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 احلمد                                 اجلمهوريّة الّتونسّية
  جملس املنافسة   
  

  171457القضّية عدد: 
  2018 أفريل 19ريخ القرار: 

                             

  قـــــرار                          
  

  أصدر جملس املنافسة القرار الّتايل:
 

  ،تونس 77نهج العسل عدد بالكائن مقرّه ،خالد الطّيب املّدعي:
  ،من جهة                                                                          

   ،حي التضامن 12بشارع إبن خلدون عدد  مقرّه الكائن،رضا املاكين: املّدعى عليه
  .أخرى من جهة                                                                         

  
ؤّسسة مل امدير السيد خالد الطّيب بصفته  بعد اإلّطالع على عريضة الّدعوى املرفوعة من    

ت اجلوهرة لس بتاريخ  رّمسةوامل حلو خلصوص 2017 ماي 16بكتابة ا أّن  واليت ورد فيها 
إستغالل اإلسم والشارة التجاريّة ميلك حملني لبيع املرطّبات وتعّمد من خالهلما  ى عليهاملدع

ملعهد الوطين للمواصفات  بدون وجه حق واحلال أنّه اخلاّصة مبؤّسسة "اجلوهرة" إسم مسّجل 
لكّف عن هذه املمارسات ملخالفتها وامللكية الصناعية ، وهو يطلب تبعا لذلك إلزامه 

  قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار. من 5أحكام الفصل 
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وبعد اإلطالع على ما يفيد توجيه تقرير ختم البحث إىل األطراف وإىل مندوب      
  .احلكومة

وبعد اإلّطالع على تقرير مندوب احلكومة يف الرّد على تقرير ختم األحباث املرّسم      
لس يف  خلصوص 2018فيفري  27بكتابة ا   :واملتضّمن 

ا يف القضية الراهنة  أنّ - من قبيل املخالفات اإلقتصاديّة اليت يعود تعّد املمارسات املشتكى 
 2001لسنة  36 طبقا ملقتضيات القانون عدد جمال إختصاص البّت فيها إىل القضاء العديل

املتعلق حبماية عالمات الصنع والتجارة واخلدمات والقانون عدد  2001أفريل  17املؤرّخ يف 
  .2001لسنة  36اخلاص بتنقيح وإمتام القانون عدد  2007لسنة  50
ثريات هلذا النوع من املخالفات ختم األحباث ّن تقرير أ- مل يتضّمن معطيات تفيد وجود 

وجتعلها من قبيل اإلقتصاديّة على التوازن العام للسوق املعنّية وتقييد حرية املنافسة فيها 
لفصل  عادة تنظيم  2015لسنة  36من القانون عدد  5املمارسات املنصوص عليها  املتعلق 

  املنافسة واألسعار.
  

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

       
لّتنظيم اإلداري  2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477 وعلى األمر عدد      املتعّلق 

  .واملايل وسري أعمال جملس املنافسة
مللّف.         وبعد اإلّطالع على بقّية األوراق املظروفة 

  
لطريقة القانونية جللسة املرافعة املعينة وبعد اإلطالع على ما يفيد      استدعاء األطراف 

ا  2018أفريل  5 ليوم اخلميس تال املقّرر السّيد صبحي الشعباين نيابة عن زميلته السّيدة  و
حيضر من ميّثل اجلهة املدعية مؤّسسة  ملو . صا من تقرير ختم األحباثكوثر الشايب ملخّ 

ت اجلوهرة ووّجه إليه اإلستدعاء كما مل حيضر من ميّثل املدعى عليه رضا املاكين ووّجه ،حلو
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ا املظروفة نسخة منها  إليه اإلستدعاء، وتلت مندوب احلكومة السيدة كرمية اهلمامي ملحوظا
  مللف. 
   

لس حجز القضية للمفاو إثر ذلك قرّ  حلكم جبلسة يومر ا أفريل  19 ضة والتصريح 
2018.  

ا وبعد املفاوضة القانونية صرح مبا يلي:   و
  

  من حيث الّشكل:
الّصفة واملصلحة، واستوفت مجيع حيث قّدمت الّدعوى يف آجاهلا القانونّية ّممن له 

  ،وإّجته لذلك قبوهلا شكال.هاروطش
  من حيث األصل:

ة ة اخلاصّ ستغالل اإلسم والشارة التجاريّ عى عليه قيامه املدّ عي على يعيب املدّ حيث    
الكائن مقّرها اإلجتماعي بنهج   la perlaبات حتت عالمة "اجلوهرة"سة اجلوهرة للمرطّ مبؤسّ 

ملعهد الوطين للمواصفات وامللكّية رغم ،واليت يديرها 77 العسل عدد أّن هذا اإلسم مسّجل 
  .2006 ماي 15منذ  2006/476 حتت عدد الصناعية

وتعّد تبعا لذلك  ،ةق املمارسة موضوع الدعوى الراهنة بتقليد عالمة جتاريّ وحيث تتعلّ    
واملتعّلق  2001أفريل  17خ يف املؤرّ  2001لسنة  36على معىن القانون عدد  ةخمالفة إقتصاديّ 

  .حبماية عالمات الصنع والتجارة واخلدمات
لنظر يف نف الذكر آمن القانون  48الفصل وحيث نّص     على إختصاص القضاء العديل 

  تقليد العالمة التجارية. نالنزاعات الناشئة ع
ملنافسة موضوع     وحيث ينحصر جمال إختصاص جملس املنافسة يف املمارسات املخلة 

عادة  2015 سبتمرب 15 املؤرخ يف 2015لسنة  36من القانون عدد  5 الفصل واملتعلق 
  تنظيم املنافسة واألسعار.

أّن املخالفات اإلقتصادية ال ترقى إىل مرتبة إستقّر فقه قضاء جملس املنافسة على وحيث   
ملنافسة و املمارسات املخلّ  لس خترج عن دائرة نظرة  إذا كان أثرها مقتصرا على حّد  ا

طراف الّنزاع، ملنافسة كّلما نتج  اإلضرار  ا ميكن أن تشّكل يف اآلن ذاته ممارسة خمّلة  ّ إّال أ
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ثري ا أو ثبت أّن هلا  ليات السوق أو تواز وأّن ذلك  ،على حريّة املنافسة فيها عنها مساس 
لسوق  ال يتحّقق إّال عندما تصدر املخالفات من طرف يكون يف مركز هيمنة اقتصاديّة 

  املرجعّية.
ئق امللف الراهن     والية بقليم تونس الكربى وحتديدا فحسب ني حملّ وجود وحيث تفيد و

نة قام  مللكّية للمّدعي بتقليد عالمة "اجلوهرة" املّدعى عليه أر ثري ممّ الراجعة  ا ينفي أي 
  على توازن السوق املرجعية املعنية. 

واملتعّلق  2001أفريل  17خ يف املؤرّ  2001لسنة  36أّن القانون عدد فضال عن وحيث    
حبماية عالمات الصنع والتجارة واخلدمات أوكل إختصاص النظر يف النزاعات الناشئة عن 

ر املمارسة موضوع الدعوى الراهنة ، فإّن ة إىل جهاز القضاء العديلتقليد العالمة التجاريّ  آ
وجاء ملف الدعوى  دون غريهم، النزاعطريف على  إقتصرتواملتمثّلة يف تقليد عالمة جتارية 

أو إنعكاسها على التوازن العام للسوق املرجعية  يربزر جدي أو مؤشّ خاليا من كلّ  معطى 
  الدعوى لعدم اإلختصاص. معه رفض األمر الذي يتعّني  ،حسن سريهاعلى 

  وهلذه األسباب
لس:     لعدم اإلختصاص. رفض الّدعوىقّرر ا

  
سة الّسيد  وىلاألوصدر هذا القرار عن الّدائرة القضائية  رضا بن لس املنافسة بر

لسعود.عمر التونكيت و و حمّمد العّيادي وعضوية الّسادة حممود     اخلموسي بو عبيدي وسامل 
  حبضور كاتبة اجللسة السّيدة ميينة الزيتوين. 2018أفريل  19وتلي علنا جبلسة يوم 

  
  كاتبة اجللسة     الرئيس                                                          

                                                   
 رضا بن حممود                                             ميينة الزيتوين         
 


