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ّ                   جلمهوريّة التونسّيةا   احلمد 
 جملس املنافسة

*************  
  161438: القضية عدد

  2017 ماي 25 ريخ القرار: 
    

  

 قـــــرار
  جملس املنافسة القرار التايل بني: أصدر

  

 ضــة واخلــدماتشــركة  :يــةاملّدع ين للتســويق والر  41ـمقّرهــا بــيف شــخص ممثّلهــا القــانوين الكــائن  غــر
نة ض األندلس أر  1002 شـارع آالن سـافاري 13 بـ مكتبه ستاذ عادل كعنيشاألئبها ، ج ماربال ر

  .تونس

  ،من جهة                                                     

  شركة : املّدعـى عليهاMemac Ogilvy Label  ّبشارع الكائن مقرّها  لها القانوين،يف شخص ممث
ئبها  تونس، 1082املركز العمراين الشمايل  ،اهلادي الكراي عمارة كومات العقارية حي املهرجان

ن معّرفاألستاذ    تونس. 1002البلفدير بن رشيق ج ا 4مكتبه بــ علي عد

  .من جهة أخرى
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ئب  طرف من بعد اإلّطالع على عريضة الّدعوى املقّدمة يناألستاذ عادل كعنيش   شركة غر
ضة واخلدمات وهي  لّسجل للتسويق والر شركة ذات مسؤولية حمدودة تنشط يف جمال اإلشهار مرّمسة 

 10بتاريخ  161438حتت عدد  ة جملس املنافسةرّمسة بكتابوامل B156282002الّتجاري حتت عدد 
سن بو غابة للعمل لديها  2014مارس  7ّن املّدعية انتدبت منذ تفيد اليت و  2016نوفمرب  املدعو 

ا  أشهر والتزام األخري بوضع خربته على ذّمة مؤّجره  6لفرتة غري حمّددة مع فرتة جتريبية أّولية مّد
لتطوير نشاط املؤّسسة يف ميدان اإلشهار وفق ما ّمت اإلتّفاق عليه يف عقد الشغل املمضى بني 

لّسجل  ،Memac Ogilvy Labelشركة  . غري أنّ فنيالطر  وهي شركة ذات مسؤولية حمدودة مرّمسة 
ال B15131997الّتجاري حتت عدد  ستمال ،تنشط يف نفس ا  .للعمل لديها وانتدبته تهقامت 

ّكد ذلك  ألمرمن خالل قيام للمّدعية وقد  بتقدمي استقالته عن طريق رسالة الكرتونية  املعين 
على حسابه مبوقع التواصل  Memac Ogilvy Labelشركة إشهاره خلطّته الوظيفية اجلديدة لدى و 

  اإلجتماعي.
يف صفقة اإلشهار التابعة لشركة  تهامزامحيهدف إىل الشركة املذكورة وترى املّدعية أّن ما أتته 

ال، وهو ما يعّد يف تقديرها اشطة يف ليها عديد الشركات النّ تونس لإلّتصاالت واليت تتنافس ع هذا ا
  ممارسات غري شرعية.

ئب املّدعية أّن منّوبته قامت بتوجيه تنبيه  ها للتوّقف عن  للمّدعى عليهاكما أفاد  ّ داعية إ
سني بوغابة هذه املمارسات معتربة أّن استمالة املد للعمل لديها يف نفس اخلطّة اليت كان يشغلها عو 

إّمنا يهدف إىل اإلستفادة من خرباته واإلّطالع على كّل ما يتعّلق بنشاطها وخاّصة املعطيات  لديها
لعرض الذي تقّدمت به يف الصفقة ا   . ملذكورةاملتعّلقة 

ئب املّدعية أّن شركة  قد أقدمت من خالل سلوكها هذا  Memac Ogilvy Labelويرى 
ملنافسة عادة تنظيم  5تنضوي حتت طائلة الفصل  على ارتكاب ممارسات خمّلة  من القانون املتعّلق 

سني بوغابة   ضرورةاملنافسة واألسعار،  ا للمدعو  على معلومات دقيقة  كان بغاية احلصولأّن انتدا
ضوء ما تقّدم بيانه  يفويطلب  .واملنافسة احلرّة فيهاّد من دخوهلا إىل الّسوق احل دفنشاطها ّم 
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ا وإلتتبّ  زامها ع املّدعى عليها والتحقيق يف ما نسب إليها من أفعال وتغرميها استنادا إىل رقم معامال
  لتوّقف عن املمارسات املنسوبة إليها.

لس ئب املّدعى عليها ردّ  على عد اإلّطالعوب  27بتاريخ  58حتت عدد  املرّسم بكتابة ا
سني بوغابة بعقد فيه على أّكد والذي  ،2017جانفي  رتباط  أّن املّدعية كانت على علم مسبق 

امات املوّجهة إىل  موّضحا ،يف نفس اخلطّة اليت يشغلها عمل مع منّوبته تندرج ال  هذه األخريةأّن اإلّ
ملنافسة على معىن عادالمن  5الفصل  ضمن األعمال املخّلة   تنظيم املنافسة ةقانون املتعّلق 

ملنافسة وإّمنا ، وأّن واألسعار هو نزاع مدين يهّم تنفيذ عقد الشغل املربم موضوع القضية ال عالقة له 
    رفض الّدعوى لعدم اإلختصاص.طالبا ، بني الطرفني

عادة املتعّلق  2015 سبتمرب 15املؤرّخ يف  2015لسنة  36وبعد اإلّطالع على القانون عدد 
املتعّلق  2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477وعلى األمر عدد تنظيم املنافسة واألسعار، 

 بضبط الّتنظيم اإلداري واملايل وسري أعمال جملس املنافسة.

لطريقة القانونية جللسة يوم   2017 ماي 18وبعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء األطراف 
ا  مل حيضر من ميّثل املّدعية شركة و  ختم األحباث. تقريرا من صملخّ وليد القاين د تال املقّرر السيّ و

ضة واخلدمات ين للتسويق والر حّق زميلها  وبلغه اإلستدعاء. وحضرت األستاذة العرييب يف غر
ن  ئب املّدعى عليها شركة األستاذ علي عد وأشارت إىل متّسكه  Memac Ogilvy Labelمعّرف 

   اليت أوردها يف الردود.ته ابطلب
مللّف.السيدة كرمية اهلمامي  تلت مندوب احلكومةو  ا املظروفة نسخة منها    ملحوظا

حلكم جبلسة يوم لس حجز القضية للمفاوضة والتصريح    .2017 ماي 25 وإثر ذلك قّرر ا

ا وبعد املفاوضة القانونّية صّرح مبا يلي:   و
  من حيث الشكل: 

الّدعوى يف آجاهلا القانونية ممّن له الصفة واملصلحة واستوفت بذلك مجيع حيث قّدمت   
ا الشكلية، لذا تعّني قبوهلا من هذه الناحية.   مقّوما
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  من حيث األصل:  
سني ملانتداب قيامها  Memac Ogilvy Labelتعيب املّدعية على شركة حيث  دعو 

مارس  7ها مبقتضى عقد الشغل املربم بينهما يف بعد أن كان يشتغل لصاحل للعمل لديها بوغابة
دف اإلستفادة من خرباته واإلّطالع على 2014 لعرض الذي تقّدمت به يف ،  املعطيات املتعّلقة 

  .صفقة اإلشهار التابعة لشركة تونس لإلّتصاالت
لس أّن املمارسات املثارة يف قضّية احلال  شغل تعاقدية  عالقة األصليف  مّ  وحيث يرى ا

إللتزامات التعاقدية الّناشئة عن دى تقّيده مب أّن اخلالف يتعّلق أساساو  وأجريها املّدعيةجتمع بني 
رهيدون أن  هذه العالقة ليات السّ  تعدى آ ا أو حبريّة حدود أطراف الّنزاع أو متّس  وق وتواز

  بوجه عاّم.املنافسة 
لس على اعتبار أّن الّنزاعات اليت جتد هلا أصال يف خرق متعاقدين  حيثو   استقّر عمل ا

ثري على آليات الّسوق وسريها العادي تندرج يف نطاق  م التعاقدية دون أن يكون لذلك  اللتزاما
  . اإلختصاص املوكول إىل حماكم احلّق العامّ 

  وهلذه األسباب:

لس   رفض الّدعوى لعدم اإلختصاص. قّرر ا
  

سة السّيد الثانيةوصدر هذا القرار عن الدائرة القضائّية   رضا بن حممود       لس املنافسة بر
ن. ن ماجدة بن جعفر ورمي بوز   والسّيدان عمر التونكيت وخالد السالمي والسّيد

  حبضور كاتبة اجللسة السّيدة ميينة الّزيتوين. 2017 ماي 25وتلي علنا جبلسة يوم  

  

  كاتبة اجللسة                                                             الّرئيس       

  ميينة الزيتوين                                                          رضا بن حممود 


