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الجمهورية التونسية
مجلس المنافسة
القضية عدد 191551
تاريخ القرار  25فيفري2021

ﻗـــــرار
أصدر مجلس المنافسة القرار التالي بين

الم ّدعية ﺷﺮﻛﺔ ديكليك  DECLICفي ﺷخص ممثلها القانوني ،نائبتها اﻷستاذة درصاف
والي ،الكائن مكتبها بعمارة جنان البحيﺮة ،مكتب عدد س  ،33بلوك س ،الطابق الثالث ،ﺣي
الصنوبﺮ البحيﺮة  ،2ﺗونﺲ،
من جهة،
والم ّدعى عليها ﺷﺮﻛﺔ اياماس أوﺗدور  IMS OUTDOORفي ﺷخص ممثلها القانوني
مقﺮها بـنهج الحسين بوزيان ،عدد  1001 ،6ﺗونﺲ ،نائبها
ّ
26

من جهة أخرى

بعد اﻹطﻼع علﻰ عﺮيضﺔ الدّعوى المقدّمﺔ من اﻷستاذة درصاف والي والمس ّجلﺔ بتاريخ
 20ديسمبﺮ  2019ﺗحت عدد  ،191551والمتضمنﺔ ّ
صلت منذ أوت
أن الشﺮﻛﺔ المدّعيﺔ ﺗح ّ
 2015علﻰ رخصﺔ بلديﺔ لتﺮﻛيز لوﺣﺔ إﺷهاريّﺔ بمنطقﺔ عين زغوان ،غيﺮ ّ
أن المدّعﻰ عليها
ﺗولّت ﺗﺮﻛيز لوﺣﺔ إﺷهاريّﺔ ﻛبيﺮة الحجم ﺣجبت لوﺣتها بما ﺗسبّب لها في خسارة عقود إﺷهار
ﺷﺮﻛﺔ اﺗ ّصاﻻت ﺗونﺲ
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وباعتبار أ ّن ماقامت به المدّعﻰ عليها يعدّ إخﻼﻻ بالمنافسﺔ علﻰ معنﻰ الفصل الخامﺲ
من القانون عدد  36لسنﺔ  2015المتعلّق بإعادة ﺗنظيم المنافسﺔ واﻷسعار ،فهي ﺗطلب من
المضﺮة
مجلﺲ المنافسﺔ إلزامها بإزالﺔ اللّوﺣﺔ اﻹﺷهاريﺔ موضوع المخالفﺔ وﺗعويضها عن
ّ
جﺮاء قطع عقود اﻹﺷهار التي أبﺮمتها مع ﺣﺮفائها ،خاصﺔ ّ
وأن
المادّيﺔ والمعنويّﺔ الﻼّﺣقﺔ بها ّ
صل عليه مخالف للمنشور المشتﺮك عدد  13المؤرخ في  4سبتمبﺮ
الت ّﺮخيص البلدي المتح ّ
 2019المتعلق بتﺮﻛيز واستغﻼل عﻼمات اﻹﺷهار بال ّ
طﺮقات المﺮقّمﺔ
وبعد اﻹطﻼع علﻰ الت ّقﺮيﺮ اﻹضافي المقدّم من اﻷستاذة درصاف والي بتاريخ 19
جانفي  ،2021والذي جاء فيه ّ
ضد لﻼفتته لم يحتﺮم المسافﺔ القانونيﺔ بما أدّى إلﻰ
أن ﺗﺮﻛيز ال ّ
منوبتها من استغﻼل لوﺣتها اﻹﺷهاريّﺔ ومنافستها في الموقع
ﺣجب ّ
الﺮؤيا عنها وﺣﺮمان ّ
اﻹﺷهاري الذي يمثّل أه ّميﺔ للمستهلك وللشﺮﻛات المستشهﺮة التي ﺗبحث عن أه ّم المواقع
اﻹﺷهاريّﺔ
ضد ﻛان بغايﺔ اﻹستحواذ علﻰ جميع المواقع الموجودة علﻰ ال ّ
ﻛما ّ
طﺮيق
أن ماقام به ال ّ
الﺮئيسيﺔ رقم 9
سلطﺔ المحليّﺔ لمصلحﺔ
فضﻼ عن ذلك ،فإ ّن خسارة المدّعيﺔ لحﺮفائها ﻛان مﺮدّه إيثار ال ّ
ضد علﻰ ﺣسابها ،و ّ
أن اﻷفعال التي أﺗتها المد ّعﻰ عليها ﺗعدّ من قبيل اﻹﺗ ّفاقات التي ﺗؤدّي
ال ّ
سوق المحلّيﺔ لﻺﺷهار التّجاري
سسات إلﻰ ال ّ
إلﻰ الحدّ من دخول مؤ ّ
ﻛما أ ّ ّن ﺗﺮﻛيز ال ّ
شﺮﻛﺔ المدّعﻰ عليها ﻻفتات ﻛبيﺮة الحجم في مواقع متقاربﺔ علﻰ الطﺮيق
الحﺮة،
الﺮئيسي دون المﺮور باﻹجﺮاءات المعمول بها مخالف للقانون ويحدّ من المنافسﺔ
ّ
إضافﺔ إلﻰ ّ
سﻼمﺔ المﺮوريّﺔ
أن ﻛبﺮ ﺣجم الﻼّفتات
مضﺮ بجماليّﺔ المحيط ومخالف لقواعد ال ّ
ّ
ﻛما هو منصوص عليه بالمنشور المشتﺮك عدد  13لسنﺔ 2019
ولك ّل هذه اﻷسباب ،ﺗطلب المدّعيﺔ إدخال بلديّﺔ الكﺮم في النّزاع باعتبار ّ
أن هذه اﻹﺗ ّفاقات
سلطﺔ المحلّيﺔ في ﺷخص ممث ّلها القانوني
ﻛانت بإيعاز من ال ّ
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ّ
اﻹطﻼع علﻰ ﺗقﺮيﺮ اﻷستاذ رﺷيد مبﺮوك نيابﺔ عن المدعﻰ عليها ﺷﺮﻛﺔ "إيماس
وبعد
سم بكتابﺔ المجلﺲ بتاريخ  10نوفمبﺮ  2020والتي طلب فيه رفض الدعوى
أوﺗدور" والمﺮ ّ
لعدم اﻹختصاص
وبعد اﻹ ّ
سمﺔ بكتابﺔ المجلﺲ بتاريخ  5فيفﺮي
طﻼع علﻰ ملحوظات مندوب الحكومﺔ المﺮ ّ
 2021والتي طلبت فيها رفض الدعوى لعدم اﻹختصاص

المؤرخ في  15سبتمبﺮ  2015المتعلّق
وبعد اﻹطﻼع علﻰ القانون عدد  36لسنﺔ 2015
ّ
بإعادة ﺗنظيم المنافسﺔ واﻷسعار وخاصﺔ الفصل  15منه
المؤرخ في  15فيفﺮي  2006المتعلّق بضبط
وعلﻰ اﻷمﺮ عدد  477لسنﺔ 2006
ّ
التنظيم اﻹداري والمالي وسيﺮ أعمال مجلﺲ المنافسﺔ
وبعد اﻹطﻼع علﻰ ما يفيد استدعاء الطﺮفين بال ّ
طﺮيقﺔ القانونيّﺔ لجلسﺔ المﺮافعﺔ ليوم
المقﺮرة السيدة هدى الطولقي مل ّخصا لتقﺮيﺮ ختم اﻷبحاث،
 17فيفﺮي  ،2021وبها ﺗلت
ّ
وﺣضﺮت اﻷستاذة درصاف والي نيابﺔ عن المدّعيﺔ ورافعت علﻰ ضوء ﺗقاريﺮها الكتابيﺔ
سكﺔ باختصاص المجلﺲ للنظﺮ فيها لتعلّق اﻷمﺮ في واقع
طالبﺔ الحكم لصالح الدعوى ،متم ّ
الحال بممارسات مخلّﺔ بالمنافسﺔ علﻰ معنﻰ الفصل  5من قانون المنافسﺔ واﻷسعار ﺗتمث ّل في
اﺗفاقيات غيﺮ معلنﺔ وضمنيّﺔ قائمﺔ بين ال ّ
شﺮﻛﺔ المدّعﻰ عليها وبلديّﺔ الكﺮم غايتها إيثار
ال ّ
سوق المعنيّﺔ بالنّزاع ،وهو ما يقتضي من المجلﺲ إدخال
شﺮﻛﺔ المذﻛورة وﺗمكينها من ال ّ
بلديّﺔ الكﺮم في النّزاع القائم
ولم يحضﺮ اﻷستاذ رﺷيد مبﺮوك نائب المدّعﻰ عليها ﺷﺮﻛﺔ » « IMS OUTDOOR
وبلغه اﻹستدعاء
بالملف
سيدة فضيلﺔ الﺮابحي ملحوظاﺗها المظﺮوفﺔ نسخﺔ منها
وﺗلت مندوب الحكومﺔ ال ّ
ّ
طالبﺔ رفض الدّعوى لعدم اﻹختصاص
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قﺮر المجلﺲ ﺣجز القضيّﺔ للمفاوضﺔ والت ّصﺮيح بالحكم بجلسﺔ يوم  25فيفﺮي
وإثﺮ ذلك ّ
2021
صرح بما يلي
وبها وبعد المفاوضة القانونية ّ

ﺣيث ﺗهدف الدّعوى إلﻰ إلزام المدّعﻰ عليها بإزالﺔ اللّوﺣﺔ اﻹﺷهاريﺔ التي ر ّﻛزﺗها
بطﺮيقﺔ غيﺮ قانونيﺔ بإيعاز من بلديّﺔ الكﺮم ،ذلك أنّها ﺣجبت اللّوﺣﺔ اﻹﺷهاريّﺔ للمدّعيﺔ
وﺗسبّبت في خسارة عقود إﺷهار ،فضﻼ عن مخالفتها للمنشور المشتﺮك عدد  13المؤرخ في
 4سبتمبﺮ  ،2019وﺗعدّ هذه الممارسات مخالفﺔ لقانون المنافسﺔ واﻷسعار باعتبارها ﺗنطوي
علﻰ اﺗ ّفاقات الغايﺔ منها الحدّ من المنافسﺔ اﻹقتصاديﺔ
وﺣيث يخضع إﺷغال الملك العمومي لل ّ
طﺮقات لتﺮخيص إداري طبقا لما اقتضته
أﺣكام الفصل  21من القانون عدد  17لسنﺔ  1986المتعلق بتحويﺮ التشﺮيع الخاص بملك
الدولﺔ العمومي للطﺮقات
وﺣيث اقتضت أﺣكام الفصل  9من اﻷمﺮ عدد  408لسنﺔ  2012المؤرخ في 17
ماي  2012المتعلّق بتنقيح وإﺗمام اﻷمﺮ عدد  261لسنﺔ  2010المؤرخ في  15فيفﺮي
 2010المتعلّق بضبط ﺷﺮوط وإجﺮاءات التﺮخيص في اﻹﺷهار بالملك العمومي للطﺮقات
وباﻷمﻼك العقاريﺔ المجاورة له التابعﺔ لﻸﺷخاص ّ
أن الموافقﺔ علﻰ اﻹﺷغال الوقتي لغايﺔ
إﺷهاريﺔ ﻷجزاء الملك العمومي للطﺮقات التابع للجماعات المحليﺔ ﺗمنح بمقتضﻰ ﺗﺮخيص
من قبل رئيﺲ الجامعﺔ المحليّﺔ التي يوجد بدائﺮﺗها التﺮابيﺔ الملك العمومي المعني
وﺣيث فضﻼ عن ّ
سك بها ،ﺗعدّ بحكم آثارها المحدودة مقصورة علﻰ
أن الممارسات المتم ّ
ّ
طﺮفي النّزاع دون غيﺮهماّ ،
المنظمﺔ لﻺﺷهار الت ّجاري بالملك العمومي
فإن الت ّﺮاﺗيب
للطﺮقات ﺗقع ﺗحت طائلﺔ نظام قانوني قائم الذّات ﺗسهﺮ علﻰ اﺣتﺮام موجباﺗه جهات
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مخول لها مﺮاقبﺔ ﺷﺮعيّﺔ الت ّﺮاخيص المسندة في إطاره ،وهي مسائل ﺗخﺮج
إداريّﺔ وقضائيّﺔ ّ
بطبيعتها ﺗلك عن وﻻيﺔ قاضي المنافسﺔ
ولهذه اﻷسبـــــاب
قﺮر المجلﺲ رفض الدعوى
ّ
سيد محمد
وصدر هذا القﺮار عن الدّائﺮة القضائيّﺔ اﻷولﻰ لمجلﺲ المنافسﺔ بﺮئاسﺔ ال ّ
سيدين عصام اليحياوي
سيدة سندس بالشيخ وال ّ
سيدة فتحيﺔ ﺣ ّماد وال ّ
العيّادي وعضويّﺔ ال ّ
ومحمد ﺷكﺮي رجب
سيدة يمينﺔ الزيتوني
وﺗلي علنا بجلسﺔ يوم  25فيفﺮي  2021بحضور ﻛاﺗبﺔ الجلسﺔ ال ّ

كاتــبة الجلسة

الرئـــيس

يمينة الزيتوني

محمد العيادي
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