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  445 القرار عدد

  2011مارس 24 الصادر بتاريخ 
  1605/3/2010 ددـعالتجاري لف يف امل

 

  
  عالمة جتارية

   تعويض‐ ضرر‐ عنصر العلم‐تزييف
ة للتـاجر الـذي ميـارس       تعترب مسألة العلم قائمة ومفرتضة بالنسب      -

  . التجارة بشكل اعتيادي ومنظم غري التاجر بالتقسيط أو التاجر البسيط
احملكمة  مصدرة القرار  املطعـون فيـه ملـا ردت دفـع الـشركة                 

املستوردة للساعات املزيفة واملتمثل يف كونها ال علم  هلا  بأن الـساعات               
ـ             مـن   201صل    مزيفة وأنها وقعت ضحية غش من طرف البـائع وان الف

القانون املتعلق حبماية امللكية الصناعية يشرتط توفر العلم  لثبوت فعل           
التزييف واعتربته غري جمد الن الفصل املذكور ينطبق علـى الـصانع  يف              
الرتاب الوطين و الذي ميون تاجرا بالتقـسيط أمـا الـشركة املـستوردة              

 إذ أنها هـي مـن       يفرتض أنها عاملة بنوعيتها وبقيمتها احلقيقية      للبضاعة
تزود الباعة بالتقسيط بالسلع املذكورة باعتبارها ال تصنع داخل  الرتاب            
الوطين الشيء الذي يعد  مبثابة الصانع وال يستفيد مـن واقعـة أسـباب               

   . العلم بالتزييف املنصوص عليها يف الفصل املذكور
و وبالنسبة للتعويض فانه يكون  مستحقا  مبجرد وقوع فعل  التزييف             

فمجرد  فعل  التزييـف  وهـو  بالنـسبة             .  ال  يتوقف   على ضياع  الربح        
للشركة   املدعى عليها استرياد ساعات مزيفة جيعـل  الـضرر حاصـال                 

بالنسبة  للشركة املدعية مالكة العالمـة يتمثـل  يف  املـساس  مبلكيـة                 
عالمتها  تستحق  معه التعويض  بغض  النظـر  عـن تـرويج  البـضاعة                    

  .زيفة  من  عدمهامل
  رفض الطلب
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  باسم جاللة امللك

ومن القرار  املطعون فيه  الـصادر        ,  حيث  يستفاد  من  مستندات امللف         
  يف امللف     8/12/2009عن حمكمة  االستئناف  التجارية  بالدار  البيضاء  بتاريخ               

ــم  2765/17/09 ــاريخ  5942/09  حتــت رق ــه  بت ــدمت  26/10/2007  ان   تق
يتان شركة  كازيو كيزاكي كابوشي كايشا وشـركة  اخلـدمات  التجاريـة                املدع

مبقال أمام  احملكمة  التجارية  بالدار  البيـضاء  عرضـتا               ) املطلوبتان(الرفيعة  
 مبقتـضى  التـسجيل      CASIO التجارية     ةفيه  أن املدعية  األوىل  متلك  العالم         

  حتت   8/8/1975  بتاريخ      ةجاريلدى  املكتب  املغريب  للملكية  الصناعية  و الت           
كما  أن هذه العالمة  تستفيد  من احلماية           ,   منها  الساعات اليدوية       26047عدد  

 مكرر  من  معاهدة  باريس  حبكم  أنها  مـستعملة                6املقررة  مبقتضى   املادة         
بكيفية  مكثفة   علنيا   وبصفة  مستمرة  بكل  أحناء  العـامل   إىل أن  حـازت                          

ة   وصيتا  عامليني  كما  أنها  تستفيد من احلماية  املنـصوص  عليهـا  يف                       شهر
 من  نفس املعاهدة إذ  أنها   تطابق  امسها  التجـاري  الـذي  هـو                      8الفصل    

CASIO                  وان املدعية  الثانية  هي  موزعة  منتوجات كازيو بـاملغرب وان  إدارة 
بإيقاف  سلع  حاملة  لعالمات          17/9/2007اجلمارك  أخربت  العارضة  بتاريخ          

  وهي  عبارة عن  بـضاعة  مـستوردة  مـن  طـرف                   CASIOمزورة  من  نوع      
وان العارضتني  بادرتـا      )  ساعة  حاملة لعالمة كازيو     14360(انتريماجيك  شركة    

إىل  استصدار  أمر عن   السيد  رئيس  احملكمـة التجاريـة بالـدار  البيـضاء                      
 الن  استرياد املدعى  عليها  لساعات  يدوية حتمل             ونظرا, بإجراء حجز وصفي  

ليست من صنع  املدعية  األوىل وبدون ترخيص مـسبق منهـا                CASIOعالمة    
يعترب  تزييفا لعالمتها  املشروعة  وان  هذا  الفعـل  يـسقط  حتـت  طائلـة                       

    الذي  مينع  استعمال  عالمة   مستنسخة فيما97/17  من القانون       154الفصل    
خيص  منتجات  مماثلة   ملا  يشمله  التسجيل  وعالوة  على  ذلك  فـان  مـا                         
ارتكبته املدعى عليها  يف  حق  العارضتني  يشكل  أيضا  منافسة غري  مشروعة                   
ألنه  يوقع املشرتين يف الغلط فيما خيص شخصية الصانع  واخللط  يف مـصدر          

ريفة  على حـساب  العارضـتني    املنتوج  بهدف حتقيق  أرباح  بطريقة  غري  ش     
باإلضافة إىل أن هذا  التصرف  أضر  مبصاحلها  املاديـة و املعنويـة  وميـس                    
بسمعتها العريقة  يف السوق  ال  سيما  وان  جودة  الساعات  اليدويـة  احلاملـة                 
للعالمة  املزيفة رديئة خبالف  منتوج العارضة  الذي ميتاز جبودة عالية  لـذلك       

ان  احلكم  بان  استرياد وترويج املدعى عليها  للساعات   اليدويـة                فهما  تلتمس  
  يشكل  فعل  تزييف  ومنافسة          CASIOاحلاملة  بصفة  غري  مشروعة  لعالمة              

غري  مشروعة  لعالمة  املدعية  األصلية و احلكم  مبنع  االسـترياد  و التوقـف                     
والذي  هو من  صنع  صيين          CASIOعن بيع املنتوج احلامل  للعالمة  املقلدة           
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فورا  ابتداء  من تاريخ  صدور  احلكم   حتت  طائلة  غرامة  تهديدية  قـدرها                       
 درهم  عن كل  خمالفة  وقعت  معاينتها  بعد  صدور  احلكـم  و احلكـم                       3000

 درهم جلرب الضرر ملـا  فـات          40.000,00بأداء  املدعى عليها  تعويضا  قدره           
وربح  فائت  واألمر  مبصادرة  مجيع  املنتجات  احلاملة              العارضتني  من  كسب      

للعالمة  املزيفة  لفائدة العارضتني  أينما  وجدت  وتسليمها  عمال  مبقتـضيات                 
 و نشر  احلكـم  وحتميـل  املـدعى عليهـا               97/17  من القانون       224الفصل    
ـ                .الصائر درت وبعد  جواب  املدعى عليها  وتبادل  املـذكرات  و الـردود أص

احملكمة  التجارية  حكمها  بثبوت  فعل  التزييـف  يف  حـق  املـدعى عليهـا                       
 درهم  ومبنع  املدعى عليها  مـن          25.000,00وبأدائها  للمدعية  تعويضا  قدره          

  حتت طائلة  غرامة  تهديدية         CASIOاسترياد  وبيع  املنتجات  احلاملة لعالمة         
قعت  معاينتها  بعد   تبليـغ  احلكـم              درهم  عن كل  خمالفة  و        3000,00قدرها  

وبنشر  احلكم  بعد  صريورته  نهائيا   جبريدتني  باختيار  املدعية  و على نفقة                     
استأنفته  املدعى عليها  فأيدته       .املدعى عليها  وحتميل  املدعى عليها  الصائر        

  .  حمكمة االستئناف التجارية مبقتضى  قرارها  املطعون فيه
  :يلتني األوىل والثانيةيف  شأن  الوس

حيث  تنعى الطاعنة على القرار  خرق  مبدأ  عدم  االجتهـاد مـع وجـود                    
بـدعوى  أن الطالبـة       , نص  صريح  وخرق  مبدأ  عدم  التوسع  يف  التفـسري                 

دفعت  بعدم  توفرها  على العلم  بكون  الساعات  اليدوية   احلاملة  للعالمـة                        
 الصني  مزورة  أو مزيفة مؤكدة  أنها  وقعـت  ضـحية                  اليت  اشرتتها  يف  دولة        

الغش  و اخلداع  من  طرف  البائع  الصيين  الذي شحن  إليها  ساعات  مزيفة                      
عوض  منوذج الساعات  السليمة  اليت  عرضها  عليها  أثناء  الشراء وانه  طاملا                    

 بتزييـف      صـريح يف اشـرتاط  العلـم           97/17  من القانون       201كان  الفصل      
الساعات   املستوردة فانه  كان على الطالبة  أن  تثبت  بوسائل  قانونية  توفر                    
الطالبة  على  عنصر  العلم   وحينما  مل تفعل  ذلك  تبقى  دعواهـا   عاريـة                         
من اإلثبات  وانه  ال جمال  إللغاء  شرط  العلم  بالتزييف  عمال  مببـدأ  عـدم                       

 نص  صريح  وان القرار  املطعـون فيـه  واحلالـة                جواز  االجتهاد  مع  وجود        
كما  أن القـرار املطعـون فيـه  رد     . هذه  يعترب  باطال  خلرقه  املبدأ  املذكور  

دفع  الطالبة  بانعدام  مسؤوليتها  لعدم  توفر  عنصر العلم  بان هـذا  الـدفع                      
 مـستوردة    غري  منتج  على اعتبار  أن الطالبة  ليست  تاجرا بسيطا  بل  شركة                 

  مـن القـانون       201لساعات  يدوية  مشهورة  يف  اخلارج يف  حني  أن الفصل                  
  فرض  توفر  العلم  بالتزييف  علـى اجلميـع وبـشكل عـام  دون  أن                       97/17

وان القرار  املطعون فيه  يكـون        . يستثىن  من  ذلك التجار  الكبار  أو الصغار              
ذكور   كما  خالف  مبدأ  عدم  جواز              قد  خرق  صراحة  مقتضيات  الفصل  امل          

التوسع  يف  تفسري  نص  قانوين  إال  إذا  كان  التفسري  يف  صـاحل  املـدين  أو                            
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 املذكور  لـصاحل     201الطرف  الضعيف  يف  النازلة وذلك  لكونه  فسر الفصل              
  .  الدائن أي  املطلوبة اليت  تعترب  الطرف  األقوى مما  جيعله  عرضة للنقض

 17.97 من القـانون       201  حيث إذا  كانت  الفقرة  األخرية  من املادة              كن،ل
إن إعمـال  عـرض  أحـد          " املتعلق  حبماية  امللكية الصناعية تنص  علـى             

املنتجات  املزيفة للتجارة أو  استنساخه أو استعماله أو حيازته قصد  استعماله              
 املنتج  املزيف ال  يتحمل        أو عرضه للتجارة  املرتكبة   من شخص  غري  صانع              

فـان   " مرتكبها  املسؤولية عنها  إال  إذا  ارتكبها وهو على علـم  مـن  أمرهـا                     
مسألة  العلم  تعترب  قائمة  ومفرتضة  خبصوص  التاجر  الذي ميارس  التجـارة                

ويلجأ  إىل   ) غري  التاجر  بالتقسيط  أو التاجر البسيط        (بشكل اعتيادي  ومنظم       
تجات  حتمل  عالمات  معينة   هلا  شهرة  دولية  ومواصفات  وأمثنة                  استرياد من 

) أي املنتجات املستوردة  (معروفة ال  ميكن  من خالهلا  أن  جيهل  مدى  كونها                
حقيقية  أي  من صنع  مالك  عالمتها أو  أنها جمرد  نسخ  مزيفـة  و احملكمـة                 

هلا  لـسلطتها كمحكمـة      مصدرة القرار  املطعون فيه  اليت  من خالل  استعما           
انـه   : " موضوع  يف  تقدير   واقع  الدعوى  عللت  قرارها  وعن  صواب  بقوهلا                   

خبصوص  الدفع الذي  مفاده  أن الطاعنة  ال علم  هلا  أن  الساعات  مزيفـة                      
 يشرتط   201وأنها   وقعت  ضحية  غش من طرف  البائع  الصيين  وان الفصل                    

 التزييف  فانه  دفـع غـري  منـتج  يف  مثـل  حالـة                     توفر  العلم  لثبوت فعل       
الطاعنة اليت  تقوم باسترياد البضاعة  وهي  سـاعات يدويـة حتمـل  عالمـة                   

CASIO                       وان الفصل  املذكور   ينطبق  على الصانع  يف  الـرتاب  الـوطين  و   
الذي  ميون  تاجرا  بالتقسيط   أما  الطاعنة  اليت  تـستورد هـذه البـضاعة                      

ض  أنها  عاملة  بنوعيتها  وبقيمتها  احلقيقية  إذ  أنها  هي  من تزود  الباعة                  يفرت
بالتقسيط  بالسلع املذكورة  باعتبارها  ال تصنع داخل  الرتاب  الوطين  الشيء                 
الذي  يعد  مبثابة  الصانع  وال  يستفيد من  واقعة أسـباب العلـم  بـالتزييف                       

فجـاء  قرارهـا  غـري  خـارق  ألي              " ر  املنصوص عليها  يف  الفصل  املـذكو        
  .  مقتضى  و الوسيلتان  على غري  أساس

  :يف شأن  الوسيلة الثالثة
,  ع    . ل   .  من ق     88 و   77حيث  تنعى الطاعنة  على القرار  خرق  الفصلني            

بدعوى أن الفصلني  املذكورين يشرتطان لثبوت املـسؤولية املدنيـة  اقـرتان              
ملشروع  أو اخلطأ  حبدوث  الضرر  وانـه  ثبـت  مـن                  الفعل  العمدي  الغري  ا      

أوراق امللف  وكذا من إقرار املطلوبة حصول  مصادرة  الساعات املزيفـة  يف                
ميناء احملمدية  من طرف  إدارة  اجلمارك  قبل  أن يقـع  تـسليمها  للطالبـة                      

يام الطالبة   وانه  طاملا  مل  يثبت  ق        , لالجتار  فيها   واكتساب  الربح  من  بيعها             
بصنع  أو تزييف  هذه  الساعات  من  جهة  ومل  يقع  من  جهة أخرى  تـرويج                         

ملصادرتها  فان املطلوبة مل تصب  بأيـة         ,  هذه الساعات  يف السوق   املغربية       
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خسائر ومل  يلحقها  أي ضرر  مـن  عمليـة اسـترياد  الطالبـة  هلـا فتكـون                        
   النتفاء  إصـابة  املطلوبـة بـأي  ضـرر                املسؤولية  املدنية  للطالبة  منتفية      

ويكون  القرار  املطعون فيه  ملا قضى على الطالبة   بأداء  تعـويض   مـدين                      
ع  عرضـة    .ل  .   مـن  ق     88 و   77للمطلوبة  قد  جاء  خمالفا  أحكام  الفصلني              

  .للنقض
 حيث  إن احملكمة  مصدرة القرار  املطعون فيـه   عللـت  قرارهـا        لكن،

انه  وخالفا    : " ع  بقوهلا    .ل  .  من  ق   88 و 77 الدفع  خبرق  الفصلني         خبصوص  
ملا  متسكت  به الطاعنة  فان  التعويض  مستحق  مبجرد   وقوع فعل  التزييف                     

وهو  تعليل ذهبت  فيـه  احملكمـة  وعـن             ..." و ال  يتوقف   على ضياع  الربح         
  للطالبـة  اسـترياد        وهـو  بالنـسبة    (صواب   إىل أن  جمرد  فعل  التزييـف               

جيعل  الضرر حاصال   بالنسبة  للمطلوبة يتمثل  يف  املساس               ) منتوجات  مزيفة  
مبلكية عالمتها  تستحق  معه التعويض  بغض  النظر  عـن تـرويج  البـضاعة                    
املزيفة  من  عدمه  مما  يكون معه  القـرار  غـري  خـارق  ألي  مقتـضى  و                          

  .الوسيلة  على غري  أساس
  

  ـــهألجل
  .برفض  الطلب     األعلىاجمللس قضى
نزهة جعكيك مقررة     : نو املستشار  السادة ورئيسة  ة الباتول الناصري    السيد

 ومبحـضر  أعـضاء و عبد الرمحان املصباحي وفاطمة بنسي والسعيد شوكيب         
ة فتيحـة    الضبط السيد  ة ومبساعدة كاتب   السعيد سعداوي    احملامي العام السيد  

  .موجب 


