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 احلمد هلل       ة  ونسي  ة الت  اجلمهوري          
 جملس املنافسة         

ائرة القضائي ة األول        الد 
 181504ة عدد القضي  

 2019 اكتوبر 3اتريخ القرار: 

 قرار  
 ايل بني:  أصدر جملس املنافسة القرار الت  

 

الكائن    األستاذة جنالء اجلريب انئبتها،القانوينلها التونسّيني يف شخص ممثّ عمادة املهندسني :د عيةامل
 ، تونس  28عدد  بـشارع احلبيب بورقيبة مكتبها

 ، جهة من 
 

 رّه مبكاتبه بتونس العاصمة، قم ،ة وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الرتابيّ : د عى عليهوامل
 . أخرى جهة  من

جنالء اجلريب نيابة عن عمادة املهندسني   ةقبل األستاذ من ةاملقّدم عريضةالبعد اإلّطالع على    
  وزير أّن  ا  جاء فيهّت وال ، 2018 ماي 3بتاريخ  181504بكتابة اجمللس حتت عدد  ةاملرسّ و التونسّيني 

 2018قائمة اخلرباء يف املساحة لسنة  2017مارس  27 صدرأ ة التجهيز واإلسكان والتهيئة الرتابيّ 
نت القائمة  تضمّ  كماة مراسالت للوزارة،  هبا رغم توجيه عدّ املهندسني  عمادةإعالم  مل يتمّ غري أنّه 

ا دفع بعمادة املهندسني  ممّ  ،إسنادهم رخصة ممارسة نشاط خاص مبقابل أساء موظفني متقاعدين تّ 
مل تتلقى   غري أّّنا ،عدة إخالالت قانونيةعلى الحتوائها  كورة املذ  إىل تقدمي مطلب يف مراجعة القائمة 

 رد.  أيّ 

واملتضّمن طلب التخلي  2018 ديسمرب 14املكتوب الوارد عن املّدعية بتاريخ  الع علىوبعد اإلطّ 
 عن الّدعوى.
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واملتضّمن  2019 أوت  6م بكتابة اجمللس بتاريخ الع على تقرير مندوب احلكومة املرسّ وبعد اإلطّ 
 قبول مطلب طرح القضّية.

 وبعد اإلّطالع على الّتقرير املعّد من املقّررة السّيدة إميان العوين.

واملتعّلق إبعادة   2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36وبعد اإلّطالع على القانون عدد 
   .تنظيم املنافسة واألسعار

واملتعّلق ابلّتنظيم اإلداري واملايل   2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477عدد  وعلى األمر
   .وسري أعمال جملس املنافسة

 . وبعد اإلّطالع عل بقّية األوراق املظروفة ابمللفّ 

  12ابلطّريقة القانونّية جللسة املرافعة املعّينة ليوم  الطرفني وبعد اإلّطالع على ما يفيد إستدعاء 
األستاذة  ، وهبا تلت السّيدة إميان العوين ملّخصا من تقرير ختم األحباث، وحضرت 2019سبتمرب

وزير  ومل حيضر من ميّثل املّدعى عليه  ّسكت بطلب التخلي عن الدعوى.انئبة املّدعية ومتجنالء اجلريب 
 وبلغه اإلستدعاء.  ،ةالتجهيز واإلسكان والتهيئة الرتابيّ 

   .ة اهلمامي ملحوظاهتا املظروفة نسخة منها ابمللف وتلت مندوبة احلكومة السّيدة كرمي

 .2019كتوبرأ 3يوم وإثر ذلك قّرر اجمللس حجز القضّية للمفاوضة والّتصريح ابحلكم جبلسة 
 

 وهبا وبعد املفاوضة القانونية صر ح مبا يلي : 

املرّسم بكتابة اجمللس و  االصادرعنهاملكتوب مبقتضى  ااملّدعية التخّلي عن دعواه طلبتحيث 
   .2018ديسمرب  14بتاريخ 
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امللف  وكان ،عليه فقه قضاء اجمللسطبقا ملا استقرّ واضحا وصرحيا طلب الّتخلي  طاملا جاءوحيث 
فقد تعنّي  ،خمّلة ابلّسوق املعنّية ابلّنزاعا يفيد القطع بوجود ممارسات ملتضّمن م غريعلى حالته 

   التصريح بقبوله.

 : األسبابوهلذه 

 قّرر اجمللس قبول مطلب الّتخلي.

وصدر هذا القرارعن الّدائرة القضائّية األوىل جمللس املنافسة برائسة الّسيد رضا بن حممود  
   . يخوالّسيدة سندس ابلشّ  وعضويّة الّسادة حمّمد العّيادي واخلّموسي بوعبيدي وخالد السالمي

 
 حبضور كاتبة اجللسة السي دة ميينة الز يتوين.  2019أكتوبر  3وتلي علنا جبلسة يوم     

 

 

 كاتبة اجللسة       الر ئيس  
 

 ميينة الز يتوين                    رضا بن حممود        
 

 


