دولة ليبيا
احملكمة العليا

بـسـم اهلل الـرحـمـن الـرحـيـم
(( الـدائـرة الـمدنـيـة الثالثـة ))

بـجــلـسـتـهـا الـمـنعـقـدة عـلـنـ ًا صـبـاح يـوم األحـد  2ربيع اآلخر 1441هـــــ
الـموافـق 2118 .12. 9م بـمـقر الـمـحـكـمة الـعـليا بمـديـنــة طــرابــلس
بـرئاسـة الـمســتــشار األسـتـاذ  :أحمد بشير بن موسى " رئيس الدائرة "
وعضوية المستشارين األساتذة  :صالح الدين فاتح الحبروش .
 :مصطفى امحمد المحلس .
 :محمود الصغير أبو عين .
 :محمود محمد الصيد الشريف .
وبحضور عـضـو نيـابـة الـنـقـض األسـتــاذ  :محمد المخزوم الشحومي .
ومسجـل الـدائـرة السيــد  :أنـس صالح عـبـد الـقـادر .
أصـدرت احلكم اآلتـي

يف قـضيـة الطعـن املدنـي رقـم  22 / 878ق
املـقـدم مــــــن :

. )...( -2 . )...( -1

ميثلهما احملامي  /ميلود امحد عمرو
ضــــــــد -:

)...( -2 )...( -1

ميثلهما احملامي  /بشري قناو
عــن الـحـكـم الـصـادر مــن مـحــكـمـة اســتـئـنـاف الــزاويــة
بـتاريـــخ  2118 .8 .7فــي االسـتـئـنـاف رقــم  7/ 149ق .
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بعدددددد اعطدددددالا علدددددى األوراق ل وتدددددالوة تقريدددددر التلخدددددي
المرافعة الشفوية ل ورأي نيابة النقض ل وبعد المداولة .

ل وسدددددماا

الوقائع
دددددددددددهما الدددددددددددعو رقددددددددددم 2118 / 891
أقددددددددددام المطعددددددددددو
أمددددددام محكمددددددة الزاويددددددة االبتدائيددددددة علددددددى الطدددددداعنين قدددددداال بيانددددددا لهددددددا
إنهمدددا أقامدددا مطحندددا للدددبن والمكسدددراة بمديندددة الزاويدددة اختدددارا لد د  -مندددذ
سددددنة  - 2114اسددددما وعالمددددة تجاريددددة ( مطحددددن الدددديمن للددددبن ) واتخددددذا
كددددل اعاددددرافاة التنفيذيددددة الالزمددددة ع ددددهار المشددددروا بمددددا فددددي ذلدد د
و ددددع الفتددددة باالسددددم وطباعتددد علددددى أكيددددا التعبئددددة ل وبعددددد أ القددددى
اعنتددداه دددهرة ل فكددددرا فدددي توسدددديع نشددداطهما فاتفقدددا مددددع المددددعى عليددد
األول علددددى فددددتح فددددرا للمطحددددن فددددي محلدد د التجدددداري الواقددددع بشددددارا
القر ددددابية ددددريطة احتفامددد بالعالمددددة التجاريددددة الخاصددددة بمشددددروعهما
إال أند د  -وبعدددد فتدددرة وايدددزة  -اسدددتولى علدددى المعدددداة وأكيدددا التعبئدددة
الخاصدددة بهمدددا ددددم وبعدددد نفادهدددا قدددام المددددعى عليد د ال ددداني بطباعدددة ذاة
العالمددددددة التجاريددددددة علددددددى أكيددددددا تحمددددددل عبددددددارة ( مطحددددددن الدددددديمن
لصددداحب  ) ...ددددم قدددام باسدددتخراه تدددرخي مخدددر باسدددم المددددعى عليددد
األول يحمدددل ذاة العالمدددة التجاريدددة خاصدددتهما ( مطحدددن الددديمن للدددبن ) ل
فقددام المددددعيا بهخطارهمدددا علدددى يددد محضدددر بضدددرورة تركهمدددا اسدددتعمال
تلدد د العالمددددة ولكددددن دو ادددددو ل وانتهيددددا إلددددى طلدد د الحكددددم بددددهلزام
المددددعى عليهمدددا بتغييدددر اسدددم وعالمدددة مطحنهمدددا ل وعددددم تعبئدددة منتجهمدددا
فددددي أكيددددا تحمدددل عالمتهمددددا التجاريددددة ل والعمددددل علددددى إلغائهمددددا ذلددد
لددددد كافددددة الجهدددداة ذاة العالقددددة ل وبددددد يدددددفعا لهمددددا مبلددد مائددددة ألددددف
دينددددار تعويضددددا عمددددا لحقهمددددا مددددن أ ددددرار ماديددددة ومعنويددددة ل فقضدد د
المحكمددددة بددددهلزام المدددددعى عليهمددددا بتغييددددر اسددددم وعالمددددة المطحددددن الددددذي
يملكاندد باعتبددار أ هددذا االسددم هددو حكددر علددى المدددعيين فقددإ ل وبددهتالف
األكيدددا والشدددواالة التدددي تحمدددل نفدددس االسدددم والعالمدددة وعددددم تعبئتهدددا
مسددددتقبال ل وإلغدددداف ذلددد االسددددم فددددي كافددددة الدددددوائر والجهدددداة الرسددددمية ل
ومددددع إلزامهمددددا متضددددامنين بددددد يدددددفعا للمدددددعيين عشددددرة مالف دينددددار
تعويضدددا عدددن الضدددررين المدددادي والمعندددوي ل وقضد د محكمدددة اسد دتئناف
الزاويدددة بتدييدددد الحكدددم المسدددتدنف ل والدددذي قضددد المحكمدددة العليدددا فدددي
الطعدددددن المددددددني رقدددددم 84 / 1189ق بنقضددددد وإحالدددددة الددددددعو إلدددددى
المحكمددة مصدددرت للفصددل فيهددا مجددددا مددن هيئددة أخددر ل والتددي قضدد
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– بعددددد تحريددد االسددددتئناف أمامهددددا  -بهلغدددداف الحكددددم المسددددتدنف ورفددددض
الددددددددددعو ل وقضددددددد د المحكمدددددددددة العليدددددددددا فدددددددددي الطعدددددددددن المددددددددددني
رقدددددددم 87 / 2123ق بنقضددددد د وإحالدددددددة القضدددددددية إلدددددددى ذاة محكمدددددددة
االسدددددتئناف للفصدددددل فيهدددددا مجدددددددا مدددددن هيئدددددة أخدددددر ل والتدددددي قضددد د
بدورها ــ في االستئناف رقم  4 / 149ق ــ بتدييد الحكم المستدنف .
وهذا هو احلكم املطعون فيه

اإلجـراءات
صدددددددر هددددددذا الحكددددددم بتدددددداريخ  2118 / 8 / 7ل وال يواددددددد فددددددي
األوراق مدددددا يفيدددددد إعالنددددد ل وبتددددداريخ  2118 / 2 / 17قدددددرر محدددددامي
الطددداعنين الطعدددن فيد د بدددالنقض لدددد قلدددم كتدددا المحكمدددة العليدددا ل مسدددددا
الرسدددم ومودعددددا الكفالددددة والوكالددددة و مدددذكرة بدسددددبا الطعددددن ل وصددددورة
من الحكم المطعو في وأخر من الحكم االبتدائي .
وبتددددددداريخ  2118 / 2 / 28أودا دددددددمن حافددددددددة مسدددددددتنداة مدددددددذكرة
ددددهما
دددارحة ألسدددبا الطعدددن ل وأصدددل ورقدددة إعالندد إلدددى المطعدددو
في  22ل . 2118 / 2 / 23
دددددددهما مددددددذكرة
وبتدددددداريخ  2118 / 7 / 27أودا محددددددامي المطعددددددو
بدفاع مشفوعة بسند وكالت عنهما من حافدة مستنداة .
وبتددددداريخ  2118 / 8 / 9أودا محدددددامي الطددددداعنين مدددددذكرة رادة دددددمن
حافدة مستنداة .
دددددددهما مددددددذكرة
وبتدددددداريخ  2118 / 8 / 28أودا محددددددامي المطعددددددو
بمالحدات على الرد .
وأودعدد د نيابددددة الددددنقض مددددذكرة انتهدد د فيهددددا إلددددى الددددرأي أصددددليا بعدددددم
قبدددددول الطعدددددن دددددكالً لكدددددو صدددددورة الحكدددددم االبتددددددائي المدددددودا مدددددن
الطدددداعنين  -والمحددددال عليدد د مددددن الحكددددم المطعددددو فيدد د  -غيددددر مشددددهد
عليهددددا مددددن المحكمددددة مصدددددرت بمطابقتهددددا ل صددددل بددددل مددددن المحكمددددة
المطعدددو فدددي قضدددائها ل وععدددال الطعدددن بمعرفدددة محضدددر خدددا لدددم
يددددتم تفويضددد مددددن قلددددم محضددددري المحكمددددة العليدددا ل واحتياطيددددا بددددرفض
الطعدددددن ل وقدددددررة دائدددددرة فحددد د الطعدددددو إحالدددددة الطعدددددن إلدددددى هدددددذ
الددددائرة ل وفدددي الجلسدددة المحدددددة لنددددر عددددل النيابدددة عدددن الشدددق ال ددداني
من سب عدم قبول الطعن ل وتمسك برأيها فيما عدا ذل .
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األسباب
حيدددددـ إنــدددددـ عدددددن دددددكل الطعدددددن ل فددددده رأي نيابـدددددـة الدددددنقض
بعددددم قبولــدددـ لعددددم اع هـدددـاد علدددى صدددورة الحكدددم االبتددددائي المودعـدددـة
فهدددددو غيدددددر سدددددديد ل ذلددد د أنددد د وإ كانددد د المدددددادة  348مدددددن قدددددانو
المرافعـدددددـاة تواددددد علدددددى الطددددداعن أ يدددددودا قلدددددم كتـدددددـا محكمدددددة
الدددددنقض خـدددددـالل عشدددددرين يومـدددددـاً مدددددن تددددداريخ الطعدددددن صــددددـورة مدددددن
الحكـدددددددـم االبتددددددددائي إذا كدددددددا الحكدددددددم المطعدددددددو فيددددد د قدددددددد أحـدددددددـال
عليدد فدددي أسبـدددـاب ل فددده مقتضدددى ذلدد ـدددـ وعلدددى مدددا ادددر عليدد قضددداف
هدددذ المحكمدددة ـدددـ أ إيدددداا صدددورة مدددن ذلدد الحكدددم عندددد الطعدددن بدددالنقض
يكدددددو إادددددراف الزمدددددا إذا كدددددا الحكدددددم المطعدددددو فيدددد قدددددد أحدددددال إلدددددى
الحكدددم االبتددددائي وصدددارة بدددذل أسبابـدددـ ادددزفا متممدددا ألسبـدددـاب التدددي
أ دددافها وتكدددو معـدددـها مجموعدددة ال تقبدددل التجزئدددة ل بمـدددـا مفـدددـاد ذلد د
أ ال لدددزوم أصـدددـال عرفــــدددـاق صدددـورة مدددن ذلدد الحكدددم إذا كـدددـا الحكدددم
المطعددو في د قددد أقددام ل د أس دبابا تكفددي لحمل د مسددتقلة عددن أسددبا الحكددم
االبتددددائي  .فبالتدددالي ولدددئن كدددا يبدددين مدددن الصدددورة المودعدددة مدددن هدددذا
الحكددددددم األخيددددددر أنهددددددا خلدددددد مددددددن اع ددددددهاد عليهددددددا مددددددن المحكمددددددة
مصددددددددددددددرت ل وأ قلدددددددددددددم المحفومددددددددددددداة بمحكمدددددددددددددة االسدددددددددددددتئناف
مص ددرة الحكددم المطعددو في د هددو مددن قددام بددذل ل إال أن د ولمددا كددا يبددين
مدددددن مددددددوناة هدددددذا الحكدددددم أنددد د قدددددد أقدددددام لددد د أسدددددبابا تحمدددددل قضددددداف
مسددددتقلة عددددن أسددددبا محكمددددة أول دراددددة علددددى نحددددو مددددا سيتضددددح مددددن
خدددددددالل مناقشدددددددة أسدددددددبا الطعدددددددن ل األمدددددددر الدددددددذي يجعدددددددل إرفددددددداق
صددددددددورة مددددددددن ذلدددددددد الحكددددددددم ال لددددددددزوم لدددددددد أصددددددددالً وإ كاندددددددد
المحكمددددة المطعددددو فددددي قضددددائها قددددد أ ددددارة إليددد فددددي عجددددز حي يدددداة
حكمهددددددا بقولهددددددا "  ..ومددددددن دددددددم ول سددددددبا التددددددي ادددددداف فددددددي الحكددددددم
االبتددددددائي التدددددي تحيدددددل إليهدددددا ل إ دددددافة لمدددددا أوردتددد د هدددددذ المحكمدددددة
فدددي هدددذ األسدددبا يتعدددين الحكدددم بمدددا هدددو مددددو بدددالمنطوق " ل األمدددر
الذي يتعين مع االلتفاة عما أدارت النيابة في هذا المقام .
وحيدددددـ إ الطعدددددن اسدددددتوفى أو ددددداع المقدددددررة فدددددي القدددددانو ل فهدددددو
مقبول كال .
وحيددددددـ ينعددددددى الطاعنددددددا علددددددى الحكددددددم المطعددددددو فيدددد د ل مخالفدددد دة
القانو ل والخطد في تطبيق ل وبيا ذل :
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 -1خالفدد د الهيئددددة مصدددددرت حكددددم المددددادة  328مددددن قددددانو المرافعدددداة
وألحكددددددام المحكمددددددة العليددددددا بعدددددددم تالوتهددددددا تقريددددددر التلخددددددي فددددددي
السددددددة  2118 / 3 / 19التددددددي تهيدددددددة فيهددددددا الدددددددعو للفصددددددل فددددددي
مو ددددوعها ل ذلدددد أ هددددذا المحضددددر وكددددذل محضددددر السددددة النطددددق
بددددالحكم اددددافا خلددددوا ممددددا يفيددددد حصددددول الددددتالوة ل وال يغنددددي عددددن ذلدد د
حصدددول تلدد الدددتالوة مدددن قبدددل هيئدددة سدددابقة كاندد قدددد نددددرة االسدددتئناف
بجلسة  2114 / 4 / 8ل مما يجعل الحكم باطال .
 -2إنددد ادددداف مشددددوبا بتندددداقض وا ددددح فددددي أسددددباب ل حيددددـ أوردة فيهددددا
المحكمد دة مصددددرت أ اتخددداذ اسدددم الددديمن كعالمدددة تجاريدددة تمييدددزا لمتجدددر
للدددبن ال يحمدددل فدددي طياتدد معندددى السدددم دولدددة ل ددددم عدددادة لت كدددد أ هدددذا
االسددددددم يعنددددددي اسددددددم دولددددددة أل الددددددبن والقهددددددوة العربيددددددة هددددددي ددددددهرة
يمنيدددددة ل وأ الدددددبن اليمندددددي هدددددو مندددددتي يمندددددي ا دددددتهر عربيدددددا وإقليميدددددا
وعالميدددا ممدددا يصدددح معد د أ يكدددو محدددل إ دددهار ودعايدددة ل وأ العبدددرة
بالمقاصدددد والمعددداني ال باأللفددداي والمبددداني ل وذلد د بمناسدددبة ردهدددا علدددى
مدددددددا دفدددددددع بددددددد أمامهدددددددا مدددددددن أ المدددددددادة الخامسدددددددة مدددددددن القدددددددانو
رقدددم  41لسدددنة  1982والئحتددد التنفيذيدددة منعددد اسدددتعمال أسدددماف الددددول
ومكوناتهددددا الجغرافيددددة كعالمدددداة تجاريددددة ل وأ اسددددتعمال ذلدد د يشددددكل
ددددهما يشدددكل حمايدددة لمصدددلحة
اريمدددة ل وأ مدددا قضدددي بد د للمطعدددو
غيدددددر مشدددددروعة ال يقرهدددددا القدددددانو ومخالفدددددة للنددددددام العدددددام ل ويكدددددو
الحكددددم المطعددددو فيددد مددددن دددددم بتدييددددد الحكددددم االبتدددددائي ألسددددباب خاطئددددا
هو اآلخر .
 -3خالفددد المحكمدددة مصددددرت القدددانو رقدددم  41لسدددنة  1982والئحتددد
ددددددددهما األسدددددددبقية فدددددددي العالمدددددددة
التنفيذيدددددددة بهعطائهدددددددا للمطعدددددددو
التجاريددددددددة بندددددددداف علددددددددى ددددددددهادة سددددددددلبية صددددددددادرة عدددددد دن اللجنددددددددة
الشددددددعبية لالقتصدددددداد والتجددددددارة بالزاويددددددة والتددددددي هددددددي اهددددددة غيددددددر
مختصددددددددة ل ذلدددددد د أ تلدددددد د الشددددددددهادة ال تصدددددددددر إال مددددددددن مكتدددددد د
العالمدددددددداة التجاريددددددددة بدددددددداعدارة العامددددددددة للشددددددددركاة والتسددددددددجيالة
التجاريدددددددددددددددددة باللجندددددددددددددددددة الشدددددددددددددددددعبية العامدددددددددددددددددة لالقتصددددددددددددددددداد
والتجدددددددددارة ل إ دددددددددافة إلدددددددددى أ تلددددددد د المحكمدددددددددة تعمددددددددددة عددددددددددم
مناقشدددددددددتها مسدددددددددتنداة قددددددددددمها الطاعندددددددددا تفيدددددددددد أسدددددددددبقيتهما فدددددددددي
استعمال ( اليمن لطحن البن ) .
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 -4إنهددددا خالفدددد المددددادة  321مددددن قددددانو المرافعدددداة بقبولهددددا طلبدددداة
ددددددهما بجلسدددددة  2112 / 11 / 22لدددددم
اديددددددة قددددددم مدددددن المطعدددددو
يسبق لهما تقديمها أمام محكمة أول دراة .
ددددهما لدددم
 -8إ الددددعو رفعد د مدددن غيدددر ذي صدددفة ل أل المطعدددو
يقددددددما مدددددا يفيدددددد ملكيتهمدددددا عالمدددددة ( الددددديمن بددددددو تشدددددكيل الكلمدددددة )
كعالمدددددددة تجاريدددددددة مدددددددن الجهددددددداة المختصدددددددة ل ومدددددددا يفيدددددددد إ دددددددهار
ملكيددددددددة هددددددددذ العالمددددددددة بعددددددددد تسددددددددجيلها بنشددددددددرها فددددددددي مدونددددددددة
اعادددرافاة " الجريددددة الرسدددمية " ل ولكدددل ذلد د يكدددو الحكدددم المطعدددو
في معيبا بما يوا نقض .
وحيددددـ إ السددددب األول للطعددددن غيددددر صددددائ ل ذلدد د أ دوائددددر هددددذ
المحكمدددة مجتمعدددة قدددررة بجلسدددة  2118/11/ 12أ مدددا يدددرد فدددي الحكدددم
أو محضدددر الجلسدددة ـدددـ باعتبارهمدددا مدددن األوراق الرسدددمية ــدددـ مدددن بيدددا
لحصدددددول تدددددالوة تقريدددددر التلخدددددي بالجلسدددددة هدددددو بيدددددا فدددددي ورقدددددة
رسدددمية ل ال يجدددوز إدبددداة عكسدد إال بطريدددق التزويدددر  .ولمدددا كدددا الحكدددم
المطعددو في د أدب د فددي صدددر مدونات د تددالوة تقريددر التلخددي فددال يقدددح
فددي األمددر كددو بعدددض محا ددر الجلسدداة قددد أغفلدد اع ددارة إلددى هدددذا
اعادددددراف ل إذ أ الحكدددددم يكمدددددل محضدددددر الجلسدددددة فدددددي خصدددددو هدددددذا
اعادددددراف ويعتبدددددر دلددددديال علدددددى تدددددالوة تقريدددددر التلخدددددي ل وال يكفدددددي
الطددددداعن فدددددي إدبدددددداة عددددددم تددددددالوة التقريدددددر أ يقدددددددم صدددددورة مددددددن
محا دددددددر الجلسددددددداة تنفدددددددي تالوتدددددد التدددددددي أدبتهدددددددا الحكدددددددم ل طالمدددددددا
لددم يقدددم مددا يفيددد الحكددم بتزويددر مددا هددو م بدد بددذل الحكددم ل بمددا يتعددين
مع االلتفاة عن هذا السب من النعي .
وحيدددـ إ الطعدددن بجميدددع بددداقي أسدددباب فدددي غيدددر محلد د ل ذلد د أ قضددداف
هدددذ المحكمدددة اسدددتقر علدددى أ تحصددديل واقدددع الددددعو وتقددددير أدلتهدددا
مددددن إطالقددددداة محكمددددة المو دددددوا دو معقدددد عليهدددددا مددددا دامدددد قدددددد
أقامددددد د قضدددددددافها علدددددددى مدددددددا يحملددددد د مدددددددن واقدددددددع أوراق الددددددددعو
ومسددددتنداتها ل واددددر قضدددداإها علددددى أندد د إذا رد الحكددددم المطعددددو فيدد د
علدددى المنددداعي الم دددارة أمدددام محكمدددة المو دددوا وكدددا رد عليهدددا سدددائغا
ومقبددوال فددال حااددة لترديدددها أمددام هددذ المحكمددة مددن اديددد  .وكددا يبددين
مددددن مدددددوناة الحكددددم المطعددددو فيدد د أندد د أقددددام قضدددداف علددددى سددددند مددددن
القددددول ((  ..والمحكمددددة وهددددي بصدددددد تكددددوين عقيدددددتها فددددي مو ددددوا
الددددعو بعدددد اطالعهدددا علدددى كدددل مدددا لدد أصدددل دابدد فيهدددا ل تدددر أ مدددا
انتهد د إليددد محكمدددة أول درادددة مدددن أ المددددعيين أسدددبق فدددي اسدددتعمال
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العالمددددة التجاريددددة " مطحددددن الدددديمن للددددبن" بددلددددة بينتهددددا تفصدددديال فددددي
أسدددبا حكمهدددا مد ددخوذة مدددن وددددائق رسدددمية أعددددتها الجهددداة المختصدددة
تقطدددع بدددد المددددعيين همدددا مدددن اسدددتعمل العالمدددة التجاريدددة المدددذكورة قبدددل
غيدددرهم ل بدددل تدددر المحكمدددة مدددن المسدددتنداة التدددي قددددمها دفددداا المددددعى
عليهمددددددا ( المسددددددتدنفين ) مددددددا ي كددددددد ذلددددد ل فقددددددد ادددددداف فددددددي الرسددددددالة
المواهدددددددة عدارة القضددددد دايا مدددددددن أمدددددددين اللجندددددددة الشدددددددعبية لالقتصددددددداد
والتجددددارة بشددددعبية الزاويددددة سددددابقا الم رخددددة فددددي  2118 / 11 / 22مددددا
يلدددددي  :باع دددددارة إلدددددى رسدددددالتكم ذاة الدددددرقم اع ددددداري 2117/8/828
الم رخددددة فددددي  2118 / 11 / 19المتعلقددددة بصددددحيفة الدددددعو المرفوعددددة
دددددنا مددددن طددددرف األ ( )...أمددددام محكمددددة الزاويددددة االبتدائيددددة الدددددائرة
المدنية المستعجلة ـ نفيدكم باآلتي :ـ
أوال  /بتدددددددداريخ  2114 / 11 / 17تقدددددددددم األ ()...إلددددددددى األ أمددددددددين
اللجنددددددة الشددددددعبية لالقتصدددددداد والتجددددددارة بددددددالم تمر الشددددددعبي األساسددددددي
ددددددددددهداف الزاويددددددددددة بطلدددددددد د الحصددددددددددول علددددددددددى ددددددددددهادة سددددددددددلبية
باالسددددددم التجدددددداري لنشددددددا مطحددددددن الددددددبن بالمحددددددل الكددددددائن بمدددد د تمر
ددددددددددددهداف الزاويددددددددددددة ل ويتضددددددددددددمن الطلددددددددددد أسددددددددددددماف مقترحددددددددددددة
للنشدددددددددا المدددددددددذكور ل وبتددددددددداريخ  2114 / 11 / 19تمددددددد د إحالدددددددددة
الطلددددددددددددد إليندددددددددددددا  ..ال تخددددددددددددداذ اعادددددددددددددراف بمنحددددددددددددد الشدددددددددددددهادة
السدددددددلبية ل وبتددددددداريخ  2114 / 11 / 27تدددددددم مدددددددنح الشدددددددهادة باالسدددددددم
التجدددددداري لدددد د ( " )...الدددددديمن  " 1لمطحددددددن الددددددبن ل وحجددددددز االسددددددم
التجدددداري بالمندومددددة اآلليدد دـة للشددددهائد السددددلبية ل علمددددا بـددددـد تددددرخي
األ ( )...مقيددددد لدددددينا بالسددددجل التجدددداري تحدد د رقددددم ( )1291بتدددداريخ
 1998 / 11 / 11ونوا النشا مطحن البن والسكر .
دانيدددا  -بتدددداريخ  2114 / 11 / 8تقددددم األ ( )...بطددد إلدددى األ أمددددين
اللجندددددة الشدددددعبية لالقتصددددداد والتجدددددارة لمدددد تمر بحدددددر السدددددماح يتضدددددمن
رغبتددد فدددي الحصدددول علدددى هـدددـادة سدددلبية باالسدددم التجـدددـاري لنشدددا
مطحددن الددبن الواقددع بنطدداق مدد تمر بحددر السددماح مو ددحا فيدد األسددماف
المقترحدددددة للنشدددددا ل وبتددددداريخ  2114 / 11 / 12أحيدددددل الطلدددد إلدددددى
أمددددين اللجنددددة الشددددعبية لالقتصدددداد والتجددددارة بشددددعبية الزاويددددة وقددددد مددددنح
دددددهادة سدددددلبية بتددددداريخ  2114 / 11 / 12باالسدددددم التجددددداري " الددددديمن
لطحددددن الددددبن " ل علمددددا بددددد ( )...مقيددددد بالسددددجل التجدددداري تحددد رقددددم
( )2432بتدددددددددددددددددددددددداريخ  1991 / 8 / 31نددددددددددددددددددددددددوا النشددددددددددددددددددددددددا
مطحن بن وسكر .
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دال دددددا  /األ ( )...صددددداح تدددددرخي رقدددددم ( )22صدددددادر عدددددن مددد د تمر
الددددددددددددددددددددددددددوالني بتدددددددددددددددددددددددددداريخ  1371 / 4 / 28و.ر نشددددددددددددددددددددددددددا
مطحدددددددن بدددددددن وسدددددددكر ل وتدددددددم قيدددددددد نشددددددداط تحدددددد رقدددددددم ()14723
بتددددداريخ  2113 / 8 / 18ولدددددم يتقددددددم المعندددددي إليندددددا للحصدددددول علدددددى
هادة سلبية باالسم التجاري في السابق .
رابعدددا  /األ ( )...بالبحدددـ فدددي مندومدددة الحاسد د اآللدددي لمدددنح الشدددهائد
السددلبية تبددين عدددم واددود معاملددة تخ د المعنددي ف دي السددابق وعدددم منح د
دددهادة سدددلبية مدددن طرفندددا ل وحيدددـ إ األمدددر كدددذل وأ هدددذ الرسدددالة
الصدددادرة مدددن أمدددين اللجندددة الشدددعبية لالقتصددداد والتجدددارة بشدددعبية الزاويدددة
وعلدددددى النحدددددو السدددددالف سدددددردها ل والتدددددي أرفقهدددددا محدددددامي المسدددددتدنفين
بحافدددددة مسددددتندات دليددددل قدددداطع علددددى إقددددرار بددددد الددددذي كددددا يسددددتعمل
العالمدددة التجاريدددة مطحدددن الددديمن للدددبن همدددا المددددعيا ل وتدددر المحكمدددة
أ قدددول محدددامي المسدددتدنفين مدددن مخالفدددة الحكدددم المطعدددو فيددد للقدددانو
ألندد أ ددفى حمايدددة علددى عالمدددة تجاريددة تخددالف النددددام العددام أل الددديمن
اسدددم لدولدددة أانبيدددة ال يجدددوز اسدددتعمال قانوندددا كعالمدددة تجاريدددة قدددول فدددي
غيدددر محلد د ل ذلد د أ اتخددداذ اسدددم الددديمن كعالمدددة تجاريدددة تمييدددزا لمتجدددر
للدددبن ال يحمدددل فدددي طياتدد معندددى السدددم دولدددة ل أل الدددبن والقهدددوة العربيدددة
هددي ددهرة يمنيددة ل فددالبن اليمنددي هددو منتددوه يمنددي وا ددتهر الددبن اليمنددي
عربيدددا وإقليميدددا وعالميدددا ممدددا يصدددح معدد أ يكدددو محدددل إ دددهار ودعايدددة
والعبددددرة بالمقاصددددد والمعدددداني ال باأللفددددـاي والمبدددداني ل فددددال يعددددد اتخدددداذ
العالمدددددة التجاريدددددة ( مطحدددددن الددددديمن للدددددبن والمكسدددددراة ) فيدددد مخالفدددددة
للقددددانو رقددددم  41لسددددنة  1982بشددددد العالمدددداة التجاريددددة ل وحيددددـ إ
ال ابددد مددددن األوراق أ المسددددتدنفين اسددددتعمال العالمددددة التجاريـددددـة وهددددي
( مطحدددن الددديمن ــدددـ بضدددم اليددداف ـدددـ للدددبن والمكسدددراة ) بعدددد اسدددتعمال
المددددعيين ( المسدددتدنف ددددهما ) لعالمدددة ( مطحدددن الددديمن ـدددـ بفدددتح اليددداف
ـددددـ للددددبن والمكسددددراة ) وقامددددا بتسددددجيلها فددددي مدونددددة اعاددددرافاة ل وأ
ددد مرفوعددة سددنة
المنازعددة فددي هددذا التسددجيل منددذ بدايتدد ل إذ الدددعو
 2118وأ طلدددد التسدددددجيل لهدددددذ العالمدددددة كدددددا فدددددي  2114 / 1 / 8ل
ومددن دددم فدده هددذا التسددجيل ال يمددنح صدداحب الملكيددة لهددذ العالمددة لواددود
هدددذ المنازعدددة مدددن دددكاو إلدددى الحدددر البلددددي ل إلدددى النيابدددة العامدددة ل
إلددى الجهدداة المختصددة وفددق مددا سددلف سددرد تفصدديال ل وحيددـ إ االسددم
والعالمدددة التجاريدددة التددددي تحصدددل عليهدددا المسددددتدنفا والتدددي تحمدددل اسددددم
مطحددن الدديمن ـددـ بضددم اليدداف ــددـ للددبن والمكسددراة ورغددم أن د تددم تسددجيلها
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طبقدددا ألحكدددام القدددانو رقدددم  41لسدددنة  1982بشدددد العالمددداة التجاريدددة ل
إال أ وا د التشدداب الكبيددر بددين هددذا االسددم والعالمددة التجاريددة التددي سددبق
للمسددددتدنف دددددهما اسددددتعمالها والحصددددول علددددى ددددهادة بعدددددم تسددددجيلها
مددن قبددل مخددرين وهددي (مطحددن الدديمن ـ د بفددتح الي داف ـددـ للددبن والمكسددراة )
إذ اهدددل الك يدددر مدددن الندددا الزبدددائن بدددالفرق بدددين االسدددم بالضدددم أو بدددالفتح
فددي كلمددة الدديمن ل ومددا تضددمنت هددذ العالمددة مددن رسددوماة وهددي فنجددا
وملعقدددة بجانبددد مو دددوعة علدددى صدددحن ومكتدددو فدددي أسدددفل العلبدددة أو
الغددالف وفددي أعددال بشددكل زاويددة مددن األسددفل إلددى األعلددى مددائتي اددرام
ونفدددس اللدددو تقريبدددا لكلتدددا العالمتدددين ل وارتبدددا أذهدددا الزبدددائن بالعالمدددة
والمنتدددددوه السدددددابق والمكاسددد د الماديدددددة والمعنويدددددة التدددددي حققتهدددددا تلددد د
العالمدددة والمنتدددوه ل وارتبدددا أذهدددا الندددا بدددالبن اليمندددي يجعدددل مدددنح
المسددتدنفين هددذ العالمددة الشددديدة الشددب لفدددا وصددورة علددى الغددالف مددع
العالمدددة التدددي يملكهدددا المسدددتدنف ددددهما وفدددي وقد د سدددابق علدددى ملكيدددة
المسددددتدنفين للعالمددددة التجاريددددة بالوصددددف السددددابق يجعددددل مددددن ذلددد أمددددرا
يشدددكل مدددا يعدددرف فدددي القدددانو التجددداري بالمنافسدددة غيدددر المشدددروعة التدددي
دددط
حرمهدددا القدددانو المدددذكور ل ممدددا يجعدددل للمسدددتدنف ددددهما طلد د
هددددذ العالمددددة المشددددابهة ل بددددل ويحددددق لهمددددا التعددددويض عددددن األ ددددرار
الماديدددة والمعنويدددة التدددي لحقد د بهمدددا ل وذلد د ممدددا نصد د عليد د النشدددرة
الرسددددددمية لمكتدددد د حمايددددددة الملكيددددددة الصددددددناعية والتجاريددددددة الصددددددادرة
فدددي  1921 / 7 / 31والتدددي أعطددد الحدددق لصددداح العالمدددة فدددي طلددد
الحكدددددم بشدددددط العالمدددددة المشدددددابهة للعالمدددددة السدددددابقة ل وقدددددد أوردة
محكمددددة الددددنقض المصددددرية فددددي حكمهددددا بددددالطعن رقددددم  87لسددددنة  28ق
قولهددا " إ واددود تشدداب بددين االسددمين ممددا مددن دددن أ يواددد لبسددا بددين
امهدددددور الندددددا المسدددددتهلكين فدددددي تحديدددددد مصددددددر منتجددددداة كدددددل مدددددن
الطدددرفين ممدددا يعتبدددر منافسدددة غيدددر مشدددروعة " كمدددا أ المحكمدددة العليدددا
الليبيدددة سدددارة فدددي نفدددس الدددنهي فدددي حكمهدددا الصدددادر فدددي الطعدددن المددددني
رقدددددم  24لسدددددنة  21ق بقولهدددددا "  ..مدددددن الجدددددائز فدددددي أحكدددددام القدددددانو
رقددددم  41لسددددنة  1982أ يتخددددذ االسددددم عالمددددة تجاريددددة تسددددتخدم لتمييددددز
المنتجددددداة والبضددددداعة أو فدددددي الداللدددددة علدددددى مصددددددرها أو نوعهدددددا أو
ترتيبهددددددا أو ددددددمانها أو طريقددددددة تحضدددددديرها ل إال أنددددد ال يعتبددددددر مددددددن
العالمدددداة التجاريددددة وفددددق ندددد المددددادة األولددددى مددددن هددددذا القددددانو إال
األسددماف المتخددذة ددكال مميددزا لتكددو لكددل عالمددة ذاتيددة خاصددة ال تدددعو
مجددداال للخلدددإ أو اللدددبس فدددي تمييزهدددا عدددن غيرهدددا وال يخددددا بهدددا امهدددور
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المسددددتهلكين ل وأندددد علددددى مقتضددددى ندددد المددددادة ال ال ددددة مددددن القددددانو
المشدددار إليد د يترتد د علدددى تسدددجيل العالمدددة كسد د الملكيدددة لصددداحبها دو
سدددوا وحقدد فدددي االنفدددراد واالنتفددداا بهدددا ل فدددهذا وقدددع االعتدددداف علدددى هدددذا
الحدددق بتزويدددر العالمدددة بتقليددددها كدددا لصددداحبها الحدددق فدددي التعدددويض مدددن
المددزور أو المقلدددد وكدددل مددن اسدددتعملها لمزاحمتدد فددي صدددناعت أو تجارتدد
متددددى كددددا حصددددول ا لتزويددددر أو التقليددددد يدد د د إلددددى واددددود تشدددداب بددددين
العالمتددددين مددددن دددددن أ يخدددددا الشددددخ المتوسددددإ الحددددر والتبصددددر
فدددي وادددود التشددداب بدددين األسدددماف فدددي العالمتدددين لددديس بددداحتواف العالمدددة
المقلدددة علددى مددا تحتوي د العالمددة الصددحيحة مددن حددروف فددي األسددماف بددل
بالصددورة العامددة التددي تنطبددع فددي ذهددن المسددتهل المعتدداد نتيجددة لترتيدد
الحددروف بعضددها مددع بعددض وللشددكل التددي تبددرز في د ولددو لددم تشددتر فددي
اميدددع مدددا تحتويدد األسدددماف مدددن حدددروف ل وهدددى صدددورة لوادددود التشددداب
الدددذي يعتبدددر القدددانو تقليددددا محرمدددا حمايدددة للمنتجدددين وللمسدددتهلكين علدددى
السدددواف " ل وعلدددى مدددا تقددددم وترتيبدددا عليددد فددده العالمدددة التجاريدددة التدددي
حصددددل عليهددددا المسددددتدنفا كانددد عالمددددة مشددددابهة ادددددا للعالمددددة السددددابقة
التدددي اسدددتعملها المسدددتدنف ددددهما يجعدددل مدددن الصدددع تمييزهمدددا علدددى
مددددا سددددلف بيانددد تفصدددديال ل فيكددددو مددددن حددددق المسددددتدنف دددددهما طلددد
دددط العالمدددة الجديددددة المشدددابهة مدددع التعدددويض عدددن األ دددرار الماديدددة
والمعنويدددددة التدددددي لحقدددد بالمسدددددتدنف ددددددهما ل وإذ فعدددددل ذلدددد الحكدددددم
المسدددددتدنف ( الحكدددددم االبتددددددائي) وألغدددددى العالمدددددة وقضدددددى بدددددالتعويض
فهنددد د قدددددد وافدددددق صدددددحيح القدددددانو ل ممدددددا يتعدددددين معددد د تدييدددددد الحكدددددم
المسددددتدنف  ..وتددددر المحكمددددة أ مددددا دفددددع بدد د محددددامي المسددددتدنفين مددددن
الحكدددددم بعددددددم قبدددددول الطلبددددداة الجديددددددة فدددددي االسدددددتئناف ل بمقولدددددة أ
المسددددددددتدنف دددددددددهما دفعددددددددا بددددددددد المسددددددددتدنفين اسددددددددتعمال العالمددددددددة
التجاريدددة ( مطحدددن الددديمن للدددبن بالضدددم ) والدددذي لدددم يدددتم الددددفع بد د أمدددام
محكمددددة أول دراددددة ل تددددر أ هددددذا الدددددفع غيددددر قددددائم علددددى سددددند مددددن
القدددددانو والواقدددددع ل فالددددددعو قائمدددددة أساسدددددا علدددددى منافسدددددة المددددددعى
عليهمدددددددا منافسدددددددة غيدددددددر مشدددددددروعة للعالمدددددددة التجاريدددددددة التدددددددي كاندددددددا
يسدددتعمالنها ل فيسدددتوي أ تكدددو المنافسدددة غيدددر المشدددروعة اتخددداذ نفدددس
العالمدددددة التدددددي سدددددبق اسدددددتعمالها مدددددن طدددددرف غيدددددرهم أو بتقليددددددها أو
تزويرهدددددا ل أو اعلهدددددا متشدددددابهة لدرادددددة الخلدددددإ بينهدددددا وبدددددين العالمدددددة
السدددابقة ل ولدددم تخدددره الددددعو عدددن هدددذا السدددياق ل وعددددم ذكدددر المسدددتدنف
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دددددهما أ المسددددتدنفين قلدددددا العالمددددة أو اتخددددذا نفددددس العالمددددة السددددابقة
األمر سيا وال يعد دفعا اديدا )) .
وإذ كددا األمددر كددذل ل و كددا مددا سدداق الحكددم بدسددبا ـددـ أقامهددا
اسدددتقالال عدددن أسدددبا الحكدددم االبتددددائي ـدددـ أبدددا بهدددا اليدددا عدددن أ العالمدددة
التجاريدددة التدددي حصدددل عليهدددا الطاعندددا هدددي عالمدددة دددبيهة بدددالتي سدددبق
ددددهما وحصدددولهما علدددى دددهادة بعددددم
اسدددتعمالها مدددن قبدددل المطعدددو
تسددجيلها مددن قبددل مخددرين ل وأ مددن دددة التشدداب بددين االسددمين (مطحدددن
الدددديمن للددددبن) ومددددا تضددددمنت العالمددددة مددددن رسدددوماة تم لددد فددددي فنجددددا
وملعقدددة بجانبددد مو دددوعة علدددى صدددحن ومكتدددو فدددي أسدددفل العلبدددة أو
الغددالف وفددي أعددال بشددكل زاويددة مددن األسددفل إلددى األعلددى مددائتي اددرام
ونفدددس اللدددو تقريبدددا لكلتدددا العالمتدددين يصدددع تمييزهمدددـا عدددن بعضدددهما
مدددن قبدددل الشدددخ المسدددتهل المعتددداد ل بدددل و قدددد ينخددددا حتدددى الشدددخ
المتوسد دإ الحدددر والتبصدددر فدددي وادددود ذلد د التشددداب ل فددده مدددا سددداقت
المحكمددددة المطعددددو فددددي قضددددائها يكشددددف عددددن تمحددددي منهددددا لواقددددع
الددددعو ومقطدددع الندددزاا فيهدددا وأدلتهدددا فدددي منطدددق سدددديد واسدددتخال
سددائ مسددتقى مددن معين د ال اب د بدداألوراق ل ويكفددي بذات د دعامددة لحمددل
مدددا انتهددد إليددد مدددن تدييدددد لحكدددم محكمدددة أول درادددة ل ويتضدددمن الدددرد
المسدددددقإ لكدددددل مدددددا أددددددار الطاعندددددا فدددددي هدددددذا المقدددددام مدددددن منددددداعي
وطرحهددددا ل بمددددا ال يكددددو معددد قددددد خددددالف القددددانو ل أو فسدددداد فددددي فهددددم
مقتضددددى نصوصددد أو دددداب قصددددور ل األمددددر الددددذي يجعددددل ترديددددد تلدد د
المندداعي أمددام هددذ المحكمددة ـددـ بقصددد الوصددول إلددى نتيجددة مغددايرة ـددـ ال
اددددو مند د ل ويتعدددين بالتدددالي االلتفددداة عنهدددا ل وال يندددال مدددن ذلد د مدددا
أورد الحكدددم ــدددـ فدددي معدددرع رد علدددى دفدددع محدددامي الطددداعنين مدددن أ
الددددددديمن اسدددددددم لدولدددددددة أانبيدددددددة ال يجدددددددوز اسدددددددتعمال قانوندددددددا كعالمدددددددة
تجاريدددة ـدددـ قولد د " إ اتخددداذ اسدددم الددديمن كعالمد دة تجاريدددة تمييدددزا لمتجدددر
للدددبن ال يحمدددل فدددي طياتدد معندددى السدددم دولدددة ل أل الدددبن والقهدددوة العربيدددة
هددي ددهرة يمنيددة ل فددالبن اليمنددي هددو منتددوه يمنددي وا ددتهر الددبن اليمنددي
عربيدددددا وإقليميدددددا وعالميدددددا ممدددددا يصدددددح معددد د أ يكدددددو محدددددل إ دددددهار
ودعايددددة " والتددددي ال تعدددددو أ تكددددو مجددددرد تقريددددراة خاطئددددة وزائدددددة
عدددن الحاادددة ال تددد در علدددى سدددالمة الحكدددم أو تعيبددد وال تخدددل بالنتيجدددة
التدددي انتهدددى إليهدددا فدددي قضدددائ ل ذلدد أ كلمدددة ( الددديمن ) ال يكفدددي للتددددليل
منهددا علددى أنهددا اسددم للبلددد المعددروف بمجددرد رسددم عالمددة فددتح علددى اليدداف
أو النطق بها بل بعالمة فتح أخر على الميم .
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وحيدددـ إنددد متددددى كدددا مددددا تقددددم ل فددده الطعددددن يكدددو غيددددر قدددائم علددددى
أسا ل ويتعين رفض .
فلهذه األسباب
حكمدددددددد المحكمددددددددة بقبددددددددول الطعددددددددن ددددددددكالً ل وفددددددددي المو ددددددددوا
برفض ل وإلزام الطاعنين المصاريف .
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