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    احلمد �ّ                                                اجلمهوريّة التونسّية

    جملس املنافسة   

  191542: القضية عدد 

    2020 ديسمرب 24  !ريخ القرار:  

    

    قـــــرار 

 جملس املنافسة القرار التايل بني:  أصدر        

 

التونسي  : املّدعية السهم  البضائع  نقل   TRANSPORT MARCHANDISES LA  "شركة 

FLECHE TUNISIENNE (SOTRAFLET)   "  ئبها األستاذ حممد    ،يف شخص ممثلها القانوين?

  تونس ، 15سرحان خليف، الكائن مكتبه ،بـنهج غرة جوان ميتوال فيل، عدد 

  من جهة،

  

القانوين "  STEFOVERشركة فوفار "  :  ا واملّدعى عليه ملنطقة  Yها  الكائن مقرّ   ،يف شخص ممثلها 

    Yريس،   60276ص ب  ،3اكس  سيد  ، أيكس أون بروفانس 13797ميل يل  الصناعية 

  .من جهة أخرى

بتاريخ         املنافسة  جملس  بكتابة  املرّسم  املطلب  على  اإلّطالع  عدد   2019ماي    24بعد  حتت 

  " البضائع السهم التونسي نقل  "شركة   األستاذ حممد سرحان خليف نيابة عن واملقّدم من طرف  191542

إىل ليبيا    التفقيصموضوعه نقل بيض    اشفاهي  اإتفاق  املدعى عليها العارضة أبرمت مع  والذي جاء فيه أّن  

فوجئت بقطع العالقة التجارية    اغري أ~  ،أرقام معامالت هامة  املّدعيةوحققت خالله    2012امتد إىل سنة  

قبل   فوفارمن  إنذار  شركة  ما    ،دون سابق  أضرار تسبّ وهو  هلا يف  رقم    تل متثّ   ةYلغ  ب  وتراجع  تقهقر  يف 

    . معامال�ا بدرجة كبرية
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املطلوبة    املّدعيةوحيث متسكت   أتته  ما  الفص�ّن  من   5  ليعّد ممارسة خملة Yملنافسة على معىن أحكام 

 إلزاملس  ا�من    ، لذا فهي تطلبواملتعلق �عادة تنظيم املنافسة واألسعار  2015لسنة    36القانون عدد  

  املعنية Yلكف عن هذه املمارسات وزجرها. 

  بتاريخ   537مالحظات مندوب احلكومة املرمسة بكتابة ا�لس حتت عدد  وبعد اإلّطالع على           

مت رفع الدعوى أمام ا�لس بعد    ضرورة أنه   الدعوى شكال  واليت طلب فيها رفض    2020أكتوبر    20

  مرور أكثر من مخس سنوات من إرتكاب املمارسات املثارة Yلعريضة. 

املتعّلق �عادة   2015سبتمرب    15املؤرّخ يف    2015لسنة    36وبعد االّطالع على القانون عدد   

  منه.  15تنظيم املنافسة واألسعار وخاصة الفصل 

املتعّلق بضبط   2006فيفري    15املؤرّخ يف    2006لسنة    477على األمر عدد  وبعد االّطالع  

  الّتنظيم اإلداري واملايل وسري أعمال جملس املنافسة.

االّطالع          استدعاء  وبعد  يفيد  ما  القان  الطرفنيعلى  املرافعةYلطريقة  جللسة  ليوم    ونية 

 ت ملّخصا لتقرير ختم األحباث، وحضر   رمي شعبان األدب   ةالسّيد  ةاملقّرر   تلت، و�ا  2020ديسمرب23

 متسكت بعريضة الدعوى و   املدعية نيابة عن زميلها األستاذ حممد سرحان خليف ?ئب    تقية آية    ةاألستاذ

احلكومة  مندوب  وحضرت  .وبلغه االستدعاء املدعية عليهاومل حيضر ?ئب الشركة  .والطلبات املضمنة �ا

  . املظروفة نسخة منها Yمللفالكتابية ملحوظا�ا وتلت  فضيلة الراحبيالسّيدة 

  . 2020ديسمرب  24 وإثر ذلك قّرر ا�لس حجز القضّية للمفاوضة والّتصريح Yحلكم جبلسة يوم 

  : و7ا وبعد املفاوضة القانونّية صرح مبا يلي

   من جهة الّشكل:    -    
حيث قّدمت الدعوى ممّن له الّصفة واملصلحة ويف اآلجال القانونّية، األمر الذي يتعّني معه قبوهلا  

  الّناحية. من هذه 

  من جهة األصل:  - 
�دفحيث         الدعوى  إلزام  كانت  عليها  إىل  مع  املدعى  التجارية  عالقا�ا  طبقا   املدعية  مبواصلة 

  واليت تقضي بنقل بيض التفقيص إىل ليبيا.  بينهما ةاملربم يةلإلتفاق

تبّني من التحقيق ومن األوراق و   2019ماي    24عريضة الدعوى على ا�لس بتاريخ    وردت   وحيث     

  17املؤرخ يف    السهم التونسي  –نقل البضائع  حمضر مساع للممثل القانوين لشركة  خاصة  املظروفة Yمللّف و 

  ."2012منذ سنة  انقطعتDن العالقة التجارية مع اخلصيمة قد  " 2020 أوت 
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   . 2012تعود إىل سنة املمارسات اليت أ²ر�ا املّدعية يف عريضتها  أنّ  وحيث      

 2015سبتمرب    15املؤرخ يف    2015لسنة    36من قانون عدد    15وحيث اقتضت أحكام الفصل      

واألسعار،"   املنافسة  تنظيم  �عادة  الدعاو املتعلق  Oملنافسة    ى ...تسقط  املخلة  Oملمارسات  املتعلقة 

  مبرور مخس سنوات على !ريخ ارتكا7ا". 

  الدعوى مبرور الزمن. Yنقضاءوحيث تعّني واحلال ما ذكر التصريح     

  

 وهلذه األسباب: 

  ،قّرر اXلس رفض الّدعوى        

السّيد          بر³سة  املنافسة  �لس  األوىل  القضائية  الّدائرة  عن  القرار  هذا  حممودوصدر  بن  وعضوية   رضا 

ن    وحممد شكري رجب.  حممد العيادي والّسيدانالسيد¶ن فتحية محاد ورمي بو́ز

  حبضور كاتبة اجللسة السّيدة ميينة الزّيتوين. 2020ديسمرب24 يوم وتلي علنا جبلسة
  

                       كاتبة اجللسة                                                                           الّرئيس          

      ميينة الزيتوين                                                                     رضا بن حممود        

    
  

 


