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ّ                    اجلمهوريّة التونسّية   احلمد 
  جملس املنافسة

  161425 القضّية عدد
  2017مارس   16ريخ القرار:

  
  
  

  قرار
  أصـدر جمـلس املـنافسة القـرار الـّتايل بيـن:

  
هّدة األستاذة دنيا ئبتها  ،يف شخص ممثلها القانوين "ميديكو كونسلت سارل"شركة  :ةياملّدع
  ،تونس-1002 ،حي احلدائق البلفدير، 6الكائن مكتبها بنهج إبن حزم عدد  ،اللوز

  ،مــن جـهـــة                                                            
  ـا:ماملّدعـى عليه

ئبها ها القانوينيف شخص ممثلّ  "ساسإيتيكون "شركة  -1 الكائن مكتبه  ،األستاذ إلياس بن منصور، 
ل، 2بشارع فرنسا عدد  سيو   ،تونس -1000 الطابق الثاين ،2مدرج  ،عمارة ال

ئبهايف شخص ممثلها القانوين "بريوز بالسيت"شركة  -2 األستاذ إلياس بن منصور الكائن مكتبه  ، 
ل،  2بشارع فرنسا عدد  سيو   ،تونس -1000الطابق الثاين  2،مدرج  ،عمارة ال

  .مــن جـهـــة أخرى  
 

 نيابة عن شركة  األستاذة دنيا هّدة اللوزاملقّدمة من  بعد اإلطالع على عريضة الّدعوى
من  تواليت طلب 2016أفريل  14املّرمسة بكتابة جملس املنافسة بتاريخ و  "ميديكو كونسلت سارل"

ند أنسون و ج"ومها فرعان لشركة  "بريوز بالسيت"شركة و  "إيتيكون ساس"شركة كّل من تتبع  خالهلا 
ملنافسة  "جونسون العاملية املنافسة إعادة تنظيم  قانون معىن علىمن أجل اقرتافهما ممارسات خمّلة 

  .واألسعار
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 ابتهنوّ عى عليهما قيامهما بقطع العالقة التعاقدية اليت جتمعهما مبعية على املدّ املدّ  ةئب ىنعتو 
صري ملنتوجات احل غري عاملوزّ  مثّلت خالهلان سنة يلثالثة وعشر  واملمتدةفية بصفة فجئية وتعسّ 

عقد خدمات عى عليهما املدّ ها مع مجع هاته األخرية نّ مضيفة  ،"جونسون اند جونسون العاملية"
إلشهار والتسويق والتوزيع ملنتوجات ساسا يف قيام األأموضوعه  ثلّ مت جونسون اند جونسون "وىل 

  بتونس. "العاملية
ئبة املدّ أفادو   متّ والذي  ،خبصيمتيها امنوبته العالقة التعاقدية اليت مجعتقطع  نّ أ عيةت 

 خريت يف غرامات ة متثلّ سائر مادية هامّ خب ب هلاقد تسبّ  ،2015ديسمرب  21مبوجب مراسلة بتاريخ 
ا مب االقتصاديةا بتواز وأخلّ  التعاقدية مع حرفائها وزعزع هيكلتها االلتزاماحرتامها ااء عدم من جرّ 

ا. دفعها للتداين للمحافظة على استمراريتها   وعلى مواطن الشغل 
ئبةشّدد كما  ،املّدعى عليهمااقتصادية جتاه يف وضعية تبعية  بتهامنوّ  على وجود عيةاملدّ  ت 

عى عليهما مع املدّ  ا وتوزيعا خالل الفرتة التعاقديةمتثيال وتسويق ا حصرت تعاملها التجاريّ أ حيث
وهو  "جونسون اند جونسون"منتوجات   منعليها توزيع وتسويق نوع معّني  واليت اشرتطتا وأوجبتا

  ص الذي ساهم يف تعميق وضعية التبعية االقتصادية.التخصّ 
الست ّن مجيع فإقانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار  من 5الفصل  ناد إىل الفقرة الثانية منو

ا عالمة رة يف حالتها من حيث السمعة اليت تتمتّ وضعية التبعية االقتصادية متوفّ  ركانأ جونسون "ع 
ا وصعوبة إجياد حلول بديلة  "اند جونسون لسوق ورقم معامال للحصول على وأمهية نصيبها 

  منتوجات معادلة لدى مزودين آخرين.
لسوق  نّ أو  ،ال جدال خبصوصها "جونسون اند جونسون"شهرة عالمة  نّ أ كما نصيبها 
لسوق هع األها املوزّ تصفبمنوبتها  مقارنة مع العالمات املنافسة. كما أنّ  بت ومهمّ  م هلاته العالمة 

هلا  سىنوانطالقا من الطابع احلصري لتعاملها مع الشركة العاملية مل يت ،طيلة السنوات الفارطة التونسية
ا مع مزوّ  ا على تعويض النقص الفادح يف رقم  ا اجنرّ مب ،دين آخرينتطوير رقم معامال عنه عدم قدر

إلضافة إىل استحالة املفاجئ والتعسفي للعالقة ملعامالت الناتج عن قطع العالقة ا التعاقدية 
ة يف ظلّ إاالنضمام    األزمة اليت تعيشها تونس حاليا. ىل شبكة توزيع عاملية ذات مسعة مشا
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ئبة املدّ  لس إىل غياب ولفتت  ا جيعل مبسباب موضوعية لقطع العالقة التجارية أعية نظر ا
ع وهو ما يستوجب  تتبّ  ،غالل واضح لوضعية تبعية اقتصاديةستّرسا المكر منه قطعا تعسفيا وغري مربّ 

ملنافسة على معىن قانون أ عى عليهما مناملدّ    واألسعار. عادة تنظيم املنافسةإجل ممارسات خمّلة 
ئب املّدعى عليهما   "بريوز بالسيت"وشركة  "إيتيكون ساس"شركة وبعد اإلطالع على رّد 

لس بتاريخو األستاذ إلياس بن منصور  متكينه  مبوجبهالتمس  والذي 2016ماي  30 املرسم بكتابة ا
بتاه املقيمتان خارج حدود الوطن من ن منوّ حىت تتمكّ  2016جوان  30من مهلة إضافية إىل حدود 

   على أساس أّن اإلعالم بتلقي العريضة وصلهما متأخرا. للّرد توفري املعطيات الالزمة 
ئب املّدعى عليهما   أوت  1سجل بكتابة جملس املنافسة بتاريخ املوبعد اإلطالع على رّد 

ببنود  ستمرّةعية بصفة مأّن قطع العالقة التعاقدية يعود أساسا إىل إخالل املدّ  جاء فيهوالذي  2016
ا ختلّ  ،العقد ّ لبالد تعوزّ ا و فت عن سداد مبالغ هاّمة بعنوان التجهيزات اليت استوردحيث أ ها 

  أورو.  136000 مبا قيمتهالتونسية 

عادة  2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36على القانون عدد وبعد اإلّطالع      واملتعّلق 
  .2005 تنظيم املنافسة واألسعار

  
املتعّلق بضبط  2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477وبعد اإلطالع على األمر عدد     

  الّتنظيم اإلداري واملايل وسري أعمال جملس املنافسة.
  

مللف.   وبعد اإلّطالع على بقية األوراق املظروفة 
لطّريقة القانونّية جللسة املرافعة املعّينة ليوم اطر وبعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء األ       9ف 

ا تال 2017 مارس  ت السّيد احلبيب الصيد ملّخصا من تقرير ختم األحباث، وحضر  املقّرر و
ل نيابة عن زميلتها األستاذة دنيا هّدة اللوزاأل ميديكو  "شركة عية املدّ  يف حقّ  ستاذة مجيلة طو

  .2016كتوبر أ 3م بتاريخ مبطلب الطرح املقدّ  تمتسك و "كونسالت سارل
وشركة  "إيتيكون ساس"شركة ا معى عليهنيابة عن املدّ ستاذ إلياس بن منصور حضر األو      
  .وفّوض النظر "بريوز بالسيت"
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مللفامل املحوظايدة كرمية اهلمامي السّ احلكومة  ةمندوبت لتو        . ظروفة نسخة منها 
حلكم جبلسة و      لس حجز القضّية للمفاوضة والتصريح    .2016 مارس 16قّرر ا

  

ا وبعد املفاوضة القانونّية صّرح مبا يلي:   و
  

ي عن التخلّ طلبت مبوجبه  2016 أكتوبر 3للمجلس بتاريخ  مكتوملّدعية ائبة  قّدمتحيث     
لتايلمواصلة تتبّ    القضّية.طرح  ع املّدعى عليهما قضائيا و

ن يتوّفر عنصر يقتضي أّن التخّلي عن الّدعوى  استقّر فقه قضاء جملس املنافسة علىحيث و     
  .ماكن إستنتاجهوأنّه ال مي ومها الوضوح والصراحةأساسّني 

  واضحا وصرحيا. التخّلي جاءأّن طلب للمجلس تبّني حيث و     
لس الذي ميكنه مواصلة الّنظر يف أّن تقدمي مطلب يف التخّلي عن الّدعوى ال يقّيد احيث و     

ملنافسة على معىن الفصل القضّية مىت توفّ   من قانون 5رت لدية معطيات تفيد وجود ممارسات خمّلة 
  املنافسة واألسعار. إعادة تنظيم

لسوق وحيث أّن املّلف على حالته ال يتضّمن ما يفيد القطع بوجود ممارسات خمّلة      ملنافسة 
لنزاع   .املعنّية 

لس  مستجيبا للشروط املستقرّ  مطلب التخّلي كانوحيث طاملا       ا فال يسع ا على مراعا
  سوى التصريح بقبوله.

  
  
  
  

  وهلـذه األســباب
لس:   قبول مطلب التخلي.    قّرر ا
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لس املنافسة بر حممد العيادي سة السّيد وصدر هذا القرار عن الدائرة القضائّية األوىل 

  وحممد بن فرج.بن مراد  اهلاديو ورجاء الشواشي عمر التونكيت والسادة  ةالسيد ،وعضويّة
 

  حبضور كاتبة اجللسة السّيدة ميينة الّزيتوين.  2017 رسما 16تلي علنا جبلسة يوم و 

  

  
 

  كاتبة اجللسـة                                      الّرئيـــس                     
  

                                        ميينة الزيتوين                                       حممد العيادي     


