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  احلمد           اجلمهورية الّتونسية     
  جملس املنافسة       
  اجللســــة العاّمـــة       

  ***امللف اإلستشاري ***
  182707عــدد      

  حول إصدار قائمة خرباء يف املساحةاملوضوع : 
  مهنة خبري يف املساحة .القطاع : 

  

   182707الّرأي عدد 

  الّصادر عن جملس املنافسة

   2019 فيفري 07بتاريخ  

  

  

  إّن جملس املنافسة،    

األستاذة جنالء اجلريب نيابة عن عمادة املهندسني بتاريخ  م من قبلاملقدّ  طلباملبعد االّطالع على 
لس حتت عدد سجّ وامل 2018ديسمرب  14 أي حول ن طلب إبداء الرّ ضمّ و املت 182707ل بكتابة ا

  جهيز و اإلسكان.د وزير التّ من قبل السيّ  2018مسألة إصدار قائمة اخلرباء يف املساحة لسنة 
عادة  2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36وبعد اإلّطالع على القانون عدد  املتعّلق 

  .منه 11ة الفصل وخاصّ  تنظيم املنافسة واألسعار

املتعّلق بضبط الّتنظيم اإلداري  2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477وعلى األمر عدد 
  واملايل وسري أعمال جملس املنافسة.

وبعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء أعضاء اجللسة العاّمة اإلستشاريّة وفق الّصيغ القانونّية جللسة 
  .  2019 فيفري  7يوم اخلميس 
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    .تأّكد من توّفر الّنصاب القانوينوبعد ال

ب الغامني بعد االستماع إىل املقّرر السّيد و    . الكتايب هقرير ت ةيف تالو  ذ

لس املنافسة على ما يلي:  رأي اجللسة العامّ  وبعد املداولة استقرّ    ة 
  

   : االستشاريتقدمي امللف  -أوال

 : لالستشارة اإلطار العام -1
ا يف إطار اإلستشارة حول املنافسة مبدئيّ يندرج امللف االستشاري املعروض على أنظار جملس 

ملنافسة  طبقا ملقتضيات الفصل  املتعّلق  2015لسنة  36من القانون عدد  11املسائل اليت هلا عالقة 
ة و هيئات املستهلكني ة والنقابيّ مات املهنيّ ه "ميكن للمنظّ على أنّ  عادة تنظيم املنافسة واألسعار الذي ينصّ 

ملنافسة ناعة و التّ ة و غرف الصّ يّ القائمة بصفة قانون جارة استشارة جملس املنافسة يف املسائل اليت هلا عالقة 
لنظر ... "يف القطاعات الرّ    .اجعة إليها 

   املسائل املطروحة ضمن االستشارة : أهمّ  -2
صدار قائمة اخلرباء يف املساحة لسنة ن مطلب عمادة املهندسني العديد من املسائل تتعلّ تضمّ  ق 

  ها : من أمهّ  والّتهيئة الّرتابّية د وزير التجهيز و اإلسكانمن قبل السيّ  2018
 .لقائمة  عدم إعالم العمادة من قبل الوزارة 
  ّلقائمة.  فني متقاعدين متّ إسناد رخصة ممارسة نشاط مبقابل ملوظ  تضمينهم 
  قة مبراجعة ت فيه عن رفضها ملا جاء مبحضر مداوالت اجللسة املتعلّ إداري عربّ تقدمي العمادة ملطلب

  2017ديسمرب  28و حتيني قائمة اخلرباء يف املساحة و املنعقدة بتاريخ 
  ردّ  يها أيّ و عدم تلقّ  2018ماي  23تقدمي العمادة ملطلب ملراجعة القائمة بتاريخ. 
  ّة ة القانونيّ الطلب االستشاري هلا أثر مباشر على الوضعيّ قائمة اخلرباء موضوع  اعتبار العمادة أن

ة م األساسيّ من حقوقهم و حرّ  للمنخرطني يف صلب عمادة املهندسني مبا يف ذلك من مسّ 
 أضحت ريفة و الّيت ساوي يف احلقوق و يف احلظوظ يف فرص العمل و املنافسة الشّ لة يف التّ املتمثّ 
النتهاك منذ صدور القامهدّ   ئمة املطعون فيها.دة 
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  ها : ة  أمهّ نته من إخالالت قانونيّ ة ملا تضمّ جه مراجعة القائمة املعنيّ و تعترب العمادة أنه يتّ 
  ظام ق بضبط النّ املتعلّ  1983ديسمرب  12املؤرخ يف  1983لسنة  112خرق أحكام القانون عدد

بغة ة ذات الصّ سات العموميّ املؤسّ ية و ة احمللّ ولة و اجلماعات العموميّ األساسي العام ألعوان الدّ 
ف الذي انقطع عن وظيفته بصفة ه "ال ميكن للموظّ على أنّ  82ص ضمن فصله ة الذي ينّ اإلداريّ 
ة هلا عالقة ة أو لسبب من األسباب ... أن ميارس بنفسه أو بواسطة الغري نشاطات خاصّ ائيّ 

 مبصاحل اإلدارة " . ابقة و اليت قد تضرّ بوظيفته السّ 
  روط ق بضبط الشّ املتعلّ  1998سبتمرب  28املؤرخ يف  1998لسنة  1875خرق أحكام األمر عدد

سناد املوظّ و اإلجراءات املتعلّ  ني ترخيصا ملمارسة نشاط خاص مبقابل له عالقة فني العموميّ قة 
لالنّ  هم و الذي اشرتط أن ال يضرّ مباشرة مبهامّ  احل العام و مبصاحل اإلدارة اليت صّ شاط اخلاص املعين 

 ف العمومي أو كان يعمل فيها.يعمل فيها املوظّ 
  ق بتنظيم مهنة اخلبري املتعلّ   2002أفريل  11املؤرخ يف  2002لسنة  38خرق أحكام القانون عدد

ن شرط احتواء القائمة على أشخاص مباشرين للمهنة وكذلك ضرورة يف املساحة و الذي تضمّ 
ت من مدى توفر شروط ممارسة املهنة و ضرورة توجيه القائمة إىل مراجعة قائمة اخلرباء و التثبّ 

 ية.الوزارات و اهلياكل املعنّ 
  ّانبّ ة إدماج املهندسني الشّ خرق قانون املنافسة و األسعار و ذلك بعدم احرتام القائمة ألولوي        

عتبار سابقيّ و منحهم الفرصة احرتاما ملبدأ املساواة ،و إس ة تعاملهم مع ناد امتياز للمتقاعدين 
 اإلدارة.  

  املالحظات: -نيا 
عادة تنظيم املنافسة و املتعلّ  2015سبتمرب  15املؤرخ يف  2015لسنة  36القانون عدد  نصّ      ق 

ملنافسة،  و و األسعار على إمكانيّ  لس حول املسائل اليت هلا عالقة  لس على  استقرّ ة استشارة ا عمل ا
رّ ات العامّ اعتبار أن مرجع نظره االستشاري ينحصر يف املسائل و اإلشكاليّ  ملنافسة.دة املتعلّ ة و ا  قة 

نصيص على طابعه ذ شكل عريضة رغم التّ ه اختّ  من خالل صياغة املطلب احلايل أنّ ه يتبّني غري أنّ 
إلضافة إىل ذلك فإن الطّ يابة عن" و"الضدّ نت الوثيقة عبارة " النّ االستشاري، حيث تضمّ  ز لب متيّ ". 
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ختّ بطابعه املزدوج من خالل اجلمع بني طلب الرّ  ة (قضاء ظيّ اذ اجراءات حتفّ أي من جهة واملطالبة 
نية . حيث وردت بنصّ  بداء الرّ لب عبارة " ... راجية من اجلناب التفضّ الطّ  استعجايل) من جهة  أي ل 

بة واملنظوين حتت نظرها"، و هو ما يستوجب  أخذه بعني ائل الكفيلة حبفظ حقوق املنوّ ... واختاذ الوس
  أي االستشاري.االعتبار عند اإلفصاح عن الرّ 

    ة ضد وزير التجهيز و اإلسكان مت بقضيّ و أن تقدّ  ئبة عمادة املهندسني سبق هلا أنّ  و حيث
لس حتت عدد ة مسجّ و التهيئة الرتابيّ  خبصوص نفس  2018ماي  03بتاريخ  181504لة بكتابة ا

ة ق استشارة احلال إىل نفس املسائل املثارة يف إطار قضيّ ـ و تتطرّ  بتاريخ سابق لطلبها احلايل املوضوع و
لس   بني نفس األطراف. منشورة أمام ا

لرّ حيث دأب جملس املنافسة على اعتبار أنّ و  ة االستشاريّ ة و الوظيفتني القضائيّ  ةغم من استقالليّ ه 
لس عن رأيه  د إحدامها مبا يظهر يف األخرى من مواقف ، فإنّ عدم تقيّ لس املنافسة و  إعراب ا

ا دون ده و لو أدبيّ ة بعينها من شأنه أن يقيّ سة اقتصاديّ االستشاري خبصوص منازعة معلومة و جتاه مؤسّ 
ة مبناسبة ه اجللسة العامّ الوقوع يف تضارب يف املواقف بني ما تقرّ إغفال ما ميكن أن ينشئه ذلك من خطر 

ت املتوفّ الضّ  ة وأنّ ا خاصّ ره الدائرة عند بتها يف امللف قضائيّ نظرها االستشاري و ما تقرّ  رة للعمل ما
       ا حيتاجه العمل االستشاري املقتصر حبكم طبيعة دوره على املسائل ذات البعد العام القضائي أكرب ممّ 

رّ    د.و ا
لس على اعتبار أنّ  إلضافة إىل ذلك ، استقرّ  خذ يف صورة كانت أن يتّ  ه ال ميكنه يف أيّ عمل ا

ويال معيّ  ةاالستشاريّ نطاق وظيفته  ثريا على نزاع حمتمل أو أن  نا لنصّ موقفا أو  قانوين ميكن أن يكون له 
  ع.نة أو وضع أو رفع قيود مل يقصدها املشرّ ة مهنة معيّ يكون هلذا التأويل انعكاس مباشر على شروط ممارس

عتبار تعلّ  لس، و بناء عليه، و لس يعرض فإنق موضوع االستشارة بقضية منشورة أمام ا عن  ا
  إبداء الرأي.
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لس املنافسة بتاريخ  سة السّيد   2019 فيفري 7وصدر هذا الّرأي عن اجللسة العاّمة  بر

نو  اترضا بن حممود وعضويّة الّسّيد لشيخو  الّسادة عمر الّتونكيت ورمي بوزّ ومعز العبيدي  سندس 

لّسعود وحمّمد شكري رجب  ، واملقّرر العام الّسيد ّحممد شيخ روحه وأّمن كتابة وأكرم الباروين وسامل 

  اجللسة السّيد نبيل الّسمايت.

  الـّرئيــس                                                              


