ �اسین القا  المحامي بهیئة الدار الب�ضاء  

 

  .من جهة أخر?  امستأنفا علیه ابوصفه

 
 

 

 

 

 

 

 المملكة المغر! ة

 وزارة العدل والحر�ات

 التجار�ة االستئناف مح�مة

  الب ضاء �الدار
  

   1868: رقم قرار

  2016/03/23 : بتارخ

 2016/8211/278 : ملف رقم
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  .ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائD المدرجة �الملفالح�م المستأنف بناء على مقال االستئناف و 

  .األطرافتقرر المستشار المقرر الذK لم تقع تالوته بإعفاء من الرئ�س وعدم معارضة  على و8ناء

  09/03/2016وحیث أدرجت القض�ة  بجلسة 

وما یل�ه من قانون المسطرة  328من قانون المحاكم التجارة والفصول  19المادة  وتطب�قا لمقتض�ات

  .المدن�ة

  .و8ناء على مستنتجات الن�ا�ة العامة الكتاب�ة

  .و�عد المداولة ط�قا للقانون 

  :في الشكـــل

بواسطة محام�ه �مقتضى مقال مسجل ومؤد? عنه الرسوم القضائ�ة   11السید دمحم  الطاعن حیث استأنف

في الملف رقم  28/09/2015الح�م الصادر عن المح�مة التجارة �الدار الب�ضاء بتارخ   12/01/2016 بتارخ

والقاضي في الش�ل �قبول الدعو? وفي الموضوع بثبوت فعل التزیف في حD المدعى عل�ه  5001/8211/2015

درهم والح�م بتوقف المدعى عل�ه عن المتاجرة في المنتجات الحاملة  50.000للمدع�ة تعو�ضا قدره  و�أدائه

 وٕاتالفدرهم عن �ل مخالفة وقعت معاینتها �عد تبل�غ الح�م  5000تحت طائلة غرامة تهدید�ة قدرها  33للعالمة 

اخت�ار المدع�ة وتحمیله الصائر و8رفض المنتجات المحجوزة و8نشر الح�م في جردتین على نفقة المدعى علیها و�

  .�اقي الطلب

  .ت�ارا لكون االستئناف مستوف ل�اقي الشروT الش�ل�ة المتطل�ة قانونا صفة وأداء فهو مقبول ش�الاع حیثو 

  :وفي الموضــوع

المح�مة التجارة  أمام 2015- 05-20بتارخ  تتقدم المدع�ةحیث یتجلى من وثائD الملف ان 

أنھا شركة مشھورة على الصعید الدولي بتخصصھا في تسویق و صناعة افتتاحي مفاده �مقال �الدارالب�ضاء 

المنتجات اإللكترونیة المختلفة من قبیل اآلالت السمعیة البصریة و آالت الحالقة الكھربائیة و مصفف الشعر 

ھا ھذه تحت لواء العالمة الكھربائي  على جودتھا إلى غیر ذلك من المنتجات   و أنھا اختارت أن تسوق منتجات

المودعة و المسجلة لدى المنظمة العالمیة للملكیة  33التجاریة المسجلة لدى المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة 

و بمقتضى ھذه التسجیالت فإنھا تحمي جمیع منتجاتھا  118558تحت عدد  2008-07-17الفكریة بتاریخ 

الواردة في اتفاقیة نیس الدولیة و ھو حق مشروع لھا خاصة وأنھا و منذ ابتكارھا و شروعھا  في العمل بھذه 

العالمة عملت بجھد من اجل إنتاج منتجات سمتھا األساسیة الجودة و التقنیة الحرفیة العالیة و الرقي بھا لتصل إلى 

ستوى العالمیة و ھو ما وصلت إلیھ فعال بعد اكتساحھا األسواق التجاریة العالمیة ، غیر أنھ بلغ إلى علم المدعیة م

وجود منتجات یتم تداولھا داخل السوق المغربیة تحمل عالمات مقلدة لعالمتھا التجاریة و أن ھذه المنتجات یروجھا 

اج عالل الدار البیضاء  و أن ھذا الفعل یعد تزییفا و تقلیدا قیساریة العطارین كر 46المحل التجاري الكائن ب 
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یخلق نوعا من اللبس في دھن جمھور المستھلكین حول مصدر البضاعة و منتجھا و مسوقھا و أن منتجاتھا تستفید 

من قانون  222و أنھ إلثبات فعل التزییف لجأت إلى مسطرة الوصف في إطار الفصل 97-17من حمایة قانون 

إلى المحل التجاري المذكور  2015- 04-28و أن المفوض القضائي السید حسن بوعیشي  انتقل بتاریخ  17-97

و أن المحضر یؤكد بجالء أن المدعى علیھ قام بتزییف العالمة المذكورة  33و عاین تواجد بضاعة تحمل عالمة 

ا سواء على المستوى المادي أو و أن الفعل الذي أقدم علیھ المدعى علیھ مسا بحقوق المدعیة  ألحق بھا ضرر

المعنوي لكون العالمة المقلدة و أن الفعل یشكل كذلك منافسة غیر مشروعة و جرم یعاقب علیھ و التمست المدعیة  

الحكم علیھ بالكف و التوقف عن  عرض و بیع كل منتج یحمل بشكل مزیف أو مقلد عالمة من العالمات المملوكة 

درھما عن كل مخالفة و سماع الحكم بإتالف 10000غرامة تھدیدیة قدرھا  و دلك تحت طائلة 33للمدعیة 

المنتجات المحجوزة مع جعل مصاریف اإلتالف على نفقة المدعى علیھ و مصادرة جمیع المنتجات المستوردة 

ة أینما وجدت الحاملة لعالمتھا و الحكم بنشر الحكم المنتظر صدوره في جریدتین إحداھما بالعربیة و الثانی

درھما  و التوقف عن األعمال التي تشكل تزویرا و تقلیدا و  50000بالفرنسیة مع تعویض عن الضرر قدره 

درھما عن كل مخالفة و تحدید اإلجبار في  10000منافسة غیر مشروعة تحت طائلة غرامة تھدیدیة قدرھا 

  .معجل و تحمیل المدعى علیھ الصائراألدنى و شمول الحكم بالنفاد ال

من القانون  202و  201مدعى علیھ جاء فیھا أن تطبیق مقتضیات المواد للء على المذكرة الجوابیة و بنا

مجال التزییف ال یمكن الحدیث عن مسؤولیة الموزع أو في  ھیستوجب حتما عنصر العلم كما أن 97-17رقم 

علم لھ بوجود التزییف و التمس  من القانون المذكور و انھ ال 201التاجر بقیام عنصر العلم و ذلك بصریح المادة 

  .الحكم برفض الطلب 

أنه أكد أمام المح�مة  استأنفه الطاعن على أساسوحیث �عد ت�ادل �اقي المذ�رات والردود صدر الح�م 

االبتدائ�ة ان ال علم له بوجود واقعة التزیف و�ان في حالة �ستحیل معها علمه بوجود التزیف من عدمه وما یز�ي 

في محضر الحجز الوصفي والتي ال تتعد? عینتین حیث �صعب معها التمییز بینها  إلیهاعینات المشار ذلك عدد ال

الح�م االبتدائي في تعلیله من �ون العارض تاجر محترف �فترض ف�ه  إل�هوان ما ذهب  األصليو8ین المنتج 

�حقوق الغیر هو أمر من قبیل �انت مرت�طة  إذاالتحرK حول المنتجات التي ینوK االتجار فیها وال�حث عما 

درهم هو تعو�ض جد م�الغ  ألفن یالح�م االبتدائي في تحدیده للتعو�ض في مبلغ خمس إل�هالمستحیل وأن ما ذهب 

بل على الع�س من ذلك فإن تعو�ضه بهذا المبلغ یدخل من  الذK ال وجود له أصالف�ه وال یتناسب وق�مة الضرر 

مبرر معقول وان ذلك سیؤدK الى الحاق اضرار جد هامة �الوضع�ة المال�ة  على حساب الغیر دون  اإلثراء�اب 

و�عد التصدK الح�م اساسا  المستأنفالح�م  إلغاءیر سلبي على تجارته  لذلك یلتمس ثللعارض وس��ون له تأ

عقول على برفض الطلب واحت�اط�ا الغاء الح�م االبتدائي ف�ما قضى �ه من تعو�ض وتحدیده ت�عا لذلك في الحد الم

  .المقال بنسخة ح�م وطي تبل�غ  وأرفDدرهم  وجعل الصائر على من یجب ،  5000أن ال یتجاوز مبلغ 
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علیها �أن المستأنف وفي �اب عمله االحترافي المتمثل في تروج و�8ع المال�س  المستأنفوحیث أجابت 

هل الشر�ات و منتجاته  إطارهافي العالمات التجارة التي یروج في �حث والمواد الجلد�ة والحقائب وجب عل�ه ان ی

 أمتلك المواد مسموح لها بتروج السلع الحاملة لعالمات العارضة وهل هي من الموزعین المعتمدین ها التي �قتني من

  .المستأنف ال  لذلك یلتمس تأیید الح�م أمال وهل العالمات المروجة تعتبر تقلیدا وتز�فا لعالمات مشهورة 

  .تقرر حجز الملف للمداولة للنطD �القرار بجلسة یومه 09/03/2016وحیث أدرجت القض�ة أخیرا بجلسة 

    مح�ـمــة االستئنــاف  

 وأوضـح 17-97من قـانون  155و 154حیث انه لما �ان المشرع قد عدد صور التزیف ضمن مقتض�ات المواد 

الــذK �قــوم �عــرض للب�ــع منتجــات تحمــل عالمــة تجارــة مســجلة ومحم�ــة  التزیــف ��ــون قائمــا فــي حــD التــاجر أنصــراحة 

ومملو�ــة للغیــر بــدون موافقتــه أو وجــود تــرخ�ص ســابD ، فــان عــرض الطــاعن حســب الثابــت مــن محضــر الحجــز الوصــفي 

مالك العالمة المسجلة قام عند التسجیل بتعیین نفـس المنتجـات للحما�ـة مـن المنافسـة   أنعلما  33لمنتجات تحمل عالمة  

 .تمنع �ل مساس �حقوق مالك عالمة مسجلة 17-97من قانون  201لما أن المادة ع��ون قد ارتكب فعل التزیف 

سائل واألس�اب ما تمسك الطاعن بوجود حسن الن�ة غیر مطابD للواقع لكونه تاجر محترف وله من الو  إنوحیث 

التي تعفي  17-97من قانون  201ال مجال للدفع �مقتض�ات المادة  والمزف و األصلي�م�نه من التمییز بین المنتج 

ألن الطاعن  . عة المعروضة للب�ع مزفةاالتاجر حسن الن�ة من المسؤول�ة عن التزیف في حال ثبت جهله ��ون ال�ض

بین المنتج الحامل للعالمة األصل�ة للمستأنف علیها و المنتج المزف سواء من خالل تاجر محترف و �سهل عل�ه التمییز 

ثمن الشراء أو مصدر اقتناء السلعة أومن خالل الجودة و هي �لها أمور و أس�اب �انت متوفرة لد�ه و تجعل إم�ان�ة 

  . الغل[ لد? التاجر منعدمة مما ��ون معه هذا السبب غیر مؤسس و یتعین رده 

الذK ال �م�ن النزول عنه ط�قا لما قرره  األدنىالتعو�ض المح�وم �ه من طرف المح�مة هو الحد  إنوحیث 

یجوز لمالك الحـقوق االخت�ار بین التعو�ض عن األضرار والتي جاء فیها  17- 97من قانون  224المشرع �موجب المادة 

النشاT الممنوع والتي لم تؤخذ �عین االعت�ار في حساب التي لحقت �ه فعال، �اإلضافة إلى �ل األر8اح المترت�ة على 

درهم �حد  500.000درهم على األقل و  50.000التعو�ض المذ�ور، أو التعو�ض عن األضرار المحدد في مبلغ 

و الح�م الذK قضى على الطاعن �أداء تعو�ض قدره  .أقصى حسب ما تعتبره المح�مة عادال لجبر الضرر الحاصل

  .د طبD صح�ح القانون و لم یخرق أK مقتضى قانوني و یجب رد الطعن و تأیید الح�مدرهم ق 50.000

  .وحیث یتعین تحمیل الطاعن الصائر

  

  بـــابـــــلهــذه األس
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  .ا وعلن�ا حضوراوهي تبت انتهائ� مح�مة االستئناف التجارة �الدار الب�ضاءفإن 

 قبول االستئناف :في الش�ــل

 .بتأیید الح�م المستأنف و تحمیل الطاعن الصائر   : اـــموضوع

  .و8هذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعاله بنفس الهیئة التي شار�ت في المناقشة

  الرئ س                         المستشار المقرر                          �اتب الض�	

  



)طباعة المستشار المقرر(و /ن  

 

 المحفـو� ��تابـة الضبـ	 القرارأصل 
   الب ضاء �الدار التجار�ة االستئناف مح�مة ـب

  و طبقـا للقـانون باسـم جاللـة الملــك

  .إن مح�مة االستئناف التجار�ة �الدار الب ضاء

  :وهي مؤلفة من السادة

  06/04/2016أصدرت بتار�خ 

  :في جلستها العلن ة القرار اآلتي نصه

  .م في شخص ممثلها القانوني.م.ش ، 11شر�ة  بین

  .األستاذین توفی? ابن سل مان والصادق الشرقاو> المحامیین بهیئة الدار الب ضاء ینوب عنها

  .من جهة ةمستأنف ابوصفه    

  

  .م في شخص ممثلها القانوني.م.، ش 22شر�ة وCین 

  �سمات الفاسي فهر> وأسماء العراقي ة تنوب عنها األستاذ

  .بهیئة الدار الب ضاء ات محام

  .من جهة أخرD  امستأنفا علیه ابوصفه

 
 

  الم�تب المغرCي للملك ة الصناع ة والتجار�ة في شخص ممثله القانوني              

  الكائن مقره �سید> معروف الدار الب ضاء              

  

  

  

  

  

  

 المملكة المغرC ة

 وزارة العدل والحر�ات

 التجار�ة االستئناف مح�مة

  الب ضاء �الدار
  

   2233: رقم قرار

  2016/04/06 : بتار�خ

 2016/8211/246 : ملف رقم
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  .ومجموع الوثائ' المدرجة $الملفومستنتجات الطرفین الح�م المستأنف بناء على مقال االستئناف و 

  .األطرافتقر�ر المستشار المقرر الذ5 لم تقع تالوته بإعفاء من الرئ/س وعدم معارضة  على و+ناء

  2016- 03- 23وحیث أدرجت القض/ة  بجلسة 

وما یل/ه من قانون المسطرة  328من قانون المحاكم التجار�ة والفصول  19المادة  وتطب/قا لمقتض/ات

  .المدن/ة

  .و+ناء على مستنتجات الن/ا$ة العامة الكتاب/ة

  .و$عد المداولة ط$قا للقانون 

  :في الشكـــل

بواسطة محامیها $مقتضى مقال مسجل ومؤد? عنه الرسوم القضائ/ة   11شر�ة  ت الطاعنةحیث استأنف

في الملف عدد  30/11/2015الح�م الصادر عن المح�مة التجار�ة $الدار الب/ضاء بتار�خ  12/01/2016  بتار�خ

والقاضي $قبول الدعو? و+رفض الطعن $الزور الفرعي المرفوع من طرف الطاعنة و+ثبوت  6439/8211/2015

تحت  tonchauffeur.ma فعل المنافسة غیر المشروعة في ح' الطاعنة والح�م بتوق/فها من استعمال عالمة

من یها درهم عن �ل یوم تأخیر ابتداء من تبل/غ الح�م النهائي والتشطیب عل 1000طائلة غرامة تهدید/ة قدرها 

مع أمر الم�تب المغر+ي لحما/ة الملك/ة  164299سجالت الم�تب المغر+ي لحما/ة الملك/ة الصناع/ة تحت عدد 

لد? الم�تب المغر+ي  لحما/ة الملك/ة إیداعها ائ/ة والح�م ب$طالن الصناع/ة بتنفیذ الح�م $عد صیرورته النه

تعو/ضا عن الضرر ونشر  درهم 50.000,00الصناع/ة والح�م على المدعى علیها $أدائها لفائدة المدع/ة مبلغ 

  .تالح�م $عد صیرورته النهائ/ة بجر�دتین على نفقة المدع/ة وتحمیل المدعى علیها الصائر و+رفض $اقي الطل$ا

  .وحیث اعت$ارا لكون االستئناف مستوف ل$اقي الشروN الش�ل/ة المتطل$ة قانونا صفة وأداء فهو مقبول ش�ال

  :وفي الموضــوع

$مقال أمام المح�مة التجار�ة $الدارالب/ضاء  المدع/ة تقدمت بواسطة نائبها  حیث یتجلى من وثائ' الملف ان

والتي قامت بتسجیلها لد?   votrechauffeur.ma لعالمةتعرض ف/ه أنها مالكة  2015- 06-06بتار�خ 

�ما یتجلى ذلك من شهادة  164298تحت عدد  2014-12-23الم�تب المغر+ي للملك/ة الصناع/ة بتار�خ 

وأنها تمارس نشاN الوساطة في نقل األشخاص .  2015- 05- 18التسجیل الصادرة عن الم�تب المذ�ور بتار�خ 

وأنها فوجئت .ین /عملون على نقلهم من م�ان إلى أخر وذ$ك $مقتضى عالمتهاعبر وضع رهن إشارتهم شائق

من شأنه أن /سبب  وهو ما tonchauffeur.ma مشابها تستعمل عالمة المدعى علیها التي تمارس نشاطها $

الخلQ والل$س في ذهن الجمهور �ما أن محضر المعاینة المنجز من طرف المفوض القضائي جمال امر�ي بتار�خ 
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یبین أن المدعى علیها تستعمل تقر�$ا نفس األلوان المستعملة من طرف المدع/ة في عالمتها  2015- 06- 23

ذلك أن تستعمل اللونین األصفر واألسود في حین أن المدعى علیها تستعمل اللونین األصفر ولون دائن /میل إلى 

تحت غرامة تهدید/ة  « tonchauffeur.ma »$التوقف فورا عن استعمال عالمة یها الح�م عل ةملتمس،  السواد

من سجالت الم�تب یها التشطیب علو  درهم عن �ل یوم تأخیر ابتداء من تار�خ الطلب الحالي 1000قدرها 

واألمر $التشطیب على . $مجرد أن یبلغ هذا األخیر $الح�م 164299المغر+ي لحما/ة الملك/ة الصناع/ة تحت عدد 

�لمة « tonchauffeur.ma » 5 لوحة أو ورقة تجار�ة للمدعى علیها ومراسالتها وفواتیرها وحتى من أ/ة من أ

درهم عن �ل یوم تأخیر ابتداء من تار�خ  1000وثائ' �انت �/فما �ان نوعها تحت طائلة غرامة تهدید/ة قدرها 

. ف وتشطیبوأمر الم�تب المغر+ي لحما/ة الملك/ة الصناع/ة بتنفیذ الح�م المنتظر ف/ما قضى $ه من حذ. الطلب

الذ5 قامت $ه المدعى علیها $اسمها وعالمتها $الم�تب  « tonchauffeur.ma »والح�م ب$طالن اإلیداع 

ومن عالمتها المسماة   22المغر+ي لحما/ة الملك/ة الصناع/ة ألنه /ش�ل تقلیدا غیر مشروع لعالمتها وشر�ة 

« votrechauffeur.ma » .لمدن/ة التقصیر�ة عن ارتكابها أفعال المنافسة مع تحمیل المدعى علیها المسؤول/ة ا

واألمر بنشر الح�م المنتظر صدوره وترجمة له من طرف ترجمان . الغیر المشروعة بواسطة التقلید الغیر المشروع

محلف في الجرائد التي سیتم ذ�رها ف/ما یلي ثالث جرائد وطن/ة $اللغة العر+/ة بجر�دة الص$اح واألحداث المغر+/ة 

ومجلة جون افر�ك على نفقة   le figaroاد االشتراكي وثالث جرائد $اللغة الفرنس/ة وثالث جرائد $فرنسا واالتح

ها في الرجوع على المدعى علیها قالمدعى علیها بواسطة مصار�ف تس$قها المدع/ة لهذا الغرض مع حفW ح

واألمر   300.000رر قدره والح�م على المدعى عیها بتعو/ض مسب' عن الض. ومطالبتها بإرجاع المصار�ف

بجعل الح�م مشمول $النفاذ المعجل مع حفW ح' المدع/ة في المطال$ة بتصف/ة الغرامة التهدید/ة وترك الصائر على 

  .عات' المدعى علیهم على وجه التضامن ف/ما بینهم

الصناع/ة والتجار�ة ونسخة من رسالة لك/ة وأرفقت مقالها $شهادة التسجیل الصادرة عن الم�تب المغر+ي للم

  . 2015-06-23اإلنذار ونسخة من تبل/غ اإلنذار ومحضر معاینة منجز بتار�خ 

- 14و+ناء على المستنتجات مع الطعن $الزور الفرعي والمدلى بها من طرف نائب المدعى علیها بجلسة 

مفوض القضائي السید جمال تطعن من خاللها $الزور الفرعي في المحضر المنجز من طرف ال 2015- 09

على اعت$ار أن المفوض القضائي ذ�ر في معاینته أنه $الولوج إلى الموقع  2015-06-23أمر��ي بتار�خ 

وأن  0522928000أنها تستعمل نفس الرقم الهاتفي للشر�ة المدع/ة وهو یتبین االلكتروني للشر�ة المدعى علیها 

وأن األلوان المستعملة في الموقع . قم ال یوجد في موقع المدعى علیهاهذا االدعاء مخالف للواقع إذا أن هذا الر 

الخاص $المدعى علیها هي نفس األلوان المستعملة من طرف المدع/ة والحال أن الواقع ع�س ذلك فعالمة المدعى 

و+دلك . علیها تحمل األلوان األزرق والب/ض واألصفر في حین أن عالمة المدع/ة تحمل اللونین األصفر واألسود

  .تطعن $الزور في هذه الوث/قة

وأنه خالفا لما أوردته المدع/ة في مقالها فإنها تمارس نشاN الوساطة في نقل األشخاص عبر وضع سائقین  

رهن إشارتهم �ما جاء في مقالها بل هي مقاولة للنقل تقوم بنقل األشخاص وهو نشاN یتمثل في نقل األشخاص عن 
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ى ملكها مع سائ' /عمل نحت إمرتها ومرخص لها بنقل األشخاص من طرف طر�' وضع س/ارات جار�ة عل

اإلشهاد $طعنها $الوزر الفرعي  ةملتمس السلطات المختصة وأن هذا النشاN نشاN مخالف عن نشاN المدعى علیها

واألمر بإجراء  2015- 06- 23في المحضر المقام من طرف المفوض القضائي السید جمال أمر�ي بتار�خ 

برفض الدعو? لعدم  األحوالمن قانون المسطرة المدن/ة وفي جم/ع  92المنصوص علیها في الفصل  المسطرة

مذ�رتها $صورة لمحضر معاینة صورة من موقع الكتروني وصورة من ة مرفق.المبرر وٕا$قاء الصائر على المدع/ة 

   .ح�م قضائي وصورة من مذ�رة وصورة من قرار استئنافي

أوال أنها  على أساس  11شر�ة  الطاعنةاستأنفته أعاله مذ�رات والردود صدر الح�م وحیث $عد ت$ادل $اقي ال

من قانون المسطرة المدن/ة لعلة أن هذا المحضر  92محضر المفوض القضائي استنادا للفصل الزور في طعنت $

تضمن وقائع مخالفة للحق/قة والواقع وهو ما یتجلى في تصر�ح المفوض القضائي انه قام $الولوج الى الموقع 

تأنف علیها وهو االلكتروني للشر�ة العارضة وانه عاین أنها تستعمل نفس الرقم الهاتفي للشر�ة المس

وهو أمر مخالف للواقع وأن هذا المحضر تضمن تأكیدات غیر صح/حة بخصوص األلوان عندما  0522928000

مخالفة للواقع بخصوص  أخر? التي تستعملها المستأنف علیها وتأكیدات  األلوانزعم أن الطاعنة تستعمل نفس 

صرح أن هذه المعط/ات مستقاة من الموقع  استعمال نفس الرقم الهاتفي عالوة على �ون المفوض القضائي

، ثان/ا أن  HMIZATE.MAمأخوذة من موقع ال/�تروني تا$ع لشر�ة  أنها إذااللكتروني للطاعنة خالفا للواقع 

 222من القانون المحدث لهیئة المفوضین القضائیین والحال ان المادة  15في اطار المادة المذ�ور جاء المحضر 

رئ/س المح�مة التجار�ة $اإلذن للمفوض القضائي او بواسطة جب الحصول على أمر قضائي تو  97.17من القانون 

دون  اإلجراء�اتب الض$Q للق/ام $الوصف المفصل سواء $أخذ عینات أم ال وأن ق/ام المفوض القضائي بهذا 

هذا ال$طالن لتیجة یجعل هذا المحضر $اطال $طالنا مطلقا وال /م�ن ان یترتب عنه ناإلذن المذ�ور الحصول على 

استعمال الطاعنة لعالمة المستأنف  أنأن المفوض القضائي ذ�ر في محضره أخر? أ5 اثر قانوني ومن جهة 

واحت/اط/ا أن  رأ5أ5  إبداءعلیها /م�ن أن یوقع في خلQ بین العالمتین وأن القانون /منع المفوض القضائي من 

الدعو? ینشطان في نفس النشاN التجار5 والمتعل' بخدمات النقل اكدت في تعلیلها أن طرفي  األولىمح�مة الدرجة 

لكن الح�م المستأنف لم یلتفت بهذا الخصوص الى دفوع الطاعنة  المرتكزة على �ون نشاطها ال عالقة له $النقل 

نشاN المستأنف علیها التي تمارس لالس/ارات و+ین سائقین محترفین خالف  أر+ابو/قتصر على ر+Q الصلة بین 

متن س/ارات جار�ة على ملكها یتولى على نشاN نقل األشخاص $مقتضى رخصة صادرة عن السلطات المختصة 

 أناعتبرت  األولىمح�مة الدرجة ، �ما أن تا$ع لها وال تمارس نشاN الوساطة في میدان النقل ائ' س/اقتها س

ل عالمة المستأنف علیها جاء سا$قا تسجیل المستأنف علیها �ان سا$قا على تسجیل الطاعنة لمجرد أن رقم تسجی

بنقطة واحدة على رقم تسجیل عالمة الطاعنة وأن الح�م المستأنف لم /صادف الصواب عندما قضى $أس$ق/ة 
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تسجیل المستأنف علیها والحال أن تسجیلها تم في نفس یوم تسجیل عالمة الطاعنة والتي لم تكن على علم بوجود 

 184دعواها وأن خرق اعراف الشرف �ما جاء في الفصل  األخیرةأقامت هذه  نأ$عد  إالعالمة المستأنف علیها 

تقتضي ان تكون الطاعنة على علم مسب' بوجود التسجیل الساب' و+خصوص الضرر المزعوم  17- 97من قانون 

أن المح�مة لم توضح عناصر الضرر الذ5 قضت $التعو/ض عنه علما أن الطاعنة شرعت في نشاطها في شهر 

الضرر $الوسائل المعتبرة قانونا قبل  إث$اتوأنه البد من  2014$عد تسجیلها خالل شهر د/سمبر  2015مارس 

الح�م االبتدائي ومن جدید برفض الدعو?  إلغاءلتمس تتحدید التعو/ض وان التعو/ض المح�وم $ه غیر مبرر لذلك 

من قانون المسطرة  92ررة في الفصل المسطرة المق إجراءوجعل الصائر على عات' المستأنف علیها واحت/اط/ا 

وارف' المقال . علیها المستأنفالصائر على  وٕا$قاءالمدن/ة وحفW ح' العارضة في تقد/م مالحظاتها على ضوء ذلك 

  .بنسخة من الح�م المطعون ف/ه وغالف التبل/غ والئحة بتصنیف المنتجات والخدمات وصور من ش$�ة االنترنت

قانوني او  أساسعلیها حول عدم ارتكاز الطعن $الزور الفرعي المثار على أ5  المستأنفوحیث أجابت 

أن المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي السید أمر�ي والذ5 اثبت وقائع المنافسة غیر و واقعي سل/م 

ة وأكد أن شر�ة درایف نیت تستعمل عالمة مشابهة لتلك العالما المشروعة المنسو$ة للمستأنفة جاء واضح

المستعملة من طرف العارضة وسرد $ش�ل واضح أوجه التقارب الفن/ة والواقع/ة بین العالمتین وأن هذه الوقائع 

المثبتة لفعل المنافسة غیر المشروعة الواردة في المحضر المذ�ور أص$حت واضحة وجل/ة وال /م�ن الطعن فیها 

المتمسك $ه من طرف المستأنف علیها ل/س  97.17من قانون  222أن الفصل و ألن األمر یتعل' $محضر رسمي 

من القانون المحدث لهیئة المفوضین  15المادة ف/ه ما /فید عدم أحق/ة العارضة في سلوك مسطرة المعاینة وفقا 

  .مة تجار�ة وأنه ال $طالن بدون نصالقضائیین إلث$ات أ5 مساس $الحقوق المحفوظة لمالك عال

حضر نائ$ا الطرفین وتقرر حجز الملف للمداولة للنط'  2016- 03-23وحیث أدرجت القض/ة أخیرا بجلسة 

  .$القرار بجلسة یومه

  مح�ـمــة االستئنــاف

 منع انه والتي جاء فیها  17-97من قانون  155تقلید عالمة مسجلة یخضع لمقتض/ات المادة  إنحیث 

الت�اسا في ذهن الجمهور تقلید عالمة الق ام �األعمال التال ة ما عدا بإذن من المالك إذا �ان في ذلك ما  حدث 

  . واستعمال عالمة مقلدة ف ما یخص المنتجات أو الخدمات المماثلة أو المشابهة لما  شمله التسجیل

وحیث انه لئن �ان الطرفان معا /مارسان نفس النشاN المرت$Q بنقل األشخاص أو التوسQ في نقلهم وهو 

من تصنیف ن/س الدولي المتعل' $النقل  39ما/ة عالمتهما وهو الفئة األمر الثابت من خالل التصنیف المعین لح
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المسجلة في تار�خ الح' على عالمة  المستأنف  VOTRECHAUFFEUR.MAوأن الطاعنة تستعمل عالمة 

إال أن ذلك �له غیر �اف للقول بإم�ان حدوث خلQ أو ل$س لد? الجمهور  TONCHAUFFEUR.MAعلیها 

وذلك أوال ألن الطرفین معا ینشطان في نقل األشخاص وتقد/م خدمات للجمهور تتمثل في ، حول مصدر الخدمات 

توفیر سائقین مدر+ین رهن إشارة المستهلكین لتلب/ة حاج/اتهم من اجل النقل ومن الطب/عي استعمال الطرفین لع$ارة 

CHAUFFEUR ن احتكاره من طرف أ5 واحد منهما وهي مجرد ب/ان�لنوع الخدمة المقدمة  وهي لفW شائع ال /م

والعنصر ، من الطرفین وال /م�ن التمسك $االعتداء عل/ه أو استئثاره من أ5 واحد منهما في مواجهة الطرف اآلخر 

وهما ، $النس$ة لعالمة المستأنف علیها  VOTRE$النس$ة لعالمة الطاعنة و TONالهام الممیز لعالمة الطرفین هو 

مصدر الخدمات لد? الجمهور خاصة وأن هذه العالمة ال تهدف إلى تمییز في رفع الل$س عن عنصران �اف/ان 

سلعة عن غیرها بل هي مخصصة لحما/ة خدمة من طب/عة خاصة ال /م�ن االستفادة منها إال $االتصال عبر 

م و�تا$ة اس TONش$�ة االنترنت و�تا$ة اسم الموقع وهناك اختالف �بیر وواضح ال ل$س ف/ه بین �تا$ة اسم یبدأ ب

ة �ل عالمة �اف/ة وحدها في درk أ5 خلQ أو غلQ /فهذه الكلمات التي وردت في بدا VOTREموقع ثاني یبدأ ب 

، خاصة وأن الجمهور المهتم بهذه الخدمات هو جمهور مفترض ف/ه معرفة القراءة والكتا$ة ول/س من عامة الناس ، 

ت$قى غیر قائمة والح�م ف/ما  17-97من قانون  155لذا وفي غ/اب أ5 إم�ان/ة لوقوع الخلQ فان مقتض/ات المادة 

  .  انتهى إل/ه من وجود تز�یف /�ون قد أساء تطبی' هذه المادة و�تعین إلغاءه والح�م من جدید برفض الطلب

  .وحیث إنه یتعین تحمیل المستأنف علیها الصائر

  بـــابـــــلهــذه األس

  .ا وعلن ا حضور�اوهي تبت انتهائ  مح�مة االستئناف التجار�ة �الدار الب ضاءفإن 

 قبول االستئناف :في الش�ــل

 . الح�م المستأنف والح�م من جدید برفض الطلب وتحمیل المستأنف علیها الصائر بإلغاء : اـــموضوع

  .وCهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعاله بنفس الهیئة التي شار�ت في المناقشة

  المستشار المقرر                          �اتب الض�	        الرئ س                 



)طباعة المستشار المقرر(و /ن  

 

 المحفـو� ��تابـة الضبـ	 القرارأصل 

   الب ضاء �الدار التجار�ة االستئناف مح�مة ـب

  و طبقـا للقـانون باسـم جاللـة الملــك                          

  .إن مح�مة االستئناف التجار�ة �الدار الب ضاء

  :وهي مؤلفة من السادة

  27/04/2016 أصدرت بتار�خ 

  :اآلتي نصهفي جلستها العلن ة القرار 

  .م في شخص ممثلها القانوني.م.اوطو، ش  11شر�ة  بین

  .األستاذ طارق عالم المحامي بهیئة الدار الب ضاء ینوب عنها

  .من جهة ةمستأنف ابوصفه    

  

  .م، في شخص ممثلها القانوني.، ش 22شر�ة  وBین

  .ینوب عنها األستاذ  اسین القا المحامي بهیئة الدار الب ضاء

  .من جهة أخرC  انفا علیهمستأ ابوصفه

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 المملكة المغرB ة

 وزارة العدل والحر�ات

 التجار�ة االستئناف مح�مة

  الب ضاء �الدار
  

   2736: رقم قرار

  2016/04/27 : بتار�خ

 2016/8211/1154 : ملف رقم
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  .ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائ" المدرجة �الملفالح�م المستأنف بناء على مقال االستئناف و 

  .األطرافتقر�ر المستشار المقرر الذ5 لم تقع تالوته بإعفاء من الرئ/س وعدم معارضة  على و+ناء

  .20/04/2016وحیث أدرجت القض/ة  بجلسة 

وما یل/ه من قانون المسطرة  328من قانون المحاكم التجار�ة والفصول  19المادة  لمقتض/ات وتطب/قا

  .المدن/ة

  .و+ناء على مستنتجات الن/ا�ة العامة الكتاب/ة

  .و�عد المداولة ط�قا للقانون 

  :في الشكـــل

رسوم اوطو بواسطة محامیها �مقتضى مقال مسجل ومؤد? عنه ال  11ة شر�ة ت الطاعنحیث استأنف

في  09/06/2015الح�م الصادر عن المح�مة التجار�ة �الدار الب/ضاء بتار�خ  23/02/2016 القضائ/ة بتار�خ

الموضوع �الكف والتوقف عن عرض  والقاضي في الش�ل �قبول الطلب وفي 2950/8211/2015الملف عدد 

درهم عن �ل مخالفة وقعت معاینتها  5000و+/ع �ل منتوج مقلد لعالمات المدع/ة تحت طائلة غرامة تهدید/ة قدرها 

المنتجات الحاملة عالمة المدع/ة �ش�ل مز�ف وعلى نفقة المدعى علیها و+نشر الح�م بجر�دتین �اللغة  و+إتالف

درهم  و�أداء المدعى  2000العر+/ة و�اللغة الفرنس/ة وعلى نفقة المدعى علیها عند صیرورته نهائ/ا في حدود مبلغ 

 .درهم مع الصائر ورفض ال�اقي 25.000ع/ة تعو/ضا قدره علیها لفائدة المد

  .وحیث اعت�ارا لكون االستئناف مستوف للشروN الش�ل/ة المتطل�ة قانونا صفة وأداء فهو مقبول ش�ال

  :وفي الموضــوع

 24/03/2015لد? �تا�ة الض�O بتار�خ ستأنف علیها تقدمت �مقال الم أنحیث یتجلى من وثائ" الملف 

الصناع/ة من قبیل  اآلل/ات�ونها شر�ة مشهورة دول/ا بتخصصها في صناعة و ترو�ج و تسو�" الس/ارات و  مفاده

تحت عالمات مشهورة دول/ا و وطن/ا مودعة و مسجلة لد? ، قطع غ/ار الس/ارات ذات التقن/ة و الجودة العال/ة 

المودعة و المسجلة لد? المنظمة العالم/ة   33تلك العالمات  أهممن ، المنظمة العالم/ة لحما/ة الملك/ة الف�ر�ة 

المودعة و المسجلة لد? نفس المنظمة بتار�خ   33و ،  414857تحت عدد  14/12/1974لحما/ة الملك/ة بتار�خ 

و �ذا شعار العارضة المشهور المودع بدوره و المسجل لد? نفس الجهة  321168تحت عدد  21/09/1966

من التصنیف  12و  9لحما/ة جم/ع منتجات المصنفة في الفئات ،  14/12/1974بتار�خ  414856تحت رقم 

و انه وصل الى علمها وجود منتجات یتم تداولها �السوق المغر+ي شبیهة �منتوجها ، الوارد �اتفاق/ة ن/س الدول/ة 

من قانون  222و هو ما یخالف المادة ، و تقوم ذلك الشر�ة المدعى علیها ، تحت عالمة مقلدة لعالمتها التجار�ة 

تحت عدد  20/02/2015و قد استصدرت العارضة امرا رئاس/ا بتار�خ ، �ما وقع تعدیله وتتم/مه  97/17

و بناء عل/ه انتقل المفوض القضائي ، �اجراء وصف مفصل  4371/4/2015ملف مختلف رقم  4371/2015
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 أداءو  لعالمة العارضة و �عد اقتنائهاحاملة  عاین تواجد �ضاعة إذ،  AUTO 44المصطفى ه/سوف للمحل التجار5 

  .محضرا مفصال أنجزثمنها عرف بنفسه و �مهمته و 

�ما وقع تعدیله و  97/17من القانون رقم  229 إلى 222و  202و  201ملتمسة بناء على نص المواد 

ي في ملك/ة تتم/مه الح�م على المدعى علیها �الكف و التوقف عن عرض و ب/ع �ل منتوج مقلد للعالمات التي ه

و �التوقف عن االفعال و االعمال التي تش�ل تزو�را و منافسة غیر مشروعة و تقلیدا للعالمة التجار�ة ، العارضة 

و �اتالف ، درهم عن �ل مخالفة یتم ض�طها �عد صدور الح�م المنتظر  10000غرامة تهدید/ة قدرها تحت   33

ا لما ورد �محضر الحجز الصادر عن المفوض القضائي المنتجات الحالمة لعالمة العارضة �ش�ل مز�ف وفق

و بنشر ، و بجعل مصار�ف االتالف على نفقة المدعى علیها ،  23/03/2015المصطفى ه/سوف المؤرخ في 

و ، الح�م المنتظر صدوره في جر�دتین احداهما �اللغة الفرنس/ة و الثان/ة �اللغة العر+/ة على نفقة المدعى علیها 

مع النفاذ ، درهم  50000ضة تعو/ضا عن االضرار الحاصلة لها من جراء االفعال تحدده في مبلغ  �ادائها للعار 

  .المعجل و تحمیل المدعى علیها الصائر

مرفقة مقالها بنسخ من شهادة تسجیل العالمات التجار�ة و صورة من مقال الحجز الوصفي و صورة من امر 

  .قضائي و اصل محضر تعیین و الوصف

و بناء على مذ�رة جواب نائب المدعى علیها ورد فیها �ونها شر�ة قائمة على احترام التزاماتها و تعهداتها و 

و هي حین تقوم �شراء �ضاعة ما ، لها سمعتها في الوسO التجار5 و تمارس عملها في اطار احترام القانون 

لتكون ال�ضاعة التي قام المفوض ، التجار�ة  إلعادة ب/عها فهي تقوم بذلك في اطار احترام القانون و االعراف

القضائي �حجزها على اعت�ار انها مقلدة و مز�فة رغم انه ال یتوفر على خبرة تقن/ة تؤهله للجزم بذلك فانه رغم ذلك 

ت�قى العارضة حسنة الن/ة و لم /�ن قصدها او غایتها التعد5 على حقوق الغیر او ایهام الز+ون �غیر حق/قة المنتوج 

و بذلك تدلي للمح�مة �مجموعة من الفواتیر للسلع التي تم حجزها تبین شرائها لها �ش�ل سل/م ، لمعروض للب/ع ا

ملتمسة الح�م برفض الطلب لعدم وجود ن/ة التقلید و التز�یف و لكون ال�ضاعة المعروضة .من شر�ات معروفة

مرفقة مذ�رتها �عشر فواتیر .صائر وف" القانون للب/ع تم شرائها �ش�ل قانوني و �فواتیر من الغیر و البت في ال

  .شراء

أن  اوطو على أساس  11ة شر�ة الطاعناستأنفته وحیث �عد ت�ادل �اقي المذ�رات والردود صدر الح�م 

مح�مة الدرجة االولى أسست ح�مها على محضر المفوض القضائي السید المصطفى ه/سوف والذ5 جزم �أن 

ة التجار�ة للمدع/ة �ش�ل مز�ف وأنه ال /م�ن لمجرد معاینة �س/طة من السید ال�ضاعة المحجوزة تحمل العالم

المفوض القضائي أن /میز األصلي من المقلد وان المح�مة االبتدائ/ة أغفلت حسن ن/ة الطاعنة التي اشترت بدورها 

ا ذهبت إل/ه من �ون هذه ال�ضائع من الغیر وروجتها على أساس أنها أصل/ة وأدلت �فواتیر معززة الدعائها وأن م

 أساسأ5  إلىالتمسك �حسن الن/ة ینتفي واحتراف/ة الطاعنة في ب/ع قطع غ/ار الس/ارات هو استنتاج ظني ال /ستند 

صناعة قائمة بذاتها و/صعب حتى على المهنیین التمییز بین  أص�حتلكون عمل/ة التز�یف في العالمات التجار�ة 

األصلي والمقلد في ظل التقدم التكنولوجي الذ5 أص�ح معه هذا األمر جد صع�ا وأن حسن الن/ة هو األساس وأن 

تدائ/ة هذه ال�ضاعة وأنه �ان على المح�مة االب م�فواتیر التجار الذین تقتني منه �اإلدالءالطاعنة أثبتت حسن نیتها 
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لتمس إلغاء الح�م المستأنف ف/ما قضى �ه و�عد التصد5 الح�م من تأن تأخذ ذلك �االعت�ار في بناء قناعتها لذلك 

  وارف" المقال بنسخة ح�م وغالف تبل/غ.جدید برفض الطلب و+تحمیل المستأنف علیها الصائر

ها و�مجرد ادعاء العارضة التز�یف �أن المستأنفة و�اعت�ارها تاجرة /�ون علیوحیث أجابت المستأنف علیها 

أنه وفي مجال المنافسة الشر�فة وممارسة األعمال و أن تثبت اقتنائها للسلع المحجوزة من احد ال�اعة المعتمدین 

التجار�ة �حسن الن/ة یلقى على عات" التاجر التزاما سلب/ا �عدم اإلضرار �التاجر اآلخر وحقوقه المحم/ة قانونا لذلك 

  .الح�م المستأنفلتمس تأیید ت

�الملف مستنتجات الن/ا�ة  وألفيحضر نائ�ا الطرفین   20/04/2016وحیث أدرجت القض/ة أخیرا بجلسة 

  .العامة  وتقرر حجز الملف للمداولة للنط" �القرار بجلسة یومه

  مح�ـمــة االستئنــاف
المفوض القضائي   فان محضر الحجز الوصفي المنجز من طرف ةالطاعنتمس�ت �ه حیث انه خالفا لما 

واقعة عرض و+/ع منتجات تحمل عالمة مملو�ة للغیر والمفوض القضائي دوره ال یتجاوز  إلث�اتل/س سو? وسیلة 

أ5 مقارنة  التي هي من اختصاص  إجراءالمعاینة ووصف دقی" للسلع المحجوزة �محل الطاعنة  وال /ح" له 

سوف الذ5 أكد انه عند االنتقال لمحل الطاعنة عاین ووظ/فة المح�مة وان محضر المفوض القضائي مصطفى ه/

أ5 مقارنة بین العینة المحجوزة  بإجراءلم /قم مملو�ة للمستأنف علیها ، عینة من السلع حاملة لعالمة  50تواجد 

عیب موجب لل�طالن و��قى حجة  �أ5غیر مشوب  اإلطاروالمحضر المنجز في هذا ، ومنتج المستأنف علیها 

ترخ/ص منها  أون الطاعنة تب/ع منتجات تحمل عالمة  مز�فة لعالمة المستأنف علیها ودون موافقتها قائمة على �و 

من  201المتعل" �الملك/ة الصناع/ة ، وتمسك الطاعنة �المادة  17- 97من قانون  154وهو ما /عد خرقا للمادة 

واتیر ی�قى غیر جدیر �االعت�ار ألنها تاجرة القانون المذ�ور و�أنها حسنة الن/ة وأنها تشتر5 هذه السلع من الغیر �ف

ما /م�نها من التمییز بین المنتج المز�ف  األس�ابواطالع �المجال الذ5 تشتغل ف/ه ولدیها من  إلماممحترفة وعلى 

و�ان یتعین علیها شراء هذه السلع من مالك العالمة  أو المرخص له بتوز�عها في المغرب  األصليوالمنتج 

ستدل بها غیر صادرة عن أحد الموزعین المعتمدین من طرف المستأنف علیها ووجودها �عدمه ال تعفي والفواتیر الم

  . والح�م المطعون ف/ه جاء سل/ما وصح/حا و�تعین تأییده الطاعنة من مسؤول/ة التز�یف

  .وحیث إنه یتعین تحمیل الطاعنة الصائر

  بـــابـــــلهــذه األس
  .ا وعلن ا حضور�اوهي تبت انتهائ  �الدار الب ضاء مح�مة االستئناف التجار�ةفإن 

  .قبول االستئناف :في الش�ــل

 . تأیید الح�م المستأنف وتحمیل الطاعنة الصائر : اـــموضوع

  .وBهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعاله بنفس الهیئة التي شار�ت في المناقشة

  المقرر                          �اتب الض�	الرئ س                         المستشار 

  



)طباعة المستشار المقرر(و /ن  

 

 المحفـو� ��تابـة الضبـ	 القرارأصل 

   الب ضاء �الدار التجار�ة االستئناف مح�مة ـب

  و طبقـا للقـانون باسـم جاللـة الملــك                          

  .إن مح�مة االستئناف التجار�ة �الدار الب ضاء

:وهي مؤلفة من السادة  

 

01/06/2016أصدرت بتار�خ   

:اآلتي نصهفي جلستها العلن ة القرار   

.م في شخص ممثلها القانوني.، ش 11مؤسسة  بین  

.األستاذ عبد الفتاح الودغیر= اإلدر�سي المحامي  بهیئة الدار الب ضاء ینوب عنها  

 

  .من جهة ةمستأنف ابوصفه    

م، في شخص ممثلها القانوني .،ش 22شر�ة   وCین  

ضاءتنوب عنها األستاذة مونى بور�س المحام ة بهیئة الدار الب   

  .من جهة أخرG  امستأنف علیه ابوصفه

 

 

 

 

 

 

 المملكة المغرC ة

 وزارة العدل والحر�ات

 التجار�ة االستئناف مح�مة

  الب ضاء �الدار
  

   3602: رقم قرار

  2016/06/01 : بتار�خ

 2015/8211/6641 : ملف رقم
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  .ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائ" المدرجة �الملفالح�م المستأنف بناء على مقال االستئناف و 

  .األطرافتقر�ر المستشار المقرر الذ5 لم تقع تالوته بإعفاء من الرئ/س وعدم معارضة  على و+ناء

  .25/05/2016 القض/ة بجلسةوحیث أدرجت 

وما یل/ه من قانون المسطرة  328من قانون المحاكم التجار�ة والفصول  19المادة  وتطب/قا لمقتض/ات

  .المدن/ة

  .و+ناء على مستنتجات الن/ا�ة العامة الكتاب/ة

  .و�عد المداولة ط�قا للقانون 

  :في الشكـــل

 بواسطة محامیها �مقتضى مقال مسجل ومؤد@ عنه الرسوم القضائ/ة بتار�خ  11مؤسسة ت حیث استأنف

في  11438تحت عدد  17/11/2015الح�م الصادر عن المح�مة التجار�ة �الدار الب/ضاء بتار�خ  22/12/2015

والقاضي في الش�ل �قبول الطلب وفي الموضوع بثبوت فعل التز�یف في ح"  5712/8211/2015الملف رقم 

و�التوقف الفور5 عن استعمال أك/اس تماثل في التلفیف النموذج الصناعي للمدع/ة   22شر�ة علیها  المدعى

درهم عن �ل یوم تأخیر وقعت  5000والمحمي قانونا �اسمها تحت طائلة غرامة تهدید/ة قدرها   11مؤسسة 

التي تمت معاینتها   22شر�ة المنتوجات المز�فة المتواجدة �عنوان المدعى علیها  و+إتالفمعاینتها �عد تبل/غ الح�م 

على نفقة  28/05/2015ي المؤرخ في �مقتضى محضر الوصف المفصل المنجز من طرف السید المفوض القضائ

شر مبلغ تتجاوز مصار�ف الترجمة والن أالعلى و+نشر الح�م في جر�دتین على نفقتها   22شر�ة المدعى علیها 

  .درهم و+تحمیلها الصائر و+رفض �اقي الطل�ات  30.000تعو/ض قدره   11مؤسسة و�أدائها للمدع/ة درهم  2000

بواسطة محامیها �مقتضى مقال مسجل ومؤد@ عنه الرسوم القضائ/ة   22شر�ة بدورها   استأنفتهوحیث 

 .08/03/2016 بتار�خ

  .لش�ل/ة المتطل�ة قانونا صفة وأداء فهو مقبول ش�الوحیث اعت�ارا لكون االستئناف مستوف للشروN ا

  :وفي الموضــوع

تعــرض ف/ــه المدع/ــة   2015-7-12بنــاء علــى المقــال المســجل بتــار�خ   هحیــث یتجلــى مــن وثــائ" الملــف انــ

ـــــوطني فـــــي   11مؤسســـــة  ـــــى الصـــــعید ال ـــــة عل ـــــاجبواســـــطة نائبهـــــا أنهـــــا شـــــر�ة معروف ـــــرو�ج مـــــادة العجـــــین    إنت و ت

Enduit تـب  أطلستحت عالمة�و أنهـا تـروج هـذه المـادة فـي نمـوذج صـناعي لكـ/س مـن ال�السـت/ك مـودع لـد@ الم

المتمیز بلونه األزرق الغام"  1998-7-3بتار�خ  8281تحت عدد لملك/ة الصناع/ة و التجار�ة �اسمها المغر+ي ل

كـــة قانونـــا تعتبـــر المال  11مؤسســـة  فالمدع/ـــة و انـــه ت�عـــا لـــذلك  و برســـوم و زخرفـــة تمیـــزه عـــن المنتجـــات المنافســـة،

فــي الســوق الوطن/ــة فــي أك/ــاس مــن   Enduitفوجئــت بتــرو�ج مــادة العجــین   أنهــا إال، للنمــوذج الصــناعي للكــ/س

وت�عـا  ،المحم/ـة قانونـاتمییـز المنتجـات المز�فـة و منتجاتهـا ال�الست/ك شبیهة للنمـوذج المملـوك لهـا ممـا /صـعب معـه 

 2015-4-13159فـــي الملـــف رقـــم   2015-5-22 لـــذلك استصـــدرت أمـــرا عـــن رئـــ/س هـــذه المح�مـــة بتـــار�خ  

 األخیــرةهــذه  أنفعــاین   22شــر�ة  االمــدعى علیهــ مقــر إلــى �ــالتعیین والوصــف، انتقــل علــى إثــره المفــوض القضــائي 

و فــي     PRODECیهــا    مــن ال�الســت/ك ذات لــون ازرق غــامض �تبــت عل أك/ــاسفــي  Enduitتنــتج مــادة    
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ب/ضاء اللون یوجد بداخله �األعلى �الزاو/ة على ال/مین رسم ش�ه مثلث ذو أرض/ة ب/ضـاء  أضلعهالوسW یوجد مر+ع 

و �الوسW یوجد رسم ش�ه مثلث * جاهز لالستعمال*�تبت �ه و �حروف عر+/ة زرقاء اللون  عجین  و على ال/سار 

ه رسـم ب/ضـاو5 فـي الشـ�ل ذ5 لـون ازرق  �تبـت بداخلـه �حـروف ب/ضـاء ذ5 لون اب/ض و له قاعـدة عر�ضـة بداخلـ

و تحتها یوجد رسم ب/ضاو5 الشـ�ل ذbleu Sachet   5+لون ازرق أسفلها �تبت �حروف التین/ة و و    22اللون 

 أرضـ/ةمسـتطیل الشـ�ل ذ5  إطـاررسم اب/ض ش�ه نصـف  دائـرة �تبـت �ـه داخـل  أسفلهو  P1953لون اب/ض     

�ــ/س و انــه عنــد استفســار مــدیر المشــتر�ات عبــد  200عــددها  أنو *  �یلــو صــافي 25* زرقــاء و بلــون ابــ/ض 

تتـراوح مـا  اإلنتـاج�م/ـة  أنو سنة و  أشهرالمنتج المذ�ور منذ ستة  إنتاجالعالي لحلو صرح �ان الشر�ة شرعت في 

التلفیــف ببرشــید و مــن شــر�ة اكرا�الســت  مــن شــر�ة األك/ــاس اقتنــاءیــتم  و�أنــه�ــ/س فــي الیــوم  600 إلــى 500بــین 

�تحت طائلة   22شر�ة المذ�ورة تش�ل تز�/فا  یجعل المدعى علیها  األفعال أنو  ،ع الدار الب/ضاءالكائنة �عین الس

منافســة  و �ـذاالمتعلقـة �حما/ــة الملك/ـة الصــناع/ة  97/17مـن القــانون  201و ،124،  123 مقتضـ/ات الفصــول 

مـن قبیـل المـس �سـمعة منتجاتهـا التـي تتمیـز بجودتهـا   11مؤسسـة للمدع/ة  أضرار إلحاقتسببت في غیر مشروعة 

لقــول �ــان المــدعى علیهــا ارتكبــت تقلیــدا تدل/ســ/ا و منافســة غیــر ا ألجلــه یلــتمس الخاصــة و فقــدانها لجــزء مــن ز+نائهــا،

 أل5و ب/ــع و عــرض للب/ــع  إنتــاجالفــور5 عــن التوقف �ــ والح�ــم علیهــا للمدع/ــةالصــناعي المملــوك  للنمــوذجمشــروعة 

تحـت طائلـة و المحمـي قانونـا �اسـمها   للمدع/ـةج الصـناعي ذمشا�ه في التلفیف مقلـد و مز�ـف للنمـو  أومنتج مماثل 

المنتجـات المز�فـة التـي تمـت بـإتالف  و مـن تـار�خ التبل/ـغ  تـأخیریـوم درهـم عـن �ـل ) 5000(غرامـة تهدید/ـة قـدرها 

 2015-5-28فـي  القضائي المؤرخلسید المفوض محضر الوصف المفصل المنجز من طرف امعاینتها �مقتضى 

درهـم  50.000 للمدع/ـة تعـو/ض ا�أدائهـو بنشر الح�م في جر�دتین إحداهما �اللغة الفرنس/ة والثان/ة �اللغة العر+/ة  و

.  

 155المـادة  إلـىأدلى نائب المدعى علیها �مذ�رة جواب /عـرض فیهـا انـه �ـالرجوع  2015-9-29و بجلسة 

�ون من شان استعمال العالمة إحداث ل�س فـي  أنالمتعل" �حما/ة الملك/ة الصناع/ة فتشترN  17/97من القانون /

موضــوع الــدعو@ هــو منتــوج خــاص المنتــوج  أنذهــن الجمهــور حتــى /م�ــن القــول بوجــود تز�یــف مــن عدمــه و الحــال 

المنتـوجین یختلفـان مـن  أنوموجه للحرفیین و ل/س لعمـوم النـاس و �التـالي فـال /م�ـن تصـور وقـوعهم فـي الخطـأ  و 

 األرزتتوسطه عالمة و هي شجرة  المدعى علیهامنتج  أنحیث الش�ل و االسم و الحجم و الخطوN التز�ین/ة  ذلك 

  .منتج المدع/ة  المختلفة عن الخطوN الموجودة في

الـدعو@ علـى وقـوع  أسسـت أنهـانائـب المدع/ـة  �مـذ�رة تعقیـب /عـرض فیهـا  أدلى 2015-10-20و بجلسة 

التز�یف �النموذج الصناعي لك/س  من ال�الست/ك المودع �اسمها لد@ الم�تب المغر+ي للملك/ة الصناع/ة و التجار�ة 

ذاتیـین ینـدرجون  أشـخاصیین الممتهنـین لحرفـة الصـ�اغة هـم الحـرف أنمزاعم المدعى علیهـا ت�قـى مـردودة ذلـك  أنو 

لجودته العال/ة و یتعرفـون عل/ـه  المدع/ةمستهلك دأبوا على اقتناء منتج  إدراكضمن المستهلكین و المستعملین ذو5 

  .ما سب"  وأكد األزرق من خالل لونه 

على أساس أن   11و+ناء على ت�ادل المذ�رات والردود بین الطرفین صدر الح�م المذ�ور استأنفته مؤسسة 

تعو/ضا تقدره ى المستأنف علیها �أدائها لفائدتها الح�م عل إلىالرامي الح�م المطعون ف/ه لم /ستجب لطلبها منطوق 
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�ل موضوع/ة في مبلغ ال /قل عن مبلغ �دیل الذ5 لح" �أح�ام الفقرة الثان/ة من المادة درهم وفقا للتع 50.000

مما /�ون معه  13/23المتعل" �حما/ة حقوق الملك/ة الصناع/ة �موجب القانون رقم  17/97من القانون  224

 بإلغاءجزئ/ا في ما قضى �ه بهذا الخصوص لذلك یلتمس الح�م  إلغاؤهمجان�ا للصواب و�تعین  المستأنفالح�م 

ئ/ا ف/ما قضى �ه و�عد التصد5 الح�م على المستأنف علیها �أدائها للطاعنة تعو/ضا ال /قل عن الح�م االبتدائي جز 

  .المقال بنسخة ح�م وأرف". علیها الصائر المستأنفدرهم والتأیید في ال�اقي و+تحمیل  50.000

یتضح   11مؤسسة مع منتوج وجها على أساس أن مقارنة مواصفات منت  22شر�ة بدورها   استأنفتهوحیث 

أنه /شیر  أهمها  11ن منتوج العارضة /حمل العدید من االختالفات مع منتوج مؤسسة وااالختالف بین المنتوجین 

/عتر5 ذهن الجمهور  أنیز�ل أ5 ل�س /م�ن  أن�اعت�ارها الشر�ة المنتجة وهو ما من شأنه   22شر�ة اسم  إلى

بخصوص هو/ة الشر�ة �ائعة المنتوج هذا فضال على الزخارف واألش�ال الهندس/ة التي /حملها الك/س المع�أ �منتوج 

نفسها وهي فرع/ا والتي وصفها محضر المفوض القضائي المستدل �ه من طرف المستأنف علیها   22شر�ة 

فرع/ا والرسومات المتواجدة �الك/س المع�أ �منتوج المستأنف علیها أش�ال ورسومات غیر متطا�قة �المرة مع األش�ال 

أ5 شر�ة تجار�ة استعملت لونا معینا في عالمتها  أنن فإن المشرع لم ینص صراحة على اعت�ار أما بخصوص اللو 

 22شر�ة على منتوج  االطالعالتجار�ة فهو ح�ر علیها و/منع على غیرها استعماله وأنه من المؤ�د هنا أنه �مجرد 

�ون هناك تشا�ه جزئي  أنوأنه ال /�في صادر عنها �ونه  إلىموضوع النزاع سینصرف ذهن الجمهور ال محالة /

یوقع الجمهور في الخطأ للقول بوجود منافسة غیر مشروعة لذلك یلتمس  أنبین عالمتین تجار�تین ل/س من شأنه 

المقال بنسخة  وأرف".طلب مع ما یترتب عن ذلك قانوناالح�م المستأنف و الح�م من جدید برفض ال بإلغاءالح�م 

  .من ح�م

تعرض من خالله  03/05/2016مؤد@ عنه بتار�خ  إصالحيبتها �مقال ئبواسطة نا  22وحیث أدلت شر�ة 

وان �ان مشموال �حما/ة الملك/ة   11مؤسسة ألن نموذج   97/17خرق مقتض/ات قانون  المستأنفالح�م  أن

هاته الحما/ة متوقفة على مد@  أن إاللتسجیل �الم�تب المغر+ي للملك/ة الصناع/ة والتجار�ة الصناع/ة من خالل ا

ال تتحق" ف/ه   11وأن نموذج مؤسسة  97/17من قانون  104توفره على الشروN المنصوص علیها في المادة 

�ش�ل یجعله یتوفر على  واإلبداعالمذ�ورة أعاله وهي الجدة واالبتكار  104الشروN المنصوص علیها في المادة 

اذج المتداولة في السوق الوطن/ة ممواصفات غیر عاد/ة أو جدیدة بل على الع�س من ذلك ال یختلف �ثیرا عن الن

والتي تختلف من حیث الزخارف واألش�ال لكن ال تخرج عن المعتاد والمألوف  (L'enduit)التي تع�أ فیها عجینة 

 Wاعتماده على عنصر اللون األزرق فق�ال یتوفر على مستطیل   22شر�ة نموذج  أنعلما (وان الح�م المستأنف 

 Wمه على غی المستأنف علیهاللقول بثبوت فعل التز�یف في ح" ) مر+ع وٕانمافي الوس� أساسر /�ون قد بنى ح

 أنوالحال  واإلبداعالتي تشترN الجدة واالبتكار  97/17من قانون  104قانوني وواقعي �ما خرق مقتض/ات المادة 

�ما أن رسومات توجها مغایر السم منتوج المستأنفة اسم من أنتشیر بوضوح في نموذجها على  المستأنف علیها

من  أكثررائدة  المستأنف علیهافضال عن �ون   11مؤسسة وزخارف منتوجها ال عالقة له برسومات وزخارف 

�ونها على الصعید الوطني والعر+ي واإلفر�قي لذلك یلتمس  (L'enduit)في مجال منتوج   11مؤسسة �اإلشهاد 
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الح�م المستأنف و�عد التصد5 الح�م برفض الطلب مع ما یترتب على  بإلغاءاستئنافها والتصر�ح  أس�ابصححت 

  .المقال بنسخة قرار وأرف".الح�م برده مع ما یترتب على ذلك قانونا  11مؤسسة ستئناف ذلك قانونا و+خصوص ا

عن أمثاله  زبواسطة نائبها �أن النموذج الصناعي المودع والمحمي �اسمها یتمی  11مؤسسة  أجابتوحیث 

وزخارفه ورسوماته وهو ما /ضفي عل/ه مظهرا خاصا ومستقال  األزرق �مظهره الخارجي الذ5 یتجلى في ش�له ولونه 

المتعل"  17/97من القانون رقم  104یت/سر معه للجمهور المعني التعرف عل/ه وذلك حسب مدلول أح�ام المادة 

و�التالي /�ون جدیرا  23/3و�القانون رقم  31/05�حما/ة الملك/ة الصناع/ة �ما تم تغییره وتتم/مه �القانون رقم 

والنموذج الصناعي للك/س الذ5 عاینه  للطاعنةلوك ممقارنة �س/طة بین النموذج الصناعي الم بإجراء�الحما/ة وأنه 

یتجلى مد@ التشا�ه الكبیر بینهما من حیث لونه األزرق   22شر�ة  علیها السید المفوض القضائي �محل المستأنف

ما یؤ�د سوء ن/ة المستأنف  أنسW النموذجین معا بل ولون الحروف األب/ض و�ذا اللون األب/ض لرسوم التي تتو 

أنها اعتمدت �تا�ة الكلمات على واجهة �/سها �ش�ل مائل تماما �ما هو األمر �النس�ة للنموذج   22شر�ة علیها 

بترو�جها   22شر�ة  وان الفعل الذ5 قامت �ه المستأنف علیهاالمحمي قانونا �اسمها  الطاعنةالصناعي لك/س 

ی�قى عمال   11مؤسسة  المستأنفةناعي /ستنسخ النموذج الصناعي السالف الذ�ر المحمي قانونا �اسم لنموذج ص

 المستأنفةم أو النموذج الصناعي المحمي �اسم سالر  إلىغیر مشروع ولو �اشتماله على فوارق ثانو/ة �النس�ة 

  . أعاله إل/هالمشار  97/17ن رقم من القانو  124�أح�ام الفقرة األخیرة من المادة  إعماالوذلك   11مؤسسة 

 المستأنفجواب وتسلم نائب  ة�مذ�ر  المستأنفةنائب  أدلى 25/05/2016وحیث أدرجت القض/ة أخیرا بجلسة 

�الملف ملتمس الن/ا�ة العامة فتقرر حجز الملف للمداولة للنط" �القرار بجلسة یومه وألفيعلیها نسخة منها .  

  مح�ـمــة االستئنــاف

یجب أن /�ون الرسم أو النموذج الصناعي  17- 97من قانون  104حیث جاء في الفقرة الثان/ة من المادة 

المذ�ور مختلفا عن أمثاله إما بتش�ل مستقل یت/سر التعرف عل/ه و/عط/ه طا�ع الجدة وٕاما بواحد أو أكثر من اآلثار 

یتمیز الرسم أو النموذج الصناعي  �أنه  105ادة �ما جاء في الم .الخارج/ة التي تضفي عل/ه ش�ال جدیدا خاصا �ه

�الجدة أو �ش�ل خاص وجدید إذا �ان االنط�اع ال�صر5 لمجموع هذا الرسم أو النموذج الصناعي الذ5 یتر�ه عند 

المالحg الخبیر یختلف عما یتر�ه رسم أو نموذج آخر �ان قد اطلع عل/ه الجمهور عن طر�" النشر أو أ5 وسیلة 

  .�خ إیداعه أو إن اقتضى الحال قبل تار�خ األولو/ة المطالب بها بوجه صح/حأخر@ قبل تار 

  

 11نموذج المستأنف علیها مؤسسة رسم و الح�م الذ5 أضفى الحما/ة على   22وحیث عابت الطاعنة شر�ة 

ال تتحق" ف/ه الشروN المنصوص علیها في المسجل لد@ الم�تب المغر+ي للملك/ة الصناع/ة والتجار�ة علما انه 

�ش�ل یجعله یتوفر على مواصفات غیر  واإلبداعأعاله وهي الجدة واالبتكار �ن المذ�ور  105والمادة  104المادة 

اذج المتداولة في السوق الوطن/ة التي تع�أ فیها معاد/ة أو جدیدة بل على الع�س من ذلك ال یختلف �ثیرا عن الن

  .والتي تختلف من حیث الزخارف واألش�ال لكن ال تخرج عن المعتاد والمألوف (L'enduit)عجینة 
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هذا النموذج الذ5 هو مجرد �/س من  إلىوحیث ثبت صحة ما عابته الطاعنة ذلك انه برجوع المح�مة 

زا مظهره الخارجي یجعله ممی أوسواء في ق/اساته أو ش�له  إبداعأك/اس ال�الست/ك تبین لها انه ال یتضمن أ5 

ینطب" على الرسوم الملصقة �ه  األمروأص/ال وهو مجرد �/س عاد5 متداول ومستهلك في السوق الوطني ونفس 

الوزن ال تعد من قبیل الرسوم المحم/ة  أوأو جاهز لالستعمال  أطلسوالكلمات الم�تو�ة من قبیل وهي رسوم عاد/ة 

  .قانونا

أنه یختلف   إال األزرق ونفس اللون   11وحیث لئن �ان �/س الطاعنة یتضمن نفس ق/اسات �/س مؤسسة 

الك/س و�ش�ل �ارز وواضح و�اللغة العر+/ة والفرنس/ة اسم  أجزاءعنه �ل/ا و�تمیز عنه في أنه �تب على مجموع 

التمییز �سهولة بین مصدر المنتجین  إم�انهوان المستهلك العاد5 في ،   22الشر�ة الصانعة للسلعة وهي شر�ة 

هذا  أنالك/س  لذا ال مجال للتمسك سواء �التز�یف طالما  أجزاءمن خالل اسم الصانع الم�توب على جم/ع 

الخلW بین السلعتین من طرف  إم�ان/ةالتمسك �المنافسة الغیر مشروعة النتفاء  أوالنموذج مخالف لشرN الجدة 

ورفض الطلب وت�عا لذلك رد استئناف مؤسسة  إلغاءه/�ون مجان�ا للصواب و�تعین  ل/هإالمستهلك والح�م ف/ما انتهى 

11   .  

  .وحیث إنه یتعین تحمیل الطاعنین الصائر

  بـــابـــــلهــذه األس
  .ا وعلن ا حضور�اوهي تبت انتهائ  مح�مة االستئناف التجار�ة �الدار الب ضاءفإن 

 .�قبول االستئنافین :في الش�ــل

�افة   11الح�م المستأنف والح�م من جدید برفض الطلب وتحمیل المستأنفة مؤسسة  بإلغاء  : اـــموضوع

 .الصائر

  .وCهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعاله بنفس الهیئة التي شار�ت في المناقشة

  الض�	الرئ س                         المستشار المقرر                          �اتب 
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 المحفـو� ��تابـة الضبـ	 القرارأصل 

   الب ضاء �الدار التجار�ة االستئناف مح�مة ـب

  و طبقـا للقـانون باسـم جاللـة الملــك                        

  .إن مح�مة االستئناف التجار�ة �الدار الب ضاء

  :وهي مؤلفة من السادة

   

  2016-06-15أصدرت بتار�خ 

  :نصه في جلستها العلن ة القرار اآلتي

  .م، في شخص ممثلها القانوني.،ش 11الشر�ة  بین

  .األستاذ ف صل بوتن�ات المحامي بهیئة الدار الب ضاء  ینوب عنها

  .من جهة ةمستأنف ابوصفه    

  

  .م، في شخص ممثلها القانوني.انف ستمنت، ش 22شر�ة  و<ین

 ینوب عنها األستاذ مولود الهاد? المحامي بهیئة الدار الب ضاء

  .من جهة أخر@  امستأنفا علیه ابوصفه  

الم�تب المغر<ي للملك ة الصناع ة والتجار�ة في شخص مدیره الكائن م�ت�ه �طر�B مراكش �الدار : �حضور

 الب ضاء 

 

                 

  

  

  

 المملكة المغر< ة

 وزارة العدل والحر�ات

 التجار�ة االستئناف مح�مة

  الب ضاء �الدار
  

   3953: رقم قرار

  2016/06/15 : بتار�خ

 2016/8211/2136 : ملف رقم
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  .ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائ" المدرجة �الملفالح�م المستأنف بناء على مقال االستئناف و 

  .األطرافتقر�ر المستشار المقرر الذ5 لم تقع تالوته بإعفاء من الرئ/س وعدم معارضة  على و+ناء

  .08/06/2016 القض/ة بجلسةوحیث أدرجت 

وما یل/ه من قانون المسطرة  328من قانون المحاكم التجار�ة والفصول  19المادة  وتطب/قا لمقتض/ات

  .المدن/ة

  .ةو+ناء على مستنتجات الن/ا�ة العامة الكتاب/

  .و�عد المداولة ط�قا للقانون 

  :في الشكـــل

بواسطة محامیها �مقتضى مقال مسجل ومؤد? عنه الرسوم القضائ/ة   11ة الشر�ة الطاعن حیث استأنفت

في الملف عدد  28/09/2015الح�م الصادر عن المح�مة التجار�ة �الدار الب/ضاء بتار�خ  25/03/2016 بتار�خ

والقاضي برفض طلب الطاعنة المتجلي في الح�م على المستأنف علیها �استرداد عالمة  2721/8211/2015

ROSSO  تب المغر+ي للملك/ة الصناع/ة والتجار�ة تحت عدد�لفائدة  3/1/2011بتار�خ  135023المسجلة لد? الم

  .الطاعنة

  .وحیث اعت�ارا لكون االستئناف مستوف للشروG الش�ل/ة المتطل�ة قانونا صفة وأداء فهو مقبول ش�ال

  :وفي الموضــوع

بواسطة نائبها والمؤد? عنه  تقدمت �مقال افتتاحي و إصالحي المدع/ة أنحیث یتجلى من وثائ" الملف 

�تا�ة ض�K هذه المح�مة بتار�خ �مالكة للعالمة التجار�ة  أنهاجاء ف/ه  18/3/2015الرسوم القضائ/ة والمسجل 

ROSSO  ة  أنهاو  30و مسجلة في الفئة�في االبتكار و االستعمال و التسجیل تحت رقم  األس�ق/ةصاح

بتوز�ع منتجاتها �المغرب لعدة سنوات و  المدع/ةمن طرف المدعى علیها �انت م�لفة  أنو  97- 137109

و استغاللها  03/01/2011بتار�خ  97-135023تحت رقم  تهااستغلت هذه المعاملة و قامت بتسجیل نفس عالم

�التشطیب على و في الموضوع الح�م  المقالفي الش�ل قبول  ألجله ملتمسة. مما /عد خرقا للقانون و لاللتزام 

و �استرداد  29�الفئة  97-135023تحت رقم  03/01/2011تجار�ة للمدعى علیها المسجلة بتار�خ العالمة ال

السید مدیر الم�تب المغر+ي للملك/ة التجار�ة و الصناع/ة �التشطیب على عالمة  أمرالمدع/ة لملكیتها لعالمتها و 

  . الصائر ایل المدعى علیهو التنفیذ المعجل و تحم المدعى علیها و �النشر على نفقة المدعى علیها

مقتضى التسجیل أنها المالكة لعالمة روسو �جاء فیها  04/5/2015بناء على مذ�رة المدعى علیها بتار�خ 

تحت  03/3/2015بتار�خ  إالالمدع/ة لم تتقدم �طلب التسجیل  أنو  03/01/2011منذ تار�خ  135023عدد 

القانوني  األجلأ5 داخل  21/4/2015بتار�خ  اإلیداعسجلت تعرضها على المدعى علیها  أنو  165756عدد 

  .ملتمسة رفض الطلب
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فیها استغالل المدعى علیها التعامل التجار5 بینهما و  أكدت 22/6/2015+ناء على تعقیب المدع/ة بتار�خ و 

 أنمن اتفاق/ة �ار�س و  8مسجل �القاهرة و یتمتع �الحما/ة �مقتضى المادة للمدع/ة االسم التجار5  أنالثقة و 

التسجیل  �أولو/ةو انه ال مجال للقول  17/97العالمة التجار�ة هي جزء من اسمها التجار5 و /حظى �حما/ة قانون 

  .ا ساب" و تم اختالسه مؤ�دة الطلبالن حقه

إلیداعها المدع/ة جاء الحقا  إیداع أنجاء فیها  20/7/2015بناء على مذ�رة تعقیب المدعى علیها بتار�خ 

.                                                                                       المدع/ة �مقتضى الفواتیر المدلى بها على علم بهذه الملك/ة مؤ�دة ما سب"  أنلعالمتها روسو و 

خرق مقتض/ات المادة  ة على أساسالطاعناستأنفه وحیث �عد ت�ادل �اقي المذ�رات والردود صدر الح�م 

من قانون المسطرة المدن/ة وفساد التعلیل المواز5 النعدامه  50من قانون الملك/ة الصناع/ة والتجار�ة والفصل  142

علیها بتار�خ  المستأنفلة من طرف المسج ROSSOطلب الطاعنة یتجلى أساسا في استرداد عالمة  أنذلك 

 ROSSOالطاعنة المنتجة والمصدرة لمنتوجات   إلى�علة أنها تعود في األصل  137109تحت عدد  3/1/2011

السالف الذ�ر في حین أن الح�م االبتدائي قد اعتمد في تعلیله فقK  142مستندة في ذلك على مقتض/ات المادة 

من أجل القول أن هناك تقادم دعو? االسترداد دون النظر في سوء ن/ة  142مادة على مقتض/ات الفقرة الثان/ة من ال

واضحة تماما والتي تتجلى في العالقة  ROSSOفي تسجیل عالمة  األخیرةعلیها ذلك أن سوء ن/ة هذه  المستأنف

ساب" �المغرب أ5 وموزعها ال ROSSOالتجار�ة التي �انت قائمة بین الطاعنة �صفتها المنتجة والمصدرة لمنتوجات 

والثابت �الفواتیر المدلى بها من طرف الطاعنة في المرحلة االبتدائ/ة والتي /عود  22علیها شر�ة  المستأنف

أثارت من تلقاء نفسها التقادم  األولى، و+خصوص التقادم أن مح�مة الدرجة  3/1/2011توار�خها سا�قة لتار�خ 

علیها في حین أن التقادم قانونا وقضاء  المستأنفتثیره  أنالسالفة الذ�ر دون  142المنصوص عل/ه في المادة 

من تلقاء نفسها بل لذو5 المصلحة فعل ذلك مما /�ون معه هذا  إثارتهوفقها دفع موضوعي ال /م�ن للمح�مة 

الح�م المستأنف في �ل ما قضى �ه والح�م من جدید على  إلغاءلك یلتمس التعلیل غیر مجد5 /ستوجب رده لذ

لد? السجل الوطني  3/1/2011بتار�خ  135023المسجلة تحت عدد  ROSSOالمستأنف علیها استرداد عالمة 

للعالمات الممسوك من طرف الم�تب المغر+ي للملك/ة الصناع/ة والتجار�ة وأمر السید مدیر الم�تب المغر+ي 

المسجلة تحت عدد  ROSSOلك/ة الصناع/ة والتجار�ة بتقیید القرار المنتظر صدوره وذلك بنقل ملك/ة عالمة للم

  . 11انف/ستمنت لفائدة الشر�ة  22من شر�ة  3/1/2011بتار�خ  135023

  .المقال بنسخة ح�م ، نسخة من اجتهاد قضائي وأرف"

لل تعل/ال قانون/ا من خالل اعتماده على مقتض/ات علیها �أن الح�م االبتدائي قد ع المستأنفوحیث أجابت 

من قانون الملك/ة الصناع/ة ذلك أن التقادم قائم في هذه الدعو? لمرور أكثر من ثالثة سنوات على  142المادة 

وف" ما  ROSSOهذه األخیرة هي المالكة للعالمة التجار�ة  أنلهذه العالمة التجار�ة ذلك المستأنف علیها تسجیل 

لم تتقدم �طلب تسجیل هذه  المستأنفةفي حین أن  3/1/2011بتار�خ  135023ت من شهادة التسجیل عدد هو ثاب

 .165756تحت عدد  03/03/2015بتار�خ  إالالعالمة 
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نائب المستأنفة �مذ�رة جواب وتسلم نائب  أدلى  08/06/2016وحیث أدرجت القض/ة أخیرا بجلسة 

ملف ملتمس الن/ا�ة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة للنط" �القرار بجلسة �ال وألفيعلیها بنسخة منها  المستأنف

  .یومه

  مح�ـمــة االستئنــاف
حیث على فرض صحة ما عابته الطاعنة على الح�م �اعت�ار أن تسجیل أ5 عالمة لد? الم�تب المغر+ي 

للملك/ة الصناع/ة والتجار�ة /قوم مجرد قر�نة �س/طة على الملك/ة ول/س قر�نة قاطعة وان ملك/ة العالمة ت�قى من 

ح" دائما في المطال�ة �ملكیتها عن طر�" لهذه العالمة  حتى ولو لم /قم بتسجیلها وله ال األولنصیب المستعمل 

�ان الشخص  إذاالمقرر لهذه الدعو? وهو ثالثة سنوات  األجللم /سقK هذا الح" �فوات  دعو? االسترداد ما

المسجل حسن الن/ة  ولم /�ن على اطالع �ملك/ة الغیر لهذه العالمة قبل تسجیلها أو �انت له معاملة تجار�ة 

اقعة التسجیل ، فان هذه المح�مة و+رجوعها لطل�ات المستأنف علیها المسطرة �مقالها بخصوص هذه العالمة قبل و 

تم  137تطلب أوال التشطیب على هذه العالمة ط�قا للمادة  أنهاوقعت في تناقض صارخ ذلك  أنهااالفتتاحي یتبین 

تضي التصر�ح ب�طالنها وهو التشطیب على العالمة /ق، فمتناقضین  أمر�نتطلب ثان/ا استرداد هذه العالمة وهما 

لهذه العالمة التي ال /ص�ح  لها أ5 اثر قانوني وتص�ح في ح�م العدم وغیر قابلة لالنتقال أو  ح�م إعدام �مثا�ة

 17- 97من قانون  142طلب االسترداد ط�قا للمادة  أنفي حین ، ح" من الحقوق العینینة المعنو/ة �التصرف 

عل/ه في جم/ع الحقوق المرت�طة �العالمة المسجلة و/صیر هو المالك لها معناه أن /حل المدعي محل المدعى 

أن دعو? ، �ما ملك/ة هذه العالمة و/�تسب جم/ع المنافع منذ تار�خ تسجیلها من طرف المدعى عل/ه  إلیهاوتنتقل 

- 97ن من قانو  162- 161- 137القانوني وشروG ممارستها وهي المنصوص علیها �المادة  إطارهاال�طالن لها 

 إطاروأن لكل دعو? من الدعوتین  142والتي ال عالقة لها بدعو? االسترداد التي تخضع لشروG المادة  17

محاولة أن و  والطاعنة خلطت بین الدعوتین وجاءت دعواها معی�ة ش�ال ،  األخر? خاص بها ال تتداخل مع الدعو? 

 وأمرالل تقد/م طلب استرداد العالمة المذ�ورة هذا العیب من طرف الطاعنة في مقالها االستئنافي من خارك تد

ال   11انف/ستمنت لشر�ة  22مدیر الم�تب المغر+ي للملك/ة الصناع/ة والتجار�ة بنقل ملك/ة هذه العالمة من شر�ة 

/صلح العیب والتناقض الوارد �صح/فة الدعو? التي هي منطل" النزاع والح�م الذ5 لم یراعي ذلك قبل مناقشة 

  .والتصر�ح من جدید �عدم قبول الطلب إلغاءهاع /�ون مجان�ا للصواب و�تعین موضوع النز 

  .وحیث إنه یتعین تحمیل الطاعنة الصائر

  بـــابـــــلهــذه األس
  .ا وعلن ا حضور�اوهي تبت انتهائ  مح�مة االستئناف التجار�ة �الدار الب ضاءفإن 

  �قبول االستئناف :في الش�ــل

 .والح�م من جدید �عدم قبول الطلب وتحمیل الطاعنة الصائر المستأنفالح�م  بإلغاء  : اـــموضوع

  .و<هذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعاله بنفس الهیئة التي شار�ت في المناقشة

  الرئ س                         المستشار المقرر                          �اتب الض�	


