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حلمد �        ة  ونسيّ ة التّ اجلمهوريّ         ا

  جملس املنافسة         

 الّدائرة القضائّية األوىل      

  203079 :ة اإلستعجالّية عددالقضيّ 

  2020أكتوبر 1/ريخ القرار: 

  قرار إستعجايل  

  ايل بني: أصدر جملس املنافسة القرار التّ 

  

    بنهج ابن عمر ها  مقرّ   ، يف شخص ممثلها القانوين  النقابّية الوطنّية للخرباء يف املساحةالغرفة    :ّدعيةامل

   ،تونس 1082حي املهرجان   8 عدد

  من جهة، 
  

شارع حممد علي  ب  مقرّهيف شخص ممثله القانوين    ديوان قيس األراضي واملسح العقاري:  ّدعى عليهوامل

  ،تونس 1003،احلي األومليب 3عدد  عقيد

  .خرىأ جهة من

من      املقّدم  املطلب  على  اإلطالع  املساحة  بعد  يف  للخرباء  الوطنّية  النقابّية  عدد  الغرفة   حتت 

طلب  ،  2020  جوان  29  بتاريخ  203079 لوضع  واملتضّمن  استعجاليا  تفاقّيات  إلل  حدّ التدّخل 

ملا مع الوزارات واملؤسسات العمومّية  املربمة من طرف ديوان قيس األراضي واملسح العقاري  Xملراكنة  

 1974لسنة    100القانون عدد    اخلرباء يف املساحة احملّددة مبوجب  هاممل  افسة صرحية من   من  تضمنه

ل،  1974ديسمرب    25يف    املؤرّخ Xلنسبة  الشأن  هو  وزيركما  العقاريّ   أمالك  قرار  والشؤون  ة الدولة 

ة  يّ ات العقار بتسوية الوضعيّ   Xملصادقة على دليل اجراءات اخلاصّ   قاملتعلّ و   2020جوان    3خ يف  املؤرّ 

  . ة القدمية القائمة على ملك الدولة اخلاصّ للتجمعات السكنيّ 
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أّن  والذي جاء فيه    العقاريديوان قيس األراضي واملسح  من  بعد اإلطالع على التقرير املقّدم        

صّنف ضمن املهام الّيت يقوم wا لفائدة الدولة نظرا إ أغلبية األشغال املنجزة يف   طار هذه اإلتّفاقيات ت

للبالد واألمنّية  اإلسرتاجتّية  صبغتها  أنّ   ، ل طبقا  يعترب  الديوان    ضرورة  للدولة  الفّين  واخلبري  املستشار 

 ،له  احملدث  1974ديسمرب    25املؤرّخ يف    1974لسنة    100قانون عدد  من ال  "ج"الفقرة    5للفصل  

خارجها أو تكليف مؤسّسة   توّيل الديوان أشغال القيس Dلبالد التونسّية أوي   "أنّه    والذي يقتضي

اإلقتضاء   عند  إلجنازها  للدوائرخمتّصة  التحديد  مباشرة  الدولّية    وكذلك  واألراضي  اإلداريّة 

ل السادس من القانون املذكور  طبقا كذلك للفقرة "ب" من الفصو ،    ة عند الطلب"ولألمالك العامّ 

التعاقد  عرب    واجلماعات واملصاحل العمومّية  اإلداراتي عهد للديوان تقدمي املساعدات ملختلف  الذ

صاصه.    معها فيما يتعّلق Xألشغال الّيت هي من إخت

فإ  ذلك  عن  الوضعّية  وفضال  لتسوية  الديوان  مع  العقاريّة  والشؤون  الدولة  أمالك  وزارة  تعاقد  ّن 

الفصلني   طائلة  حتت  يدخل  اخلاص  الدولة  ملك  على  املقامة  القدمية  السكنّية  للتجمعات  العقاريّة 

  املذكورين �عتبارها أشغاال مللك الدولة الّيت ينفرد �جنازها الديوان دون غريه. 

واملتعّلق مبهنة اخلبري يف املساحة    2002أفريل    11املؤرّخ يف    2002لسنة    38ن عدد  أّن القانو   كما     

 11ومل يوّكل هذه األشغال إىل اخلبري يف املساحة ضمن املهام املذكورة Xلفصل    هلذه املهاممل يتعّرض  

مج وخمّططات ّن أغلبّية األشغال املنجزة يف إطار هذه اإلتفاقّيات تندرج يف إطار براأ  فضال عنمنه،  

الفصل   (الفقرة اخلامسة من  للدولة  مارس   13املؤرّخ يف    1039من األمر عدد    49التنمية اجلهويّة 

صفقات العمومّية). 2014   املتعّلق بتنظيم ال

ق �عادة  واملتعلّ   2015سبتمرب    15خ يف  املؤرّ   2015لسنة    36وبعد اإلّطالع على القانون عدد  

  منه،  15ة الفصل وخاصّ  واألسعار،تنظيم املنافسة 

األمر يف  املؤرّ   2006لسنة    477عدد    وعلى  Xلتّ واملتعلّ   2006فيفري    15خ  اإلداري ق  نظيم 

  واملايل وسري أعمال جملس املنافسة،  

  . وبعد اإلّطالع عل بقّية األوراق املظروفة Xمللفّ 
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  17  ة جللسة املرافعة املعّينة ليومالقانونيّ ريقة  وبعد اإلّطالع على ما يفيد إستدعاء األطراف Xلطّ 

تلت،    2020سبتمرب العوين    وwا  إميان  تقرير السّيدة  من  صا  الكتايب،ملّخ الغرفة   ها  رئيس  وحضر 

احلكم   طالبا  الدعوى  عريضة  تضّمنته  ما  ضوء  يف  ورافع  املساحة  يف  للخرباء  الوطنّية  النقابّية 

وامل،طبقها األراضي  قيس  ديوان  ممثلة  برفض  وحضرت  احلكم  أصلّية  صورة  ب وطلبت  العقاري  سح 

اإلختصاص   لعدم  لعدم وجاهتهاالدعوى  رفضها  إضافيا  وأدل  ،  واحتياطيا  رّدا  ت مبذكرة ضّمنتها 

  على عريضة الدعوى. 

  املظروفة نسخة منها Xمللف. وتلت مندوبة احلكومة ملحوظا�ا 

  . 2020أكتوبر  1صريح Xحلكم جبلسة يوم ة للمفاوضة والتّ ا�لس حجز القضيّ  روإثر ذلك قرّ 
  

  
  

  وbا وبعد املفاوضة القانونية صّرح مبا يلي : 

صفقات املربمة من   لإلتفاقّيات التدّخل العاجل لوضع حّد    إىل  يرمي  املطلب املاثلكان  حيث        وال

العالقة   العمومّية ذات  واملؤسسات  الوزارات  العقاري مع  واملسح  األراضي  ديوان قيس  بتسوية  طرف 

العقار الوضعيّ  السكنيّ يّ ات  للتجمعات  اخلاصّ ة  الدولة  ملك  على  القائمة  القدمية  متّثل  ة  أّ¢ا  مبقولة   

املساحة طبقا   اخلرباء يف  لسنة    100ا هو خمول هلم Xلقانون عدد  ملإعتداءا على صالحيات ومهام 

   . 1974ديسمرب  25يف  املؤرّخ  1974

الفصل   اقتضى  القانون عدد    15وحيث    2015سبتمرب    15خ يف  املؤرّ   2015لسنة    36من 

املنافسة واألسعار  واملتعلّ  تنظيم  التّ ...  أنّه: "ق �عادة  املنافسة يف أجل  ويف صورة  أكد، ميكن �لس 

زمة اليت من  ة الالّ حفظيّ اذ الوسائل التّ أن ¦ذن وبعد مساع األطراف ومندوب احلكومة Xختّ ثالثني يوما  

صاديّ   شأ¢ا تفادي حصول ضرر حمدق ال ميكن تداركه وميسّ  العامّ Xملصلحة االقت ة أو Xلقطاعات ة 

  .ع"ا ز يف أصل النّ   ة أو مبصلحة املستهلك أو مبصلحة أحد األطراف، وذلك إىل حني البتّ املعنيّ 

استقرّ  املادّ   وحيث  يف  املنافسة  جملس  قضاء  اعتبار  فقه  على  اإلستعجالّية  يف  نّ أة  يستوجب  ه 

التّ  الّنزاعالوسائل  املساس §صل  إىل  اإلذن wا  يؤّدي  أال  ومتأّكدة بشكل  أو   ،حفظية  تكون جمدية  ن 

درؤه بسرعة حىت   أو أن تنذر خبطر حمدق جيب،  تكون معه احلالة معرضة للتغّري سلبا ويف وقت وجيز  

  ال يتّم النيل من حّق حيتاج إىل محاية عاجلة حلفظه من الّتالشي. 
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لسنة   1039األمر عدد  من    49الفصل    بتطبيق أحكاميتعّلق  الراهن  أّن النزاع    فضال عن  وحيث

صفقات العمومّية  2014مارس    13املؤرّخ يف    2014 صفقات  يف جان  املتعّلق بتنظيم ال بها املتعّلق Xل

وحجم    عوى ومرفقا�ا من كّل بيان حول طبيعةالتفاوض املباشر، فقد خلت عريضة الدّ بطريق  املربمة  

صفقات جرّاء األضرار احملدقة الّيت تزعم الطالبة تكّبدها     .املذكورة إبرام ال

  وهلذه األسباب:  
  

  املطلب.  عدم قبول اfلس : قّرر 
  

الّسيد   برسة  املنافسة  �لس  األوىل  القضائّية  الّدائرة  عن  القرار  هذا  حممود وصدر  بن    رضا 

  ة محاد وحممد العّيادي واخلموسي بوعبيدي. وفتحيّ سندس Xلّشيخ ات والّسادة وعضويّة الّسيد
  

  السمايت .  نبيلحبضور كاتبة اجللسة السّيد  2020أكتوبر  1وتلي علنا جبلسة يوم      
  

  

  
  

  اجللسة كاتب              الّرئيس  
 

  نبيل السمايت                      رضا بن حممود         

  

  

  

  
 


