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 احلمد                                                                         اجلمهورية التونسية    
  جملس املنافسة
  141370القضية عدد: 
   2018 ماي 17ريخ القرار: 

  

 قـــــرار

أصدر جملس املنافسة القرار التايل بني:   

  
  

 14شارع احلريّة بمقّرها الكائن شركة فادي للبعث العقاري يف شخص ممثّلها القانوين،  :املّدعية

ئبها األستاذ حممد اهلادي األخوة  ،صفاقس 301مكتب عدد  ،عمارة عايدة مدرج ب ،جانفي
  ،، تونسمتيالفيل ،13،عدد نهج احلكيم كلماتبالكائن مكتبه 

  مــن جـهـــة،                                             

   ا:مـاملّدعـى عليهو 
ر سكرةالكائن  ،يف شخص ممثلها القانوين شركة الكرنيش للخدمات الطبّية - قامة د  ،مقّرها 

 ،تونس ،املرسى 2046عني زغوان  ،121شّقة  2عمارة آية 
ر سكرة الكائن ،يف شخص ممثلها القانوين شركة جربة للخدمات الطبّية  - قامة د  ،مقّرها 

 ،األستاذ معز قوجة ئبهما ،تونس ،املرسى 2046عني زغوان  ،121شّقة  2عمارة آية 
  ،تونس ،7، عدد الكائن مكتبه بنهج النمسا

  .جـهـــة أخرى مــن
 

ئب املّدعيةقّدمة من امل بعد اإلطالع على عريضة الّدعوى    األستاذ حممد اهلادي األخوة 
 بتهمنوّ  أنّ  هاجاء فيواليت  2014أكتوبر  7بتاريخ  141370 حتت عدد ة بكتابة جملس املنافسةاملرمسّ و 
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مدنني كائنة بطريق املطار جبربة وذلك قصد  42259أرض موضوع الّرسم العّقاري عدد  قطعةإقتنت 
بعث مشروع عقاري يتمّثل يف إنشاء مصّحة وجممع طّيب. وقد فوجئت بوجود حضرية بناء على أرض 
ال تبعد عنها سوى بعض األمتار على ملك املّدعى عليها األوىل شركة الكرنيش للخدمات الطبية، 

 رعت املّدعى عليها الثانية شركة جربة للخدمات الطبية يف إقامة جممع طّيب ومصّحة عليها.واليت ش
ا كّل من أعوان بلديّة جربة واملهندس املعماري حممد  املّدعية توتوّصل وفقا لتقارير املعاينات اليت قام 

متّتع مشروع أن عّدة خمالفات ميكن  بن صاحل واملهندس املستشار للخرسانة أمني جردق إىل رفع
ثري تكاليف األرض على حساب املرت مربّع بنسبة امل ضافة إ ،تقريبا %60ّدعى عليهما بتخفيض يف 

ضافة بصورة غري قانونّية إمكانّية إستغالل املساحة امل نعالوة ع ،مليون دينار 1وز اتوفري مبلغ يتج اىل
  ملمارسة نشاط طّيب أو يف شكل عيادات.

ما شركة الكرنيش للخدمات وتطلب املّدعية من جملس املنافسة   توجيه أمر للمشتكى 
اء املمارسات املالطبّية وشركة جربة للخدمات الطبّية يف شخص ممثلهم خالفة حلرية ا القانوين إل

إضافة إىل  أشهر 3ملّدة  للمّدعى عليهماإعالن اإلغالق املؤقت  و سة ورفع اإلخالالت يف البناءاملناف
حّقق خالل آخر سنة مالّية وعند اإلقتضاء ختطئة  ـما املمن رقم معامال %5 ـــختطئة كّل واحد منهما ب
  .ألف دينار 50كّل واحدة منهما مببلغ 

ئب املّدعى عليهما يف الّرد على  األستاذوبعد اإلّطالع على الّتقرير الوارد من  معز قوجة 
لس بتاريخ عريضة الّدعوى واملرّسم بكت خلصوص 2014ديسمرب  3ابة ا   :والذي جاء فيه 

  ّ18متا مطلبا لتصحيح رخصة البناء لبلديّة حومة السوق جربة بتاريخ أّن موكلتيه قد 

 .2014نوفمرب 
  ّجمال نشاط املّدعية خيتلف عن جمال نشاط املّدعى عليها حسب الّسجالت  أن

 التجارية.
 لس أو ل طلب ملعاينة مدى مطابقة أّن املّدعية ال متلك الّصفة لرفع الّدعوى أمام ا

 .بناءا على أنّه مل يتم الشروع بعد يف النشاط بناء املنوبتني ملثال التهيئة العمرانّية
 لس تعود لسابقّية وجود نزاعات أخرى قائمة بني الطرفنيأّن الّدعوى املق  ّدمة أمام ا

لتا  حتاول اجهاض املشروع. اليتسوء نّية املّدعية  يؤّكد يلو
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  أّن التقرير املعّد من قبل املهندسني املعماريني ليس له أّي حجّية قانونّية إذ أجنز بطلب
االعتداد به وأّن مثل هذه اإلختبارات تستوجب إذ من املّدعّية وملصلحتها وال ميكن 

 من القضاء.
 .القيام بدعوى معارضة 

قبول الّدعوى املعارضة  و احلكم أصال بعدم مساع الّدعوىيطلب من جملس املنافسة هو و 
لتضامن بينهما  10تغرمي املّدعية مببلغ بشكال ويف األصل  آالف دينار كتعويض للمّدعى عليهما 

  آالف دينار كأجرة حماماة وأتعاب تقاضي وحتميلها مجيع املصاريف القانونّية. 5ومبلغ 
ئب املّدعى عليهما وبعد اإلّطالع على الّتقرير اإل لس املرّسمو ضايف الذي تقّدم به   بكتابة ا

  .2016أفريل  8بتاريخ 
  وب احلكومة.وبعد اإلّطالع على ما يفيد توجيه تقرير ختم األحباث إىل األطراف وإىل مند  

ئب املّدعى عليهما على تقرير ختم األحباث  وبعد اإلّطالع على رّد األستاذ معز قوجة 
لس املرّسم لس احلكم  مبوجبه طلب والذي 2018مارس  19بتاريخ  بكتابة ا ا بعدم مساع يأصلمن ا

لرفض لعدم اإلختصاص الّدعوى قبول الّدعوى املعارضة شكال ويف األصل تغرمي املّدعية و  وإحتياطيا 
لتضامن بينهما ومبلغ  10مببلغ  آالف دينار كأجرة حماماة  5آالف دينار كتعويض للمّدعى عليهما 

  وأتعاب تقاضي وحتميلها مجيع املصاريف القانونّية.
واملتعّلق  1991جويلية  29املؤرّخ يف  1991لسنة  64على القانون عدد وبعد اإلّطالع   

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

  املنافسة واألسعار.تنظيم 
املتعّلق بضبط  2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477وبعد اإلطالع على األمر عدد   

  املايل وسري أعمال جملس املنافسة.ظيم اإلداري و الّتن
مللف.     وبعد اإلّطالع على بقية األوراق املظروفة 
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لّطريقة القانونّية جللسة املرافعة املعّينة ليوم إوبعد اإلّطالع على ما يفيد     10ستدعاء األطراف 
ا تال املقّرر السّيد عصام عموري ملّخصا من تقرير ختم األحباث ومل حيضر 2018ماي  الطّرفان ، و

  وبلغهما اإلستدعاء.
ا الكتابّية املظروفة   مندوب احلكومة السّيدة وتلت مللفكرمية اهلّمامي ملحوظا   .نسخة منها 

  

حلكم جبلسة يوم  لس حجز القضيـة للمفـاوضة والّتصريح   ماي 17وإثر ذلك قّرر ا

2018.  

ا وبعد املفاوضة القانونّية صرّ    ح مبا يلي:و

  

  من حيث االختصاص:
تشييد مصّحة وجممع طّيب بعقار جماور حيث تعيب املّدعية على املّدعى عليهما سعيهما إىل 

هلا دون إحرتام رخصة البناء ومثال التهيئة العمرانّية ملدينة جربة، وهي جتاوزات متّثل منافسة غري 
لّضغط على تكلفته والّتمتع  ةعمشرو  ثريها على رحبّية املشروع  لتايل عتبار  مبساحات إضافّية، و

ح املصّحة وأمثان العيادات وكذلك على بقّية الباعثني العقاريني.   على أر
 1991جويلية  29املؤرّخ يف  1991لسنة  64من القانون عدد  5 الفصلوحيث إقتضى 

صرحية أو متنع األعمال املتفق عليها والتحالفات واالتفاقيات ال" :أنّه ملنافسة واألسعارواملتعّلق 
ملنافسة واليت تؤول إىلالضمنية اليت يكون موضوعها أو أثرها خمّال   :  

  ،ري الطبيعي لقاعدة العرض والطلبعرقلة حتديد األسعار حسب السّ  .1
  من املنافسة احلرة فيها، سات أخرى للسوق أو احلدّ احلد من دخول مؤسّ  .2
  االستثمار أو التقدم التقين،حتديد أو مراقبة اإلنتاج أو التسويق أو  .3
  ."تقاسم األسواق أو مراكز التموين .4
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لس املنافسة ميتّد  إىل  حصراوحيث استقّر فقه القضاء على أّن مرجع الّنظر القضائي 
ملنافسة واليت هلا إنعكاس على   التوازن العام للّسوق وعلى حسن سريه. املمارسات املخّلة 

ر اليت قد تنجّر عن الّتجاوزات العمرانّية  آل وحيث أضحى يف هدي ما تقّدم متّسك املّدعية 
ا،  من ممارسات غري نزيهة استقّر فقه قضاء جملس  تشّكيااملنسوبة إىل املّدعى عليهما، على فرض ثبو

   اختصاصه. عن خروجهااملنافسة على 

  

  ،وهلذه األسباب

لس: رفض    .الّدعوى لعدم اإلختصاصقّرر ا
سة الّسيد  األوىلوصدر هذا القرار عن الّدائرة القضائية  وعضوية  حممد العّياديلس املنافسة بر

نوالسّيدة خالد السالمي و أكرم الباروين الّسادة عمر التونكيت و    .رمي بوز
  

  ميينة الزيتوين.حبضور كاتبة اجللسة السّيدة  2018 ماي 17وتلي علنا جبلسة يوم 
  
  

  كاتبة اجللسة                   الّرئيس     

 ميينة الزيتوين                                 حممد العيادي 


