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بـاسـم جاللـة المــلك و طبقا للقانون
أصدرت احملكمة التجارية ابلرابط بتاريخ  25ماي  2015و هي مؤلفة من السادة:
خليد لعوان

رئيسا

ليلى عبو

مقررة

جيهان بنيوسف

عضوا

مبساعدة الراضي عثماين

كاتب الضبط

يف جلستها العلنية احلكم اآليت نصه:
بني -1 :ذوي حقوق املرحوم حممد ….
………….. -2
………….

 مدعون من جهة-و بني -1 :شركة اإلنتاج  ……….ش.م.م يف شخص ممثلها القانوين
مقرها االجتماعي…………… :

 …………… -2مسري الشركة و خمرج السلسلة
انئبهما……………. :
 -3الشركة الوطنية لإلذاعة و التلفزة يف شخص ممثلها القانوين

مقرها االجتماعي 1 :زنقة الربيهي الرابط
انئبها…………….. :

 -4وزارة االتصال يف شخص الوزير مبكتبه ابلرابط
-مدعى عليهم من جهة أخرى-
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الوقائع
بناء على املقال االفتتاحي للدعوى الذي تقدد بده املددعون بواسدةة انئدبهم ،املسدج بكتابدة طدبذ هدذك احملكمدة و املدؤداة
عنه الرسو القضائية بتاريخ  ،2013/6/27يعرطون فيه أهنم فوجئوا من خالل تتبعهم لربامج الشركة الوطنيدة لذااعدة و
التلفزة يف شهر رمضان لسنة  ،2012بربجمة سلسلة تلفزية حتكدي عدن سد هم الذاتيدة و سد ة مدور هم و مشدوارك الفد مد
االحتفاظ أبمسائهم الشخصية و حاالهم و ظروفهم االجتماعية ،م اإلشدارة ىل حالدة اإلعا دة ايسددية الدت كاند تعدا
منهددا ىلحدددى أخواتدده ،كمددا أن السلس ددلة تضددمن ألددا الراح د احليددا و ال ددت تعتددرب م ددن املص ددنفات ايماعي ددة املش ددمولة
ابحلمايددة القانونيددة ،و الددو دون م دوافقتهم و دون احلصددول علددى حددن النشددر مددن لدددهنم و دون االطددالل علددى املونةددا
النهائي ب البث الذي عمد املخدر علدى حتريفده بعدد تلقيده السديناريو مدن أفدراد ا سدرة ،و أهندم أندذروا املددعى علديهم مدن
أجد ىليقددا بدث هددذك السلسددلة لكددن دون جدددوى ،و هددو مدا تسددبهل ددم يف أطدرار ماديددة و معنويددة ،كمددا أن املخددر ددد
أ ددرى علددى حسددالم بتسددلمه ملبلد  7.133.808,00درهددم ،و أن االتفدداا الدرابذ بيددنهم و بد اإلااعددة و املخددر كددان
يتض ددمن تعويض ددا دددرك  370000دره ددم لك د واح ددد م ددنهم ،ملتمس د احلك ددم عل ددى امل دددعى عل دديهم متض ددامن أبدائه ددم
لفائدددهم تعويض دا مسددبقا دددرك  25000درهددم و ىلج دراء خددربة لت ديددد يمددة ا راب الددت ج جنيهددا مددن السلسددلة التلفزيددة
املسددماة –احليددا  ،-احلكددم بارامددة هديديددة دددرها  3000درهددم عددن كد يددو تخد يف التنفيددذ ،ىليقددا اسددتاالل و بي د
السلسلة و ا مر مبصادرها و عد ىلااعتها من جديد م اعتبار العقد ابطال و عدمي ا در جتداههم و جتداك ا ليدار ،و مد
النفدداا املعج د و حتمي د املدددعى علدديهم الصددائر و حتديددد مدددة اإلك دراك البددد يف ا صددى ،مددرفق مقددا م بصددورة لسدديناريو
السلسلة ،رص مددمج ،صدورة لرسدالة ىلندذار ،صدورة مللصدن ىلشدهاري للسلسدلة ،صدورة لعقدد ىلنتدا و تنفيدذ سلسدلة تلفزيدة،
نسددخة مددر اسددتعجاة ،صددورة لرسددم ىلرا ددة ،صددور ملراسددالت ىللكصونيددة ،و صددورة للصددف ة  14مددن جريدددة املنتخددهل عدددد
.2737
و بناء على املذكرة ايوابية للمدعى عليها الثالثدة املدد لدا بواسدةة انئبهدا لسدة  ،2013/10/7جداء فيهدا أهندا ليسد
اتجددرة و أن هددذك احملكمددة لد تصددة نوعيددا للبد يف الدددعوى ،و أندده لدددى ىلبدرا العقددد مد شددركة اإلنتددا أعددالك –املدددعى
عليهددا ا و  -ج االتفدداا علددى عددد ىلدرا أي نتددوى مددن شددونه اإلخددالل قددوا ا ليددار مددن طددر املنددتج املنفددذ ،و يف
حالة حتقن اإلخالل سيكون هذا ا خ هو املسؤول شخصيا جتاك ا ليدار ،و أن العقدد ندع علدى طدرورة حصدول املندتج
املنفدذ علددى كافددة الصاخدديع و الصتيبددات الالزمددة السددتاالل العمد التلفدزي سلسددلة احليددا  ،و هددو مددا علهددا أجنبيددة عددن
الن دزال احل دداة ،و أن العق ددد املددذكور يقض ددي ابلبي د احلصددري ددا حلق ددوا املؤلددف املادي ددة و ك د حق ددوا االس ددتاالل املتعلق ددة
مبسلسد د احليد دا  ،و أن التض ددامن ال يف ددصي بد د امل دددين  ،ملتمس ددة احلك ددم بع ددد االختص دداص ،و يف املوط ددول احلك ددم
إبخراجها من الدعوى ،مرفقة مذكرها بصورة لعقد ىلنتا و تنفيذ سلسلة تلفزية.
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و بناء على املذكرة التعقيبية للمدع املد لا بواسةة انئدبهم لسدة  ،2013/10/28جداء فيهدا أهندم يعتدربون أجاندهل
عددن العقددد ال درابذ ب د املدددعى عليهمددا ا و و الثالثددة و ال أ ددر لدده جتدداههم ىلعمدداال ملبدددأ نسددبية العقددود ،و أندده ج انتهددا
حقو هم الشخصية و املادية و املعنوية ،و هو ما تت م مسؤوليته املددعى عليهدا الثالثدة ،و أن التضدامن مفدصي يف املدادة
التجارية و املدعى عليهم جتار ما يتع معه احلكم عليهم اب داء متضامن  ،مؤكدين مقا م.
و بناء على احلكم الصادر لسة  2013/10/28القاطي ابختصاص هذك احملكمة نوعيا للب يف الةلهل.
و بناء على املذكرة ايوابية للمدعى عليهمدا ا و و الثدا املدد لدا بواسدةة انئبهمدا لسدة  ،2014/3/31جداء فيهدا
أن االسددم العددائلي للمدددع تلددف ب د املضددمن ابملقددال احليددا و الددو ال دوارد برسددم اإلرا ددة حليددا  ،و أندده ال يوجددد
طمن الور ة أي شخع امسه عزيز بد عبدد العزيدز  ،و ال مصدةفى بد املصدةفى  ،و ال وجدود ي شدقيقة تددعى
زينهل  ،و أن السيد نمد  ….مل يرد ابملقال أي سبهل من أسباب عال ته ابملوطول و طبيعة الضدرر الدذي حلقده ،و أن
املقال خال من عنوان املدع و عنوان املدعى عليه الثا  ،ملتمس احلكم بعد بول الدعوى.
و بندداء علددى املقددال اإلص ددالحي م د مددذكرة توط ددي ية املقدمددة مددن ط ددر املدددع بواسددةة انئ ددبهم و امل ددؤداة عندده الرس ددو
القضددائية بتدداريخ  ،2014/4/25جدداء فيهددا أهندم يلتمسددون اإلشددهاد علددى ىلصددال االسددم العددائلي و االمسد الشخصددي
للمدددعي الثددا و الثالددث ،و أن املدددعي نمددد  …..يتقددد بةلبدده بص ددفته متض ددررا مددن اس ددتاالل س د ته الذاتي ددة ،و أن
عنواهنم ليس من اإلخالالت الشكلية الت يصتهل عنها عد القبول ،مؤكدين مقا م.

و بناء على املذكرة ايوابية للمدعى عليهمدا ا و و الثدا املدد لدا بواسدةة انئبهمدا لسدة  ،2014/4/28جداء فيهدا
أن املدددع ددد بندوا طلددبهم اسددتنادا ىل القددانون املددنقم حلقددوا املؤلددف و احلقددوا اادداورة و احلددال أهنددم ال لكددون أي حددن
منهددا ،ىلا يتعلددن ا مددر مبةددرب مل يكددن لددو يددد حياتدده ال مصددنفا واعيددا أو مشددصكا أو مشددتقا ،ندده فنددان أداء و مل يددتم
االعتددداء علددى كلمددات ألفهددا أو حلددن أبدعدده ،و أن املرحددو نمددد احليددا ملددو يمي د املااربددة و شخصدديته العموميددة يف
متندداول املبدددع و الفنددان طاملددا أن ا مددر يتعلددن ابلتعريددف بفندده ،و أن املسلس د التلفددزي اعتمددد تقنيددة اخليددال السددينمائي
الت تقهر الشخصية احملوريدة بشدك ال عال دة لده ابلتو يدن لل يداة الوا عيدة العاديدة ،و أن املسلسد هدد ىل تلميد صدورة
الراح د و نية دده الع ددائلي و حتبيب دده للمش دداهد و اإلش ددادة أبخال دده الفني ددة و ااتمعي ددة ،و أن مش دداهدة حلقات دده تبد د ع ددد
املساس ابالعتبار الشخصي ي من شخصيات املسلس  ،و أن املدعى عليه الثدا جمدرد در  ،ملتمسد احلكدم إبخدرا
املدعى عليه الثا من الدعوى و رفض الةلهل يف مواجهة املدعى عليها ا و .
و بندداء علددى املددذكرة ايوابيددة للمدددعى عليهددا الثالثددة املددد لددا بواسددةة انئبهددا لسددة  ،2014/4/28أكدددت فيهددا سددابن
دفوعها و ملتمساها.
و بناء على احلكم التمهيدي الصادر لسة  2014/6/30اآلمر إبجراء ث ب طريف الدعوى.
و بناء على ىلدرا امللف لسة الب ث املنعقدة يو .2015/1/20
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و بناء على مذكرة مستنتجات بعد الب دث املقدمدة مدن طدر املددعى عليهدا الثالثدة بواسدةة انئبهدا لسدة ،2015/2/2
أكدت فيها سابن دفوعها كما أكدت دفول املدعى عليهما ا و و الثدا  ،مضديفة أن جنريدو الفديلم يشد ىل أن هاتده
القصددة مسددتوحاة مددن اخليددال و أن أي تشددابه بينهددا و بد الوا د هددو مددن بيد الصدددفة ،و أن جلسددة الب ددث بيند أندده مل
ن القصة مل تكن حقيقية و مل يصهل املدع أي طدرر ،ملتمسدة أساسدا

يكن هنا أي اتفاا ب الور ة و شركة اإلنتا
ىلخراجها من الدعوى ،و احتياطيا رفض الةلهل.
و بن دداء عل ددى م ددذكرة بع ددد الب ددث املقدم ددة م ددن ط ددر امل دددعى عليهم ددا ا و و الث ددا امل ددد ل ددا بواس ددةة انئبهم ددا لس ددة
 ،2015/2/2أكدا فيها سابن دفوعهما.
و بنداء علددى مدذكرة مسددتنتجات بعددد الب دث مد طلددهل التعدويض املقدمددة مددن طدر املدددع بواسددةة انئدبهم و املددؤداة عندده
الرسددو القضددائية بتدداريخ  ،2015/3/20أكدددوا مددن خاللدده مقددا م و التمسدوا احلكددم أبداء املدددعى علدديهم تضددامنا لفائدددة
اوي حقوا ا الو نمد حليا تعويضا درك  800.000,00درهم م النفاا املعج و اإلجبار يف ا صى.
و بنداء علدى املددذكرة ايوابيدة املقدمددة مدن طددر املددعى عليهددا الثالثدة بواسددةة انئبهدا لسددة  ،2015/4/13جداء فيهددا أن
املددع مل يثبتدوا توصد شدركة اإلنتدا مببلد  7ماليد درهددم ،و أن هدذك ا خد ة تكبدددت خسدائر فادحدة عددن السلسدلة مددا
يكون معه طلهل التعويض ل مؤسس لعد بوت وجود ربح ،مؤكدة سابن دفوعها و ملتمساها.
و بن دداء عل دى ىلدرا املل ددف لس ددة  ،2015/4/13تق ددرر فيه ددا حج ددز املل ددف للمداول ددة يلس ددة  2015/5/4ج متدي دددها
يلسة .2015/5/25
و بعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :حيث دم الدعوى وفن الشروط الشكلية املتةلبة انوان ،لذا فهي مقبولة شكال.
فيي المووييو  :حيددث يهدد الةلددهل ىل احلكدم علدى املدددعى علديهم أبدائهددم متضدامن للفريدن املدددعي تعويضدا دددرك
 800.000,00درهم ،و احلكم بارامة هديدية درها  3000درهم عن ك يو تخ يف التنفيدذ ،و ىليقدا اسدتاالل
و بي السلسلة و ا مر مبصدادرها و عدد ىلااعتهدا مدن جديدد مد اعتبدار عقدد اإلنتدا ابطدال و عددمي ا در جتداههم و جتداك
ا ليار ،و م النفاا املعج و حتديد مدة اإلكراك البد يف ا صى.
و حي ددث أس ددس امل دددعون دع دواهم عل ددى أس دداس الض ددرر الالح ددن ل ددم ج دراء ب ددث سلس ددلة احلي ددا

بس ددبهل -1 :تض ددم

السلسددلة ألددا الراحد احليددا و الددت تعتددرب مددن املصددنفات ايماعيددة املشددمولة ابحلمايددة القانونيددة ،و  -2اسددتاالل سد هم
الذاتية و س ة مور هم و اإلشارة ىل أمسائهم الشخصية و حاالهم و ظروفهم االجتماعية.
 -1يف احلماية القانونية للمصنف اجلماعي:

حيددث ىلن احلقددوا املعنويددة و املاديددة للمصددنف ايمدداعي ابعتبددارك مصددنفا أبدددل مددن ب د جمموعددة مددن امل دؤلف إبيعدداز مددن
شددخع اايت أو معنددوي يتددو نشددرك علددى مسددؤوليته و ابمسدده ،تكددون يتلوكددة للشددخع الددذايت أو املعنددوي املددذكور ،و الددو
وفن ما تقتضيه املادة  33من القانون املتعلن قوا املؤلف و احلقوا اااورة.
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و حيددث ىلن امللددف خددال يتددا يفيددد أن الفنددان املرح ددو نمددد حليددا هددو مددن ت ددو نشددر ا ل ددا الددت أداه ددا و املدرجددة يف
حلقددات السلسددلة ،علددى مسددؤوليته و ابمسدده ،مددا تكددون معدده ملكيتدده ددذك املصددنفات ايماعيددة لد بتددة يف النازلددة ،و يبقددى
متسو املدع لذا السبهل ل مؤسس انوان ،و يتع استبعادك.
 -2يف انتهاك حرمة احلياة الشخصية للمدعني:

حيث ىلن احملكمة اطلع على سيناريو املسلس و شاهدت حلقاته ا رب  ،و د تب ا أنه عبارة عدن سلسدلة تلفزيونيدة
هدف ىل سرد الس ة الذاتية للفنان املرحدو نمدد حليدا  ،و أهندا دد تةر د حلياتده اخلاصدة العائليدة و العاطفيدة و مسدارك
الدراسددي و الفد و اجتهددادك و جناحدده املهد و عال تدده أبسدرته و أصددد ائه و زمالئدده الفنددان  ،و ركددزت علددى شخصدديته و
صفاته و طبعه؛ كما جسد يتثلو السلسدلة شخصديات بعدض املددع و هدم املدعيدة زيندهل حليدا والددة املرحدو  ،و أخواتده
فاطنة ،رشيدة ،و حليمة ،و كذا صهرك زو أختده فاطندة و الدذي مسدي ابلسلسدلة السدي البوشديخي و هدو املددعي نمدد
..
و حيث ىلن الفص  24من الدستور د خول لك شخع احلن يف محاية حياته اخلاصة؛
أ -يف طلب التعويض:

حي ددث ىلن ىلش ددارة السلس ددلة وي ددة امل دددع و تع دريفهم س دواء أبمس ددائهم الشخص ددية أو بدرج ددة درابتهم للفن ددان املرح ددو نم ددد
حليا  ،و تناو ا حداث و موا ف من حياة املدع  ،و خلدن تصدور لددى املشداهد عدن معةيداهم البدنيدة و الفيزيولوجيدة
و مالم ددح شخص ددياهم و طب ددائعهم و س ددلوكهم و أ د دوا م و طريق ددة ح ددديثهم و عال دداهم و أس ددلوب عيش ددهم و مس ددتواهم
اال تص د ددادي و الثق د ددايف و االجتم د دداعي ،يعت د ددرب ىلفش د دداء سد د درار حي د دداهم اخلاص د ددة و انتهاك د ددا حلرم د ددة محيميته د ددا و ا ت ام د ددا
خلصوصيتها ،سواء بشك مباشر ابلنسبة للمدع ااسددة شخصدياهم أو بشدك لد مباشدر ابلنسدبة لبدا ي املددع مدن
خالل التةرا حلياة أخيهم املرحو نمدد حليدا و حيداة والدديهم و ىلخدواهنم ،و سدواء كدان نقد تلدو املعةيدات حقيقيدا أو
نرفا؛ يف ظ عد بوت منح املددع ىلاهندم و مدوافقتهم علدى هدذا اإلفشداء ،و هدو مدا يعدد انتهاكدا ماسدا بنفسدية املددع
و بذلو يكون د تسبهل يف ىلحلاا ضرر معنوي مباشر لم.
و حيددث ىلن اإل دددا علددى انتهددا احليدداة اخلاصددة للمدددع وفددن املشددار ىلليدده أعددالك ،يعتددرب ىلتيدداان لفع د كددان ددهل اإلمسددا
عنه ،و هو بذلو خطأ ،حسهل التعريف الوارد ابلفقرة الثانية من الفص  78من انون االلتزامات و العقود.
و حيث ىلن الفص املذكور حيم املسؤولية لك شخع عن الضرر املعنوي أو املادي الذي أحد ده خبةئده ،والدو عنددما
يثب أن هذا اخلةو هو السبهل املباشر يف الو الضرر.
و حيث ىلن تقدمي املدع لةلبهم طد وزارة االتصال يبقى ل مربر ،لعد بوت مسداتتها و مسدؤوليتها يف عمليدة ىلنتدا
السلسلة موطول الدعوى ،ما يتع رد الةلبات املقدمة يف مواجهتها.
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و حيددث ىلن املخددر يعتددرب تقنيددا و مددديرا لفريددن العم د الف د  ،و دورك ين صددر يف حتوي د السدديناريو املكتددوب ىل صددوت أو
صدورة أو تددا معددا علدى شددك لقةددات و مشداهد ،و يت مد مسددؤولية فنيددة فقدذ عددن املنددتيج الفد الددذي دمدده ،و ال جمددال
ملسدداءلته ضددائيا عددن ا طدرار املعنويددة الالحقددة ابملدددع  ،مددا يكددون معدده الةلددهل يف شددقه املوجدده طددد السدديد ب… كمددال
الدين بصفته ر السلسلة ل مؤسس و يتع رفض هذا الشن.
و حيددث ىلن شددركة اإلنتددا  . .ابعتبارهددا املشددرفة علددى صدددور و ىلنتددا السلسددلة و املسددتفيدة منهددا مددادا؛ و الشددركة
الوطنية لذااعة و التلفزة ابعتبارها ايهة الت خول لشركة اإلنتا نشدر منتيجهدا الفد و عرطده علدى ايمهدور مدن خدالل
بثده علددى القندداة ا و املوطددوعة حتد ىلدارهددا ،تكددوانن تددا املسددؤولتان عددن ىلتيددان خةددو انتهددا احليدداة اخلاصددة للمدددع و
ابلتدداة تكددوانن ملزمتددان ددرب الضددرر املعنددوي الالحددن لددم ،و يتع د بددذلو احلكددم عليهمددا أبداء تعددويض للمدددع  ،و ددد
ارتت احملكمة مبا ا من سلةة تقديرية حتديدك يف مبل  650.000,00درهم.
و ىلن دفد املدددعى عليهددا الثالثددة الشددركة الوطنيددة لذااعددة و التلفددزة ابنعدددا مسددؤوليتها و متسددكها ابلبنددد السددادس مددن عقددد
تنفيذ و ىلنتا سلسلة تلفزيدة املدرب بينهدا و بد املددعى عليهدا ا و شدركة اإلنتدا و الدذي اتفقدا مبقتضداك علدى عدد ىلدرا
هددذك ا خد ة ي نتددوى ابلسلسددلة مددن شددونه املسدداس قددوا ا ليددار و ىل رة مسددؤولية الشددركة الوطنيددة لذااعددة و التلفددزة
حت د طائلددة حتملهددا –أي شددركة اإلنتددا  -للمسددؤولية جتاههددا و جتدداك ا ليددار ،يبقددى دفعددا م ددردودا ،لعددد ج دواز مواجهددة
املدع به ،ما داموا ليسوا طرفا يف العقد املذكور و ابلتاة ال جمال إللزامهم مبقتضياته ىلعماال ملبدأ نسدبية العقدد املنصدوص

عليه يف الفص  228من انون االلتزامات و العقود.
و حيث ىلنده اعتبدارا للصدفة التداجرة للمددعى عليهمدا ا و – و هدي شدركة اات مسدؤولية نددودة حسدهل الدوارد ابملقدال-
و الثالثة – و هي شدركة مسداتة طبقدا للمدادة  54مدن القدانون ر دم  03-77املتعلدن ابالتصدال السدمعي البصدري ،-فإنده
يتع احلكم عليهما أبداء التعويض متضامن فيما بينهما طبقا للفص  165من انون االلتزامات و العقود.
و حيددث ىلن طلددهل ىلشددفال أداء التعددويض ابلارامددة التهديديددة يبقددى لد مددربر و يتعد رفضدده إلمكانيددة التنفيددذ ايددربي علددى
أموال املدين.
و حيث ىلنه ال جمال لت ديد اإلكراك البد ما دا أن املدينت احملكو عليهما اب داء شخصان معنوان.
ب -يف طلب إيقاف استغالل و بيع السلسلة و عدم إذاعتها من جديد و األمر مبصادرهتا:
حيث ىلنه بثبوت حلوا طرر معنوي ابملدع جراء ب السلسلة موطول الددعوى وفدن املعلد أعدالك ،فإنده يتعد درء هدذا
الضددرر إبزالددة سددببه و و ددف رك و هددو مددا ال يتددوتى ىلال إبيقددا بددث السلسددلة و اسددتاال ا و بيعهددا ،مددا يكددون معدده طلددهل
املدع لذا الصدد وجيها و يتع االستجابة له.
و حيددث ىلن املصددادرة جدزاء خدداص ددهل أن يددنع عليدده صدراحة مبقتضددى نددع ددانو  ،و هددو ا مددر الاد متددوفر يف أسدداس
الدعوى احلالية ،ما يتع معه رفض هذا الةلهل.
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حيددث ىلن املدددع ليسدوا طرفددا يف هددذا العقددد ،و ابلتدداة ال حددن ددم يف املةالبددة ببةالندده ىلعمدداال ملبدددأ نسددبية العقدود املشددار
ىلليه يف الفص  228من انون االلتزامات و العقود؛ فضال على أنه ج جرب الضرر الالحن لم جدراءك بتعويضدهم مدادا و
ىليقا ب السلسلة موطول العقد ،وفن املنةوا أدانك ،ما يتع معه رفض طلبهم لذا الصدد.
و حيث ىلن طلهل النفاا املعج ل مربر و يتع رفضه.
و حيث ىلن خاسر الدعوى يت م مصاريفها طبقا للفص  124من انون املسةرة املدنية.
و تةبيقا ملقتضيات انون املسةرة املدنية ،القانون ر دم  95-53القاطدي إبحدداث احملداكم التجاريدة ،دانون االلتزامدات و
العقود ،القانون املتعلن قوا املؤلف و احلقوا اااورة ،و القانون ر م  03-77املتعلن ابالتصال السمعي البصري.
لهذه األسباب
تصددر احملكمددة علنيددا ابتدددائيا حضددورا يف حددن املدددع و املدددعى علدديهم ا و و الثددا و الثالثددة و ليابيددا يف حددن املدددعى
عليها الرابعة
في الشكل :بقبول الدعوى.
فيييي الموويييو  -1 :أبداء املدددعى عليهمددا ا و شددركة اإلنتددا … و الثالثددة الشددركة الوطنيددة لذااعددة و التلفددزة يف
شخع يتثليهما القدانوني  ،متضدامنت بينهمدا لفائددة املددع تعويضدا ددرك  650.000,00درهدم سسدتمائة و وسدون
ألف درهم).
 -2إبيقددا ب د و اسددتاالل و بي د السلسددلة التلفزيددة املسددماة احليددا

موطددول الدددعوى ،و بت مي د املدددعى عليهمددا

ا و و الثالثة املصاريف سهل احملكو به و برفض اب ي الةلهل.
لذا صدر احلكم يف اليو و الشهر و السنة أعالك.
الرئيس

كاتب الضبط

املقررة
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