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  . الوطين والية القضاء ‐ إلغاء تسجيل دويل ‐عالمة جتارية 
العالمة التجارية تسجيل أن الطلب ال ينصب على إلغاء  ما دام

فيما تها إلغاء متديد محاي للملكية الفكرية وإمنا فقط بامليةاملنظمة العب
ة لعالملغري مشروعة  فعل تزييف ومنافسةارتكاب  بداعيخيص املغرب 

 إلغاء  احملكمة التجارية ملا اعتربت أن البت يف طلب فإن التجارية
 خيرج عن اختصاص احلماية املتعلقة بالشق املغريب من التسجيل الدويل

وجود نص أو شرط اتفاقي غري طين تكون قد استبعدت دون القضاء الو
 للبت يف النزاع املعروض خمالف للنظام العام والية القضاء الوطين

    .ها يف ذلك سندعليها، ومل تربز
  نقض وإحالة

  باسم جاللة امللك
 ومن القرار املطعون فيه الصادر عن حمكمة ،حيث يستفاد من وثائق امللف

 يف امللف عدد 30/11/2004 بالدار البيضاء بتاريخ االستئناف التجارية
 تقدمت مبقال إىل ‐ بوش إنكوربورايتد ‐ أن الطالبة شركة انهوزير ،3395/03/14

جتارية البيضاء عرضت فيه أنها املالكة لعالمة بودويزر اليت سجلتها باملكتب 
 4/6/1970 وجددت تسجيلها يف 1950املغريب للملكية الصناعية سنة 

 وأن املطلوبة شركة بودجوفيكي بودفار نارودين بودنيك قامت ،15/5/1990و
 19/5/1997بتسجيل نفس العالمة لدى املنظمة العاملية للملكية الفكرية بتاريخ 

 مما يشكل تسجيال تدليسيا ،وطالبت بتمديد احلماية إىل عدة دول منها املغرب
 منتوجات الطالبة مما يضر وتزييفا لعالمتها خلداع املشرتي وإيهامه بأنه يشرتي

 ملتمسة التصريح بأن ،مبصاحلها املالية واملعنوية وميس بسمعتها وحقوقها
التسجيل الذي قامت به املدعى عليها املذكورة باملنظمة العاملية والفكرية مع 
مطالبتها بتمديد محايتها إىل املغرب يشكل فعل تزييف ومنافسة غري مشروعة 
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احلماية فيما خيص املغرب وأمر مدير املكتب املغريب  وإلغاء تلك ،لعالمتها
للملكية الصناعية بإشعار مدير املنظمة العاملية املشار إليها بضرورة تسجيل 
اإللغاء يف السجالت الرمسية فيما خيص املغرب واحلكم عليها بالتوقف عن 

 2000استعمال العالمة املذكورة باملغرب حتت طائلة غرامة تهديدية قدرها 
درهم عن كل يوم تأخري من تاريخ صدور احلكم ومجع ومصادرة املنتوجات 
 .احلاملة للعالمة املزيفة ونشر احلكم جبريدتني باللغتني العربية والفرنسية

فأصدرت احملكمة التجارية حكما قضى بعدم قبول الدعوى استأنفته املدعية 
  .فيهفأيدته حمكمة االستئناف التجارية مبوجب قرارها املطعون 

حيث تنعى الطاعنة على القرار  :يف شأن الوسيلة األوىل يف فرعها الثاين
 يف 5 و مكرر من معاهدة باريس6 و3 يف فقرته 2املطعون فيه خرق الفصول 

ذلك أن  ،23/6/1916 يف فقرته األوىل من ظهري 78 من اتفاقية مدريد و6فقرته 
 العاملية للملكية الفكرية إقدام املطلوبة على تسجيل عالمة بودويزر باملنظمة

شكل اعتداء على عالمتها املستعملة من يومطالبتها بتمديد احلماية إىل املغرب 
 وأن معاهدة باريس نصت صراحة ،طرفها علنا وبصفة مستمرة يف أحناء املعمور

على أن املقتضيات التشريعية لكل دولة من دول االحتاد واملتعلقة باملسطرة 
 إذ تكون الدول املذكورة هي ، واالختصاص تبقى حمفوظةالقضائية واإلدارية

املختصة بإلغاء محاية عالمة مت تسجيلها دوليا ومتس باحلقوق املكتسبة للغري يف 
 نص على 23/6/1916 من ظهري 78 كما أن الفصل ،البلد املطلوب فيه احلماية

 يف جواز إلغاء كل تسجيل دويل لعالمة من شأنها املس حبقوق مكتسبة للغري
 وأن ، ونفس املقتضى نصت عليه اتفاقية مدريد،القطر املستفيد من احلماية

الطالبة أدلت حبكم بني نفس األطراف صادر عن ابتدائية البيضاء حائز لقوة 
 به يتعلق بنفس النزاع مما يبقى معه ما ذهب إليه القرار من أن يالشيء املقض

 ملا ذكر أعاله وغري مربز الطلب قدم إىل جهة غري خمتصة غري جدي وخمالف
  .ما جيعله عرضة للنقض للسند القانوين املربر ملا قضى به وهو

حيث استندت احملكمة مصدرة القرار املطعون فيه يف تأييدها للحكم 
املستأنف القاضي بعدم قبول دعوى الطالبة الرامية إىل إلغاء احلماية املتعلقة 

نظمة العاملية للملكية الفكرية إىل ما بتسجيل املطلوبة لعالمة بودويزر لدى امل
املطلوبة قامت بإيداع عالمتها باملنظمة العاملية للملكية "جاءت به من أن 

الفكرية بسويسرا وأن هذه اجلهة هي اليت بلغت باإليداع مبا فيه طلب متديد 
 وأن طلب الطاعنة يكون قد قدم جلهة غري خمتصة إللغاء ،احلماية إىل املغرب

 يف حني أن الدعوى ال." لدى املنظمة العاملية للملكية الفكرية بسويسراإيداع مت 
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 وإمنا فقط إلغاء احلماية ،تستهدف التسجيل الذي مت لدى املنظمة املذكورة
املتعلقة بذلك يف املغرب باعتبار أنه من البلدان اليت مت طلب متديد احلماية 

اء احلماية املتعلقة بالشق  وبالتايل فإن احملكمة حينما اعتربت أن إلغ،لديها
املغريب من التسجيل الدويل ليس من اختصاصها كان عليها إبراز السند القانوين 

ميكن احلسم   ألن مسائل االختصاص هي مسائل قانون حمضة ال،ملا ذهبت إليه
 اليت ،فيها دون إبراز السند القانوين املعتمد عليه لتعلقها بوالية القضاء الوطين

بعادها إال بوجود نص أو شرط اتفاقي غري خمالف للنظام العام ميكن است ال
 .ما مل يفعله القرار مما جيعله عرضة للنقض  وهو،وبيانه

  
  ابـبـذه األسـهـل

  .قضى اجمللس األعلى بنقض القرار املطعون فيه
 ‐  عبد السالم الوهايب السيد: املقرر‐ زبيدة تكالنيتة  السيد:رئيسال

  .د رشيد بناين السي:احملامي العام


