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  الحمد                                            الجمهوريّة التّونسيّة
  مجلس المنافسة   

  143034 عدد:  اإلستعجالية القضيّة
  2016مارس   24: تاريخ القرار

  

  قـــرار استعـجالي

  أصدر مجلس المنافسة القرار التالي بين:

  

فرنسا بنب عروس وغريها يف شخص ممثليهم  : جمموعة من ّجتار قطع الغيار الّناشطني بشارع الطالبون
ئبهم األستاذ احلبيب لعوج الكائن مكتبه بنهج اجلزيرة، عدد    تونس. - 25القانونّيني، 

محزة  ،FPAشركة، Arij Pièces Autosشركة ، CHENIB PIECE AUTOشركة 
، رضا الشعييب،  M&M. Autoشركة،  Ben Arous Autos شركة، ECPAشركة ، أوتو

 EMAشركة، SPRAIشركة،  SPARشركة،  Lotfi CHAIBIشركة، S.M.P.Aشركة 
 Ezzahraشركة  TAPشركة،  FAPشركة،  AUTO JUNIORشركة،  PAFشركة، 

Pièces Autos  ،شركةSOPI  ،شركةSOGEPA  ،شركة ، شركة السيارةS.A.T ،
،  BIBANI Autosشركة،  CTPAشركة،  PSPشركة،  SGPAMشركة،  CEPAشركة
 Ahmedشركة، شركة بن مجعة للسيارات،  COCEA Détail، شركة SPA 2شركة

BIBANI  ،شركة RPA Distributeur Officiel pièces de rechanges 
Citroën   ،شركةCOCEA Distribution  ،شركة SOPIMA ،ROUIHEM 

AUTO ،شركةTO' PIECE  ،شركةCOMAT  ،شركةMODUL  ،شركةSMPA  ،
 .بن خمتار  شركة، ULTRA SERVICEشركة 

  من جهة،
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  : والشركات املطلوبة

 "STEM"الشركة التونسّية لتجهيز السيارات العصريّة  .1
 زراقة لقطع الغيار .2
 "Moderne Auto"السيارة العصريّة  .3

ا بشارع فرنسا، عدد    بن عروس. - 53الكائنة مقرّا
  من جهة أخرى،

  

ت حت 2014نوفمرب  12قّدم لكتابة جملس املنافسة بتاريخ اإلستعجايل املّطالع على املطلب بعد اإل
من يف جمال بيع قطع غيار السيارات و هم جمموعة ّجتار ينشطون من قبل الطالبني و  143034عدد 

ئبهم األستاذ احل   إّختاذ تدابري إستعجالّية ضّد الشركات املطلوبة. بيب لعوج بغية التدّخل السريع و قبل 
مثّلة أساسا يف بيع قطع الغيار املتاملطلوبة و  تتظّلم اجلهة الطّالبة من املمارسات اليت أتتها اجلهةو 
مثان أقّل بكثري من أمثان الكلفة.و    مستلزمات السيارات 

ملطلب أّن الشركات املطلو   أنّ  ويعترب الطّالبون املغشوشةالبضائع املهرّبة و بة تقوم ببيع كما ورد أيضا 
هو ما أّدى إىل تدهور القدرة التنافسّية يف ذلك خرقا لقوانني التجارة ومقتضيات املنافسة الشريفة و 

ملنطقة.   لبقّية ّجتار قطاع بيع غيار السيارات 
سيسا على ما تقّدم  لس التدخّ  يلتمس الطّالبونو م و  ل السريع لتفاديمن ا تشريد غلق حمّال

  مئات العائالت يف مثل هذه الظروف العصيبة.
خلصوص أمساء و إمضاءات التّجار.   وقد ّمت إرفاق املطلب بقائمة تتضّمن 

لس قصد تصحيح اإلجراءات من خالل تقدمي  ئب الطالبني من قبل ا وبعد اإلّطالع على ما يفيد ُمراسلة 
 دعوى يف األصل.
لى ما يفيد توجيه تقرير ختم األحباث إىل األطراف وإىل مندوب احلكومة حسب ما وبعد اإلّطالع ع

  .القانونيقتضيه 
لس بتاريخ  اليت   2016فيفري  29وبعد اإلّطالع على ملحوظات مندوب احلكومة املّرمسة بكتابة ا

اإلستدالل  إىل عدمم بدعوى يف األصل من حيث الشكل و تطّرقت إىل غياب ما يفيد أسبقّية التقدّ 
عناصر النعدام مقّومات و استنادا تدارك الوضعّية من حيث األصل. و  إستحالةبعناصر التأّكد و 
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إلضافة إىل عدم إستدالل العارضني  عدم و توا عليها وضعّية التأّكد اليت بالدعوى اإلستعجالّية 
ّدعى يف السوق قبل حصول الضرر امل اسرتجاعهم ملكانتهم يفم إلستحالة تداركهم لوضعّيتهم و إثبا

  شأنه، يقرتح مندوب احلكومة رفض الدعوى.
عادة تنظيم  2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36وبعد االّطالع على القانون عدد  املتعّلق 

  املنافسة واألسعار.
ملتعّلق بضبط الّتنظيم ا 2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477د اإلطالع على األمر عدد وبع

  املايل وسري أعمال جملس املنافسة.اإلداري و 
لطّريقة القانونّية  مللّف وعلى ما يفيد استدعاء الطّرفني  وبعد االّطالع على بقّية األوراق املظروفة 

ا تلت املقّررة السّيدة بثينة األديب ملّخصا لتقرير 2016مارس  10جللسة املرافعة املعّينة ليوم  ، و
ئب الشركات املدّ  عية وقد ُوّجه إليه اإلستدعاء ختم األحباث، ومل حيضر األستاذ احلبيب لعوج  

  ب ما يقتضيه القانون.حس
ّدعى عليها مبقتضى توكيل أدىل به للمجلس  الصغري نيابة عن الشركات املوحضر السّيد عبد هللا

  خالل اجللسة،  وطلب رفض الدعوى شكال لعدم تقدمي دعوى يف األصل من قبل الطّالبني.
يل و  مللّف.تلت مندوبة احلكومة السّيدة هيام  ا املظروفة    ملحوظا
حلكم جبلسة يوم   لس حجز القضّية للمفاوضة والّتصريح    .2016مارس  24وإثر ذلك قّرر ا

  

ا وبعد املفاوضة القانونّية صّرح مبا يلي:   و

حيث يرمي املطلب الرّاهن إىل التدّخل السريع من خالل إختاذ وسائل حتفظّية ضّد الشركات املطلوبة 
ملمارسة النزيهة.    قصد الكّف عن املمارسات اليت تعتربها اجلهة الطّالبة خمّلة 

ؤرّخ يف  2015لسنة  36من القانون عدد  15أحكام الفقرة األخرية من الفصل تنّص وحيث 
ُ
 15امل

ختاذ  2015بتمرب س عادة تنظيم املنافسة و األسعار على أنّه :"ال تُقبل الطلبات املتعّلقة  و املتعّلق 
 ."نطاق قضّية يف األصل سابقة النشرالوسائل التحفظّية الوقتّية إّال يف 

  وحيث ثبت من أوراق امللف عدم ترسيم اجلهة الطالبة قضية يف األصل.
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ا مل تستجب وحيث ّمتت دعوة اجلهة الطا ّ لبة لتصحيح اإلجراء و تقدمي قضية يف األصل إال أ
  للطلب.

 

  وهلذه األسباب: -

لس رفض الدعوى شكال        .قّرر ا

سة السّيد احلبيب       وصدر هذا القرار عن الدائرة القضائّية األوىل املنتصبة يف املاّدة االستعجالّية بر
ّ وعضويّة الّسادة لطفي الشعاليل، حمّمد بن فرج واهلادي بن مراد والسّيدة ماجدة بن جعفر.    جاء 

  السّيدة ميينة الزيتوين.حبضور كاتبة اجللسة  2016مارس  24وتلي علنا جبلسة يوم      

           

  

             

  

  

  

                             

  

                                        

 الّرئيس

 ّ  احلبيب جاء 

 كاتبة اجللسة

 ميينة الزيتوين


