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ّ                              جلمهوريّة التونسّيةا   احلمد 
 جملس املنافسة

*************  
  171465القضّية عدد 
  2018كتوبر أ 25  ريخ القرار:

    

  قـــــرار
 جملس املنافسة القرار التايل بني: أصدر

  

 شركة  :يةاملّدعTVSOFT CONSULT  الكائن مقّرها اإلجتماعي ينيف شخص ممثّلها القانو ،

ئبها صفاقس اجلنوبّية، صفاقس 3042، 3مبرّكب إيناس معو مشيخة مركز دمق، طريق احملارزة كم   ،
 .تونس 1082 ،ميتوال فيل ،ج غرّة جوان 15الكائن مكتبه بعدد  سرحان خليفاألستاذ حمّمد 

  ،من جهة                                                                                             

   شركة: عليهااملّدعـى PLUS ASSISTANCE  الكائن مقّرها ، ينيف شخص ممثّلها القانو

الكائن حمّمد القلسي  ئبها األستاذ صفاقس، 3002 إقامة الفلّ  2بطريق تونس امليل  اإلجتماعي
ور مكتبه  ،مركز العمران الشمايل A3-9مكتب عدد  ،الطابق الثالث ،مدرج "أ" ،بعمارة قولدن 
 تونس.

  .من جهة أخرى

 
لس  ةرّمسة بكتاباملعوى دّ ال عريضة بعد اإلّطالع على  أوت 18بتاريخ  171465حتت عدد ا

ا مناملرفوعة  2017 ّ اّ  ختتّص يف توزيع اآلالت والربجمّيات املعلوماتّية املّدعية واملتضّمنة أ ّ  تعّرضت وأ
عرب حماضر  ،هابالغ حرفاء عليها املّدعى قيام إثرالّسوق يف  مسعتها الّتجاريّةاستهدفت  تشويه حلملة
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ّ تنبيه اء التعامل  وقرصنة برجمّيات وتطبيقات معلوماتّية تقوم بسرقةا ،  لعديد منهم إىل إ ممّا دفع 
ا توّلت تبعا لذلك  ّ   .عن هاته األفعالبواسطة حمضري تنبيه التنبيه عليها معها وأ

قد تضّررت ضررا فادحا من التصّرفات اليت أتتها  أّن منّوبتهإىل  املّدعية شركةال ئب خلصو 
لسملتمسا من ، املّدعى عليها شركةال من قبيل املمارسات غري الشريفة احملظورة ا أفعاهلاعتبار  ا

عادة تنظيم املنافسة واألسعارفصلني األّول واخلامس من القانون لمبقتضى ا لتايل  املتعّلق  وتستوجب 
ت اليت نّص عليها القانون املذكور يف فصوله  بنشر ها إلزام. كما طلب 45و 44و 43تسليط العقو

منطوق احلكم بصحيفتني يوميتني على نفقتها ملّدة أسبوع وحتميلها مجيع املصاريف القانونّية وحفظ 
   احلّق يف ما زاد عن ذلك.  

لس حتت عدد  املرّسم ى عليهائب املّدع ردّ على  بعد اإلّطالعو   15بتاريخ  636بكتابة ا
ملنافسة على معىن أحكام الفصل اخلامس  قيام منّوبته يهف نفىوالذي  ،2017 نوفمرب ي عمل خمّل 

مفرطة  اأسعار  تعتمد وأشار إىل أّن املّدعية. عادة تنظيم املنافسة واألسعارمن القانون املتعّلق 
، كانت شركة اإلستخالصاتيتمّثل يف منظومة تصّرف يف منّوبته اإلخنفاض خبصوص منتوج طّورته 

TVSOFT CONSULT شركةلرفاء ح علىجما  اوعرضتهبطريقة غري مشروعة  اقد استولت عليه  

ASSISTANCE PLUS ملنافسة وهو ما يعّد من قبيل لتحديد تلك املتعّلقة  املمارسات املخّلة  و
أحكام الفقرة األخرية من الفصل اخلامس من  تطبيق أسعار مفرطة االخنفاض على معىنبعرض أو 

لس رفض الّدعوى األصليّ تبعا لذلك ويلتمس  ،واألسعارعادة تنظيم املنافسة املتعّلق القانون  ة من ا
رضة شكال وأصال ومؤاخذة املّدعية من أجل ما اقرتفته من ااملع ىعو دّ اللعدم اإلختصاص وقبول 

ملنافسة   .ممارسات خمّلة 
  

عادة املتعّلق  2015 سبتمرب 15املؤرّخ يف  2015لسنة  36وبعد اإلّطالع على القانون عدد 
  تنظيم املنافسة واألسعار، 

املتعّلق بضبط  2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477وبعد اإلّطالع على األمر عدد 
 الّتنظيم اإلداري واملايل وسري أعمال جملس املنافسة.
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لطريقة القانونية جللسة  4يوم املعّينة ل املرافعة وبعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء األطراف 

ا  ،2018 أكتوبر وحضر عصام  ختم األحباث. تقريرا من صملخّ وليد القاين تال املقّرر السّيد و
ئب املّدعية شركة   TVSOFT CONSULTالدردوري يف حّق زميله األستاذ حمّمد سرحان خليف 

لطلبات الواردة بعريضة الّدعوى ئب املّدعى عليها شركة  .ومتّسك  وحضر األستاذ حمّمد القلسي 
ASSISTANCE PLUS م ليت تؤيّد ما انتهى إليه تقرير ختوطلب احلكم طبق ما ورد بطلباته وا

لس رأيه  يف ما خيّص الّدعوى املعارضة واليت يؤّكدها فقه قضاء األحباث ومؤّكدا على ضرورة إبداء ا
لس.   ا

مللّف.وتلت مندوب احلكومة ال ا املظروفة نسخة منها    سيدة كرمية اهلمامي ملحوظا
لس  حلكم جبلسة يوموإثر ذلك قّرر ا   .2018 أكتوبر 25 حجز القضية للمفاوضة والتصريح 

ا وبعد املفاوضة القانونّية صّرح مبا يلي:  و

مسعتها الّتجارية  تشويهتعّمدها   ASSISTANCE PLUSشركةتعيب املّدعية على حيث 
امها و  ّ نه عزوف حرفاءها عن التعامل معها بسرقة وقرصنة برجمّيات وتطبيقات معلوماتّية، ممّا نتج عا

  خسائر مالّية جسيمة.  األمر الذي تتسبب هلا يف
من قبيل تعّد  على حنو ما ورد بعريضة الّدعوى املمارسات املنسوبة إىل املّدعى عليهاأّن  وحيث

ملنافسة  املمارسات غري الشريفة اليت على معىن أحكام الفصل ال ترتقي إىل املمارسات املخّلة 
عادة تنظيم املنافسة  2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36اخلامس من القانون عدد  املتعّلق 

لرفض لعدم  األمر الذي خيرجها عن دائرة نظر جملس املنافسة ويصّري الّدعوى حريّة ،واألسعار
  . اإلختصاص

  تغدو الّدعوى املعارضة يف ضوء ذلك بدورها حريّة بعدم القبول.وحيث 
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  وهلذه األسباب:

لس   .لعدم اإلختصاصالّدعوى  رفض قّرر ا
  

سة السّيدلس املنافسة ب األوىلهذا القرار عن الدائرة القضائّية  وصدر  رضا بن حممود  ر
لشيخ.العيادي واخلموسي بو حمّمد  ادةالسّ و    عبيدي وخالد السالمي والسيدة سندس 

  حبضور كاتبة اجللسة السّيدة ميينة الزّيتوين. 2018 أكتوبر 25وتلي علنا جبلسة يوم 
  

   كاتبة اجللسة                                                                 الّرئيس            
  ميينة الزيتوين                                                                   رضا بن حممود

    
  


