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الحمد �                                                                                                            الجمهورية التونسية  

منافسة ال لس مج  

   203080د  القضية اإلستعجالية عد 

2020  ديسمبر  16تاريخ القرار   

 قرار استعجالي 

التالي بين: أصدر مجلس المنافسة القرار   

 

جلول   : الطالب بن  لطفي  المعّي   ، جميل  حسيب  األستاذ  محاميه  بمكتب  مخابرته  محل  ن 
    ، أريانة، الطابق السادس ، 86الكائن بشارع الحبيب بورقيبة عدد  ،الرتيمي 

  جهة، من                                                                                            

الوطنّي الشّ   :المطلوبةو البترول  ركة  لتوزيع  ممثّ   "عجيل" ة  شخص  القانونيفي  الكائن    ،لها 
عقيد مقرّ  علي  محمد  بشارع  اإلجتماعي  الخضراء  ،ها  يوسف    ،تونس  ،حي  األستاذ  ينوبها 
  6.2قة  الشّ ،  6ابق  الطّ   ، البرج أ  ،عمارة قولدن تاور   ، مكتبه بشارع الطاهر غرسة  ،زقيالرّ 

                               ، تونس  1082  ،المركز العمراني الشمالي

  من جهة أخرى.                                                                                    

  

المجلس  لةمسجّ ال اإلستعجالية عوىالدّ  عريضة على اإلطالع بعد عدد    بكتابة  تحت 

والتي جاء فيها تيمي،  المرفوعة من األستاذ لطفي الرّ و   2020سبتمبر   24بتاريخ    203080

الشّ عي متسوّ المدّ   أنّ  البترول  ركة الوطنّي غ من  في    ل ألصل تجاري متمثّ "عجيل  "ة لتوزيع 

المحروقات  محطّ  لبيع  أريانة  ب ة  وأنّ   ةبموجب عقد وكالة حرّ والية  إلى   المطلوبة  ،  عمدت 

محطّ ف  وّق التّ  تزويد  عن  يوم    تهالفجئي  منذ  إي   2020جويلية    16بالمحروقات    فائه رغم 

  ة. بالتزاماته التعاقدّي 

مجلس  من  لب  طي فهو  ،  ف الفجئيوّق التّ   هذا  اجمة عنالّن   ولغاية إيقاف تداعيات األضرار      

  .فط ومنتجاتهإلزام المطلوبة باستئناف تزويدها بالّن ب ا اإلذن استعجالّي المنافسة 
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  565  مة بكتابة المجلس تحت عددظات مندوب الحكومة المرسّ و حمل وبعد اإلطالع على  

رفض    2020  أكتوبر  30بتاريخ   فيها  طلب  التي   لخلوّ   مطلبالوالتي  المؤيدات  من  العريضة 

  .ذلكر تّبر

ق  المتعّل   2015سبتمبر    15خ في  المؤرّ   2015لسنة    36وبعد اإلطالع على القانون عدد  

  منه.   15واألسعار وخاصة الفصل بإعادة تنظيم المنافسة 

عدد   األمر  في  المؤرّ   2006لسنة    477وعلى  بضبط  المتعّل   2006فيفري    15خ  ق 

  التنظيم اإلداري والمالي وسير أعمال مجلس المنافسة.

  لجلسة المرافعة ليوم    ةريقة القانونّي بالطّ    الطرفين استدعاء  ما يفيد   وبعد اإلطالع على 

صا لتقرير خــتم األبحــاث، وحضــر هدى الطولقي ملخّ   ةالسيد  ةرالمقرّ   وبها تلت  2020ديسمبر  2

 ين محــلّ الــدّ   مبــرزا بالخصــوص أنّ   طلباتــه  وفــق  الب ورافعالطّ   تيمي نيابة عنلطفي الرّ   األستاذ

به فــي مضيفا أن منوّ للمطلوبة، كضمان  هنزويد اعتبارا لوجود عقد رلقطع التّ نازع ليس سببا  التّ 

 مت تجسّ د من المطلوبة قد ألحق أضرارا جسيمة وفادحة  ي زو قطع التّ   اقتصادية وأنّ ة  تبعّي   وضعية

  لمطلب.ر اإلستجابة لما يبرّ ف نشاطه موّق باألساس في ت 

ورافــع علــى ضــوء   المطلوبــة "شــركة عجيــل"  عن  بةنيازقي  يوسف الرّ    ذوحضراألستا

نبيــه بتــه وماطــل رغــم التّ خــالص منوّ الب امتنــع عــن  الطّ   أنّ بالخصوص  دا  د مؤكّ ريره في الرّ اتق

  في المقتطعات القديمة. ده الغشّ ، فضال عن تعمّ في أكثر من مناسبة عليه

أنّ كما   المطلوبة  نائب  المعروض  الّن   أبرز  المدنّي يتّ زاع  بصبغته  ويخرج  الصّ   ةسم  رفة 

ه ال وأّن   ،ةتعاقدّي عن اختصاص مجلس المنافسة باعتباره ناتجا عن إخالل بالتزامات  بب  لهذا السّ 

بأيّ  ينتفعللشّ   حال  يمكن  أن  تبعّي بخطئه   خص  وجود حالة  نافيا  اقتصادّي ،  أنّ ة  مفروضة حال    ة 

به  فضال عن تسبّ   ،عامل مع المطلوبة في إطار عقد واضح المعالمرة التّ الب اختار بإرادته الحّ الطّ 

  المطلوبة، طالبا رفض المطلب. ركة لبي في قطع العالقة القائمة مع الشّ فه السّ بتصرّ 
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ة المظروفة ّي وتلت ملحوظاتها الكتاب  فضيلة الرابحييدة  الحكومة السّ وحضرت مندوب   

  .نسخة منها بالملفّ 

قرّ   ذلك  القضّي وإثر  المجلس حجز  للمفاوضةر  بجلسة  والتّ  ة  بالحكم    16يوم  صريح 

  . 2020 ديسمبر

  : ح بما يليالقانونية صرّ وبها وبعد المفاوضة                 

اإلذنحيث      إلى  الماثل  المطلب  ممثلها    استعجاليا  يرمي  في شخص  المطلوبة  بإلزام 

محطّ  تزويد  باستئناف  حين    "عجيل"ة  القانوني  إلى  النفط  منتوجات  وبجميع  بالمحروقات 

القضّي   البتّ  األصلّي في  والمنشورةة  المجلس  أمام  المرفوعة  الطالب  ة  عدد   من  تحت 

  فاذ العاجل.مع اإلذن بالّن  2020وت أ  17بتاريخ   201569

  2015لسنة    36عدد      من القانون  15أحكام الفقرة األخيرة من الفصل    وحيث اقتضت  

في   بإعادة  المتعّل     2015سبتمبر    15المؤرخ  واألسعار  ق  المنافسة  "أّن     تنظيم  في صورة   ه 

سماع    دالتأكّ  وبعد  يأذن  أن  المنافسة  لمجلس  باتّ يمكن  الحكومة  ومندوب  الوسائل  األطراف  خاذ 

بالمصلحة    زمة التي من شأنها تفادي حصول ضرر محدق ال يمكن تداركه ويمسّ التحفظية الالّ 

ة أو بمصلحة المستهلك أو بمصلحة أحد األطراف وذلك امة أو بالقطاعات المعنّي ة الّع اإلقتصادّي 

  زاع".في أصل الّن  إلى حين البتّ 

يستوجب في  ه  ة على اعتبار أّن ة اإلستعجالّي مجلس المنافسة في المادّ عمل    وحيث استقرّ 

دة بشكل  زاع وأن تكون مجدية ومتأكّ ي اإلذن بها إلى المساس بأصل الّن ة أال يؤدّ الوسائل التحفظّي 

للتغّي تكون معه الحالة مّع  تنذر بخطر    ،ر سلبيا وفي وقت وجيز رضة  محدق بجب درؤه أو أن 

  .الشييل من حق يحتاج إلى حماية عاجلة لحفظه من التّ الّن  بسرعة حتى ال يتمّ 

        

الملفّ تبّي وحيث   أوراق  التعاقدّي   أنّ   ن من ظاهر  العالقة  الطّ ة  قطع  انبنى  إّنما    رفينبين 

  ته تجاه المطلوبة. د بذمّ ل في وجود دين متخّل الب نفسه تمثّ ب فيه الطّ على سبب موضوعي تسّب 
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ر  روط التي قد تبرّ مات والشّ ما تقدم في المطلب الراهن المقوّ ر في هدي  وحيث لم تتوّف 

  ة إليـه. اإلستجاب 

  ولهذه األسبــــــاب 

  ر المجلس رفض المطلب.قرّ 

  

محمد  يد  جلس المنافسة برئاسة السّ ة األولى لمائرة القضائّي وصدر هذا القرار عن الدّ 

وعضوّي العّي  و حمّ   فتحية  الّسيدةة  ادي  اليحياوي    الّسيدينو ان  بوزّي ريم  الّسيدة    اد  عصام 

  . شكري رجب ومحمد

يوم   بجلسة  علنا  السّ   2020  ديسمبر   16وتلي  الجلسة  كاتبة  يمينة  بحضور  يدة 

  الزيتوني. 

  

 

ــ الرئ         بة الجلسةــكات                                                          يسـ

    

  يمينة الزيتوني                                                     العياديمحمد     

  

     

                                                            


