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  الحمد                                  الجمهوريـة التونسيـة                           
  مجلس المنافسة    

    151408 القضية عدد  

  2017  أكتوبر  12تاريخ القرار: 
  
 

  قـــــرار
  

  الي بين:القرار التّـ   مجلس المنافسةأصدر  
  

 يف شخص ممثّلها القانوين، "Ste Collection groupe" "كولكشن جروب"شركة  :يةالمّدع
حملّل عدد   تونس، ج ادوارد، املنطقة ب ضفاف البحرية، 3الكائن مقّرها االجتماعي 

  من جهة،
يف شخص ممثّله القانوين، الكائن مقرّه  "Mots croisés"احملّل التجاري  :هالمّدعى عليو 

، ضفاف البحرية    تونس، ،1بنهج حبرية فكتور
 من جهة أخرى.

  
 2شركة "كولكشن جروب" بتاريخ  من قبل املقّدمةبعد اإلّطالع على عريضة الّدعوى      

لس حتت عدد  2015ديسمرب  تظّلمها من بعض  واملتضّمنة 151408واملرّمسة بكتابة ا
بضائع بيع  هتعّمدواملتمثّلة يف  "Mots croisés"املمارسات اليت أقدم عليها احملّل التجاري 

سعار  "FURLA"احلاملة لنفس العالمة التجاريّة االيطالّية النسائّية اليد حقائب من مقّلدة  و
ا تعّد املمّثل  مماثلة أو أقّل من أسعار البضاعة اليت ترّوجها بصفة حصريّة يف حمّلها اعتبارا لكو

حسب قوهلا إىل األمر الذي أّدى لسوق التونسّية، األجنبّية الوحيد هلذه العالمة التجاريّة 
ا التجاريّة وإدخال ال شكوك لدى حرفائها إحلاق الضرر بسمعة حمّلها وتدّين رقم معامال

  وجودة املنتوج. املطروحة  خبصوص األسعار
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أطراف النزاع ومندوب  إىلوبعد االّطالع على ما يفيد توجيه تقرير ختم األحباث      
  احلكومة.

وبعد االّطالع على مالحظات مندوب احلكومة حول تقرير ختم األحباث املرّمسة بكتابة      
لس حتت عدد  واليت أّيد من خالهلا ما ورد يف تقرير ختم  2017 جوان 19بتاريخ  380ا

لكون املمارسات املثارة يف قضّية اعتبارا فيما يتعّلق برفض الدعوى لعدم االختصاص  األحباث
 املخالفات االقتصاديّة اليتمن عدمه تنضوي ضمن خانة  اثبومدى احلال وبغّض النظر عن 

ملنافسةفيها للقضاء العديل دون سواه وال ترتقي ملمارسة  يعود جمال اختصاص البتّ     .خمّلة 
املتعّلق  2015 سبتمرب 15 املؤرّخ يف 2015 لسنة 36 على القانون عدد العاإلطّ بعد و       

   عادة تنظيم املنافسة واألسعار.
املتعّلق بضبط الّتنظيم  2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477وعلى األمر عدد       

  اإلداري واملايل وسري أعمال جملس املنافسة.
مللفّ الع على بقيّ وبعد اإلطّ        وعلى ما يفيد استدعاء األطراف  ة األوراق املظروفة 

ا ، 2017 سبتمرب 28ة جللسة املرافعة املعّينة ليوم لطريقة القانونيّ  اصر تال املقّرر السّيد النّ و
روب" جاملّدعية شركة "كولكشن مل حيضر من ميّثل و  ،من تقرير ختم األحباثالسيفاوي ملّخصا 

 ووّجه إليه "Mots croisés"احملّل التجاري  املّدعى عليه حيضر من ميّثل ومل ،االستدعاء وبلغها
  .االستدعاء وفق الصيغ القانونّية

مللّف. مندوب احلكومة السّيدة كرمية اهلّمامي وتلت       ا املظروفة نسخة منها    ملحوظا
  

لقرار جبلسة يوم إو  لس حجز القضّية للمفاوضة والتصريح   12ثر ذلك قّرر ا

 .2017 أكتوبر

  
  
  

  وبها وبعد المفـاوضة القـانونية صّرح بما يلي:
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ا املتمثّلة يف  إلزام إىلدف كانت الدعوى حيث        لكّف عن ممارسا اجلهة املّدعى عليها 
 حتت العالمة التجاريةترّوجها بصفة حصريّة اليت اليد النسائّية قائب حمن مقّلدة مناذج بيعها 

 ."FURLA" األجنبّية
 2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36القانون عدد من  11ينّص الفصل حيث و      

عادة تنظيم املنافسة واألسعار على أّن جملس املنافسة ينظر يف املمارسات املخّلة  املتعّلق 
لفصل  من نفس القانون. 5 ملنافسة املنصوص عليها 

ومن املبادئ العاّمة اليت تسوس قانون  ،سالف الذكر 5 من أحكام الفصل فهميحيث و     
لس املنافسة ينحصر يف النزاعات واألسعار،  املنافسةإعادة تنظيم  أّن مرجع النظر القضائي 

ملنافسة اليت هلا انعكاس على التوازن العاّم للّسوق وعلى حسن  ملمارسات املخّلة  املتعّلقة 
حاالت املنافسة غري النزيهة اليت ، أّما عد العاديّة اليت حتكم تلك السوقسريها حسب القوا

رها ع ثري على لى مؤّسسة معّينة أو بعض املؤّسساتتقتصر آ آليّات  دون أن يكون لذلك 
  تندرج يف نطاق اإلختصاص املوكول إىل حماكم احلّق العاّم. فهيوسريها العادّي  الّسوق
مللّف والعناصر املثبّ  تفاديسحيث و       ئق املظروفة  لدعوى أنّ من الو  املمارسات تة 

ا واملتمثّلة يف بيع احملّل التجاري املّدعى عليه ملنتوجات مقّلدة حاملة لنفس العالمة  املشتكى 
تندرج يف واقع األمر ضمن املسؤولّية النامجة عن  إّمناالتجاريّة للمنتوجات اليت تسّوقها املّدعية 

ملنافسة غري الشريفة  من  92الفصل اليت تسوسها أحكام أضرار متأتّية عن ممارسات تتعّلق 
جلناية فيما  خلسارة مع املطالبة  جمّلة االلتزامات والعقود الذي ينّص على أنّه " يسوغ القيام 

  وقعت مزامحة مبنّية على املكر واخلديعة".  إذا
ا تتعّلق يف واقع األمر مبخالفة يستخلص ممّا سبق وحيث      أّن املمارسات املشتكى 

رها املصاحل الشخصّية اقتصاديّة تصّنف ضمن خانة املنافسة غ ري النزيهة اليت ال تتعّدى آ
حريّة على أو السري العادي للسوق  لألطراف املتنازعة دون أن تكون هلا انعكاسات سلبّية على

   .األمر الذي جيعلها خترج عن اختصاص جملس املنافسة داخله املنافسة
  
  

  ولهذه األسباب
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   رفض الدعوى لعدم االختصاص.  قرّر المجلس      
       
سة السّيد األوىل وصدر هذا القرار عن الدائرة القضائّية       رضا بن حممود لس املنافسة بر

ن رجاء الشواشي أكرم الباروين والسّيداتالسادة عمر التونكيت و  وعضويّة    .ورمي بوز
  كاتبة اجللسة السّيدة ميينة الزيتوين.حبضور   2017 أكتوبر 12وتلي علنا جبلسة يوم      

  
  كاتبة اجللسة                                  الّرئيس            

  

  ميينة الزيتوين                              رضا بن حممود        
  


