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  احلمد        ة ونسيّ ة التّ اجلمهوريّ      
  جملس املنافسة       

 الّدائرة القضائّية األوىل     
  183066ة اإلستعجالّية عدد القضيّ 

  2019مارس  14ريخ القرار: 

  قرار إستعجايل 

  ايل بني: أصدر جملس املنافسة القرار التّ 
  

  

مكتبه  ،األستاذ حافظ بن صاحل ئبها، لها القانوينيف شخص ممثّ يانة الطبّية "شركة " الصّ : البةالطّ 

 ،تونس ،مونبليزير ،ج أبوبكر املتوكل ،الطابق الثاين ،بعمارة النسيم

  ، جهةمن 
  

  Fresenius Medical Care " "كار دويتشالند ج.م.ب.ه  فريزينيوس ميديكال"شركة : واملطلوبة

Gmbh"  ،الكائن مكتبه بنهج فيليسيان  ،أنيس جبنون ئبها األستاذيف شخص ممثّلها القانوين
  ،تونس ،1082ميتوال فيل  ،22 عدد،شالية

 .خرىأ جهة من
  

يانة شركة "الصّ قبل األستاذ حافظ بن صاحل نيابة عن  املطلب املقّدمبعد اإلّطالع على    
املنافسة حتت  شركة "فريزينيوس ميديكال كار دويتشالند ج.م.ب.ه" املرّسم بكتابة جملس ضدّ بّية" الطّ 

بعالقة جتاريّة  ملطلوبةمرتبطة مع ا الطّالبةأّن تضّمن وامل، 2018ديسمرب  12بتاريخ  183066عدد 

تركيب وتشغيل وصيانة وأّن نشاطها يتمّثل يف  ،الث عقودتواصلت بينهما طوال الثّ  على وجه احلصر
لضّ كما تقوم   ،"سفريزينيو "احلاملة لعالمة  م)ة الدّ في(أجهزة تص التجهيزات الطبّية مان خلدمة املتعّلقة 
تكوين رصيد من مع  تهاات الّيت حتمل عالمقين على املعدّ دريب التّ التّ و  املذكورة شركةالاملمنوح من قبل 
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ملنتوجات احلاملة لعالمة  الطّالبةقامت  وقد .نفس العالمةبية من ات الطّ املعدّ  قطع غيار لّتعريف 
م احلاملة لعالمة مصلحة ما بعد البيع جلميع آالت تصفية الدّ  توىلت الضّد وتروجيها، وأصبحت

عة على خمتلف املصحات ومراكز اإلستشفاء يف موزّ  اجهاز  1500"فريزينيوس" والّيت بلغ عددها 
  اجلمهوريّة التونسّية.

ادرة عنها والّيت وقعت لبات الصّ ماطلت يف تسليم قطع الغيار موضوع الطّ  ملطلوبةا أنّ  كما
ا التجاريّةوتكون بذلك قد أخلّ  ،ملوافقة عليها مسبقا من طرفهاا لتزاما ضة حياة معرّ  جتاهها ت 

إلصالح وصيانة  الطّالبةل عدم إمكانّية تدخّ و  ةاملرضى للخطر نتيجة عدم توفر قطع الغيار الّالزم
  م املوجودة لدى احلرفاء.تصفية الدّ  ةأجهز 

 2018ماي  23حمضر تنبيه بتاريخ  الطّالبةات وجهت هلا الطلبيّ  عن تنفيذ املطلوبةوأمام إمتناع     
       ة. عّسفي للعالقات التجاريّ إمتناعها عن تزويدها يعّد من قبيل املماطلة والقطع التّ  أنّ  ضرورة

 تطبيق أسعار مشطّة اإلرتفاع والّيت متثّلت يف طلوبةادرة عن املأّن املمارسات الصّ الطالبة وترى     
ة جمحفة كاشرتاط التعامل بواسطة الّدفع فرض شروط جتاريّ مع دون مربّر شرعي  عن تزويدها ناعاإلمتو 

ا أضرارا جسيمة وبقطاع الصّ  ،ق لدى أحد البنوكاملسبق أو عن طريق فتح إعتماد موثّ  حة أحلقت 

  . املستهلكومبصلحة 

اذ الختّ  استعجاليّ إاملنافسة جملس  بته تطلب تدّخلفإّن منوّ  ،ولغاية إيقاف تداعيات هذه األضرار
 إىل حني البتّ ادرة عنها إليقاف الفوري للممارسات الصّ  املطلوبةلزام الشركة  تقضية تدابري حتفظيّ 

  .يف األصل

رّسم بكتابة وامل املطلوبةيابة عن نم من قبل األستاذ أنيس جبنون املقدّ  قريرالع على التّ وبعد اإلطّ 
لس بتاريخ خل،2019جانفي 7 ا من حماولة لإلقناع  الطّالبةما ورد بعريضة صوص أّن والّذي جاء فيه 

مل تتأّخر يف أّي مناسبة  املطلوبة أنّ لطّابع املتأّكد واملستعجل ال يعدو أن يكون إفتعاال "حلقائق" مبا 
اعن تلبية  ب ومل متتنع مطلقا عن البيع والزالت تعرب بصفة مستمّرة عن إستعدادها للجوا طلبا

      إلجياب عن كّل طلبّية وفق مثنها احلقيقي الذي يعّينه الطرفان.
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ملّدعى عليها والّيت آلت كما أ ّن ما زعمته الطّالبة من كون واقع العالقات التجاريّة اليت تربطها 
ملستهلك وذلك عرب استغالل حالة تبعّية اقتصاديّة وفرض  اىل اإلضرار مبصاحلها وبقطاع الصحة و

وأّن  ال أساس له من حيث الواقع، ،ر مشطّة واإلمتناع عن التزويد مع تطبيق شروط جتاريّة جمحفةأسعا
هي  املطلوبةادرة عن الطلبات املضّمنة صلب العريضة واملتمثّلة يف اإليقاف الفوري للممارسات الصّ 

لّدعوى األصليّ عني الطّلب األصلي الذّ  لّتايل فإّن  ،ةي سينظر فيه جملس املنافسة عند التعّهد  و
  من شأنه املساس بصفة حتمّية جبوهر الّنزاع. هلااإلستجابة 

رين مبا أّن منّوبته ال تزال تواصل تزويد الطّالبة كما أّن ركين الّتأكد والضّرر اجلّدي واحملدق غري متوفّ 
لّدعوىمن على الّرغم    كل هذه ألسباب رفض املطلب.ليّتجه مع  األمر الّذي ،تقّدمها 

لس بتاريخ الع على تقرير مندوب احلكومة املرسّ وبعد اإلطّ   2019جانفي 24م بكتابة ا
  ة.ر اختاذ الوسائل التحفظيّ ما يربّ  وجودرفض املطلب لعدم  واملتضّمن طلب

  .إميان العوين ةدالسيّ  ةر من املقرّ  قرير املعدّ وبعد اإلّطالع على التّ  
عادة واملتعلّ  2015سبتمرب  15خ يف املؤرّ  2015ة لسن 36وبعد اإلّطالع على القانون عدد   ق 

  منه،  15ة الفصل وخاصّ  تنظيم املنافسة واألسعار،
لتّ واملتعلّ  2006فيفري  15خ يف املؤرّ  2006لسنة  477عدد  وعلى األمر نظيم اإلداري واملايل ق 

  وسري أعمال جملس املنافسة، 
مللّف،   وبعد اإلّطالع عل بقّية األوراق املظروفة 

لطّ       7 ة جللسة املرافعة املعّينة ليومريقة القانونيّ وبعد اإلّطالع على ما يفيد إستدعاء األطراف 

ا ت،  2019مارس  وحضر األستاذ حافظ  ملّخصا من تقرير ختم األحباث، السّيدة إميان العوين لتو
بته منوّ ّن أمربزا  ،ةميديكاس" ، ورافع على ضوء تقاريره الكتابيّ " شركة البة،نيابة عن الطّ  بن صاحل

 إىلوأشار  ،تاآلالة يف صيانة أجهزة تصفية الّدم وكذلك يف تكوين األطباء والعاملني على هذه خمتصّ 
ذلك قد وتكون ب ،ماطلت يف تسليم قطع الغيار الّيت وقعت املوافقة عليها مسبقا من طرفهااملطلوبة أّن 
ا التجاريّةأخلّ  لتزاما ر قطع الغيار حياة املرضى للخطر نتيجة عدم توفّ بذلك ضة معرّ  بتهجتاه منوّ  ت 

لّتايل، ةالّالزم احلاملة لعالمة  الّدم تصفية ةإلصالح وصيانة أجهز  بتهمنوّ عدم إمكانّية تدخل  و
أي شركة أو موزّع يف تونس جود حول مدى و  هني للمطلوبةكما قام بطرح سؤالني موجّ ،"فريزينيوس"

 ،البة بقطع الغيار موضوع الطلباملطلوبة بتزويد الطّ ومدى قيام  ركة املطلوبةيقوم بصيانة معّدات الشّ 
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لس الّتدّخل إلّختاذ اإلجراءات الّتحّفظية قصد متكني منّوبته من مواصلة تقدمي هو و  يطلب من ا
ا بته واملّدعى مواصلة العالقة الّتجاريّة بني منوّ والرّامي إىل  ملطلب املقّدم يف الغرض ومتّسك ،خدما

ا قبل الّنزاع ،وذلك إىل حني البّت يف أصل الّنزاع .   عليها وفقا للّشروط املعمول 
" فريزينيوس ميديكال كار دويتشالند شركة املطلوبةما حضر األستاذ أنيس جبنون نيابة عن ك

ا ،ةالكتابيّ  ورافع على ضوء ملحوظاته ،"ج.م.ب.ه بته ال  منوّ أنّ  مربزا متمسكا بطلباته املضّمنة 
حلصريّة نظرا لغياب الرتّ البة وأنّه ال جمال للتّ ياسة التجاريّة الّيت تنتهجها الطّ تتحّمل السّ  خيص مسك 

لتجارة،   طلب .رفض املعلى هذا األساس يطلب  وهو من قبل الوزير املكّلف 

ا تلخيصا ملدة كرمية اهلمامي يّ وتلت مندوبة احلكومة الس   مللف الكتابيّ لحوظا ة املظروفة نسخة منها 
  وطالبت برفض الدعوى .

لس حجز القضيّ  روإثر ذلك قرّ     حلكم جبلسة يوم ة للمفاوضة والتّ ا   .2019 مارس 14صريح 
  
  

  

ا وبعد املفاوضة القانونية صّرح مبا يلي :   و

لعالقة الّتجاريّ ذن إستعجاليّ حيث يرمي املطلب املاثل إىل اإل ة القائمة بني ا مبواصلة العمل 
انفس اوفقا لالطّرفني    .صلاألإىل حني البّت يف  وذلك ،لّشروط املعمول 

 2015سبتمرب  15خ يف املؤرّ  2015لسنة  36من القانون عدد  15الفصل  اقتضىوحيث 
عادة تنظيم املنافسة واألسعار واملتعلّ  لس املنافسة يف أجل ويف صورة التّ ... "ه: أنّ ق  أكد، ميكن 

ختّ  ذن وبعد مساع األطراف ومندوب احلكومة  زمة اليت من ة الالّ حفظيّ اذ الوسائل التّ ثالثني يوما أن 
ا تفادي حصول ضرر حمدق ال ميكن تداركه وميسّ  لقطاعات ة العامّ ملصلحة االقتصاديّ  شأ ة أو 

  .ع"زا يف أصل النّ  لك أو مبصلحة أحد األطراف، وذلك إىل حني البتّ ة أو مبصلحة املستهاملعنيّ 
ه يستوجب يف نّ أة اإلستعجالّية على اعتبار فقه قضاء جملس املنافسة يف املادّ  استقرّ وحيث 

صل الّنزاعالوسائل التّ  ا إىل املساس  ن تكون جمدية ومتأّكدة بشكل أو  ،حفظية أال يؤّدي اإلذن 
ضة للتغّري سلبا ويف وقت وجيز أو أن تنذر خبطر حمدق جيب درؤه بسرعة حىت ال عرّ تكون معه احلالة م

  يتّم النيل من حّق حيتاج إىل محاية عاجلة حلفظه من الّتالشي.
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مل كما   ،ال تزال قائمة ومتواصلة العالقة الّتجارية بني الطّرفني أنّ أوراق امللف  ظاهر من ثبتوحيث 
ا يستدل من خالل حمتوى العريض  الطالبة تزعم الّيت  احملدقة على نوعية وطبيعة وحجم األضرارة ومرفقا

  تكّبدها.

ملطلب  فقد ،ال عن ذلكفض وحيث  عن نطاق القضاء االستعجايل، خارجة أصلّية مسائلأثريت 
ألسعار وشروط البيع وآجال اخلالص وطرقهاعلى غرار    .التطّرق إىل طبيعة املمارسات ذات الّصلة 

لس الّختاذ  اهن،الرّ  امللفّ  من أوراق يربز يف هدي ما تقّدم،مل  طاملا وحيث ما يربّر تدّخل ا
  فقد تعّني رفض املطلب. ،الّتدابري املطلوبة

  

  وهلذه األسباب 
  

لس :   رفض املطلب. قّرر ا
  

سة الّسيد حمّمد العيّ  لس املنافسة بر ادي وصدر هذا القرار عن الّدائرة القضائّية األوىل 
لّشيخ و ات والّسادة وعضويّة الّسيد لّلطيف.سندس  ن واخلّموسي بوعبيدي ومصطفى    رمي بوز

  
  حبضور كاتبة اجللسة السّيدة ميينة الّزيتوين. 2019مارس  14وتلي علنا جبلسة يوم     

  
  
  

  

  كاتبة اجللسة              الّرئيس 
 

 ميينة الّزيتوين                        حمّمد العّيادي      


