
 تقدمي
ال يف دعم كان له دور فع  كما  دي يف بناء دولة القانون  ىتء القضاء االداري يضطلع بدور رايفما 

ابإلنتخاابت  منهاده ابلنزاعات االنتخابية وخاصة املتعلقة االنتقال الدميقراطي يف بالدان من خالل تعه  
 البلدية.

االداري اذ شهدت تركيز اثنيت عشرة دائرة ارقة يف اتريخ القضاء عالمة ف 2018لت سنة قد مث  و 
إضافة  إىل اإلختصاصات املوكولة إليها مبقتضى  وقد تعه دت عة عن احملكمة االدارية.ابتدائية جهوية متفر  

 .2018ح لإلنتخاابت البلدية بداية من شهر مارس قة ابلرتش  زاعات املتعل  ابلن   ،القانون

من احملكمة االدارية ابلنزاعات االنتخابية إبتدائيا وإستئنافيا و ما شهدت هذه السنة ألو ل مر ة تعه د ك
 قضائية.العامة اللسة قبل اجل

إلنتخاابت البلدية ونزاعات النتائج وإنتخاب انت احملكمة مبناسبة الن ظر يف نزاعات هذا وقد متك  
البلدية ومساعديهم من القيام بعملها على أكمل وجه رغم قصر اآلجال وحمدودية  السرؤساء اجمل

 اإلمكانيات.

كما كانت هذه النزاعات فرصة هلا لبلورة فقه قضاء يف املادة اإلنتخابية حتل ى  بقدر كبري من احلكمة 
 وص التشريعية.صمستوى الن   لث غرات اليت  الحت علىالقانوني ة وكذلك ابلصرامة اإلجرائية وسد  ا

ال خيفي  ت ويف آجال قانونية خمتصرة جيب أنيف هذه  النزاعا ت  احملكمة يف البـ أن  توف قغري  
ب من يتطل   األمر الذية عدد قضاهتا وضعف اإلمكانيات املرصودة هلا جهها وخاص ة قل  االصعوابت اليت تو 

للفصل يف النزاعات عرب قضاء انجح ويف  وتوفري الظروف املالئمة هاجل دعمالسلط العمومية التدخ ل من أ
يف النزاعات املتعلقة ابإلنتخاابت التشريعية والرائسية لسنة  آجال معقولة خاصة وهي مقبلة قريبا على البت  

 النسق العادي للنظر يف النزاعات االدارية األخرى.ودون أن يكون لذلك أتثري يف  2019
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 41خ يف ادلؤر   4169لسنة  61القانون األساسي عدد سابع عشر من  94إقتضى الفصل 
لسنة  7ادلتعل ق ابالنتخاابت واالستفتاء مثلما مت  تنقيحو وإسبامو ابلقانون األساسي عدد  4169ماي 

فيما العليا ادلستقلة لإلنتخاابت الطعن يف قرارات اذليئة  يقعأن و   4167فيفري  69 خ يفادلؤر   4167
ة القانوين أو رؤساء بقي   لهامن قبل رئيس القائمة أو ممث  لعضوية اجملالس البلدية حات ق ابلرتش  يتعل  

مكر ر  679قتضى الفصل . وقد احة بنفس الدائرة االنتخابية أمام زلاكم إدارية ابتدائيةالقائمات ادلرتش  
دوائر ابتدائية  تتعه د ،داريق بتنظيم القضاء اإلصدور القانون ادلتعل  من نفس القانون أن و إىل حني 

ق من القانون ادلتعل  ( جديد) 61إحداثها طبق الفصل  دارية يتم  عة عن احملكمة اإلابجلهات متفر  
 .ادلذكورةدارية، ابالختصاص ادلسند للمحاكم ابحملكمة اإل

 
وزبتص  ىذه الد وائر ابلن ظر يف دعاوى ذباوز السلطة اليت ترفع إللغاء ادلقر رات الصادرة عن 
السلط اإلدارية اجلهوية واحمللية مثل الوالايت والبلداي ت كإلغاء القرارات الصادرة عن ادلؤس سات 

الشرعية الصادرة عن الس لط اإلدارية العمومية اجلهوية واحمللية ودعاوى التعويض الناذبة عن األعمال غري 
اجلهوية واحمللية ودعاوى العقود اإلدارية اليت تكون تلك اإلدارات طرفا فيها. وخيتص  رؤساؤىا بقضاء 

 توقيف وأتجيل تنفيذ القرارات اإلدارية وتوجيو األذون اإلستعجالية للس لط اإلدارية اجلهوية واحمللية.
 

ها من القانون اإلنتخايب وادلتعلق ابلن ظر يف نزاع الرتشح وفضال عن اإلختصاص ادلسند إلي
لإلنتخاابت البلدية يف طوره اإلبتدائي فقد أسندت إليها رللة اجلماعات احمللية إختصاص الن ظر يف 

 النزاعات ادلتعل قة إبنتخاب رؤساء وأعضاء اللجان القارة للمجالس البلدية.
 

وادلتعلق إبحداث دوائر ابتدائية  2602ماي  22ادلؤر خ يف  7102لسنة  026األمر عدد ودبقتضى 
كما   متفر عة عن احملكمة اإلدارية ابجلهات وبضبط نطاقها الرتايب، مت  إحداث اثنيت عشر دائرة ابتدائية.

 مت  إحداث أربع دوائر إستئنافية ليصبح عدد الدوائر اإلستئنافية عشرة دوائر.
 

تطو را ملحوظا على عديد  4162و 4167إلدارية سنيت وتبعا لذلك فقد شهدت احملكمة ا
 ادلستوايت كما يربز ذلك من خالل ادلؤش رات ادلالية والبشرية.
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 إحداث الدوائر اإلبتدائية للمحكمة اإلدارية ابجلهاتالعنوان األّول: 
 

ادلتفّرعة عن احملكمة اإلدارية  الفرع األّول: التوزيع اجلغرايف للدوائر اإلبتدائية
 ابجلهات
 

 4167مارس  62اجمللس الوزاري ادلضي ق الذي انعقد يف  ، أقر  البلدي ة استعدادا لإلنتخاابت
ق  احملكمة اإلداري ة من القيــام ابلدور الذي أسند ذلا ممن القانون ادلتعل  نيتمكلرلموعة من اإلجراءات 

األمر مت  دبقتضى  حات،هوي ة مهمة النظر يف  الطعون ادلتعلقة ابلرتش  ابإلنتخاابت والذي عهد للدوائر اجل
وادلتعل ق إبحداث دوائر ابتدائية متفر عة عن احملكمة  2602ماي  22ادلؤر خ يف  7102لسنة  026عدد 

 اإلدارية ابجلهات وبضبط نطاقها الرتايب، إحداث اثنيت عشر دائرة ابتدائية.
 

 الن ظر الرتايب لكل  دائرة. وقد حد د ىذا األمر مرجع
 

وينحصر رلال الن ظر الرتايب خلمس دوائر إبتدائية متفرعة عن احملكمة اإلدارية يف حدود الوالية 
 وىي الدوائر اإلبتدائية بوالايت سوسة وصفاقس والقريوان والقصرين وسيدي بوزيد. اليت توجد هبا.

 
 لرتايب على أكثر من والية:وأم ا الدوائر السبع األخرى فيمتد  مرجع نظرىا ا

 الدائرة اإلبتدائية بنابل، يشمل مرجع نظرىا الرتايب والييت انبل وزغوان -

 الدائرة اإلبتدائية ببنزرت، يشمل مرجع نظرىا الرتايب والييت بنزرت وابجة -

 الدائرة اإلبتدائية ابلكاف، يشمل مرجع نظرىا الرتايب والايت الكاف وجندوبة وسليانة -

 اإلبتدائية ابدلنستري، يشمل مرجع نظرىا الرتايب والييت ادلنستري وادلهديةالدائرة  -

 الدائرة اإلبتدائية بقفصة، يشمل مرجع نظرىا الرتايب والييت قفصة وتوزر -

 الدائرة اإلبتدائية بقابس، يشمل مرجع نظرىا الرتايب والييت قابس وقبلي -

  والييت مدنني وتطاوينالدائرة اإلبتدائية دبدنني، يشمل مرجع نظرىا الرتايب -
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 التوزيع اجلغرايف للدوائر اإلبتدائية ادلتفر عة عن احملكمة اإلدارية ابجلهاتخارطة 
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 الفرع الثاين: التكلفة ادلالية لرتكيز الدوائر اجلهوية اإلبتدائية
 

مليون  6.4ادلتفر عة عن احملكمة اإلدارية ابجلهات بـ قد رت التكلفة ادلالية لرتكيز الدوائر اإلبتدائية    
 دينار وتنقسم إىل:

 ادلقر ات مليون دينار بعنوان مصاريف هتيئة 6.4 -

إلقتناء ادلعد ات والتجهيزات دبا يف ذلك السيارات اإلدارية وسيارات ادلصلحة دينار مليون  6.7 -
 اخلاصة ابجلهات.

 

وىي مقرات الدوائر اخلاص تة مقرات على ملك الدولة مت  سبكني احملكمة اإلداري ة من سوقد 
من سوسة، ادلنستري، قابس، الكاف، القريوان، سيدي بوزيد، وىي عبارة عن مقرات  اجلهوي ة بكل  

اتبعة حلزب التجمع ادلنحل قامت احملكمة ابستشارات لتهيئتها ودلالئمتها مع احلاجيات احلقيقي ة 
 للدوائر اجلهوي ة.

 

ات ابلوالايت ادلتبقية وىي مقرات الدوائر اجلهوي ة بكل قامت احملكمة بكراء مقر   ومن جهة أخرر
 من صفاقس، انبل، قفصة، القصرين، بنزرت و مدنني. 

 

ا خبصوص ذبهيز تلك ادلقرات فقد مت  التعاقد مع مصاحل السجون واإلصالح لتهيئة قاعات أم  
إلقتناء األاثث وطلب عروض إلقتناء  اجللسات يف كل الدوائر، كما مت  فتح طلب عروض وطين

 .ادلعدات اإلعالمي ة وطلب عروض إلقتناء ادلواد ادلكتبي ة
  

لت يف رلموعة من ادلواد اإلعالمية انتفعت احملكمة اإلداري ة هببة من اجلانب األدلاين سبث  وقد 
( وقاعة 61) أخرى( وأجهزة  61( وآالت انسخة ) 641( وطابعات )641حواسيب )

لت يف ألف دينار من ادلفومي ة الدولية لالجئني سبث   41ات، كما انتفعت احملكمة هببة قدرىا اجتماع
 .مكتيبأاثث 
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 عة عن احملكمة اإلدارية ابجلهاتالفرع الثالث: ادلوارد البشرية للدوائر اإلبتدائية ادلتفرّ 
 

 القضاة -الفقرة األوىل
 

قاض ويبلغ عدد القضاة ادلقر رين بتلك الد وائر أربعة بكل  دائرة. ويبلغ  يرتأ س كل  دائرة إبتدائية
عدد اإلطارات واألعوان اإلداريني عشرة من بينهم كاتب عام مساعد وكاتب للدائرة ويتوز ع البقية بني 

 أعوان إداريني وتقنيني يف اإلعالمية وعملة للتنظيف واحلراسة.
 

وقد فتحت مناظرة اإلنتداب  .قاض عن طريق ادلناظرة 11إنتداب  4167وقد مت  خالل سنة 
 .4167ومت  التصريح بنتائجها يف شهر سبتمرب  4167خالل شهر جويلية 

 
ابإلمافة إىل تسمية قامي من بني خرجيي ادلرحلة العليا للمدرسة الوطنية لإلدارة. ما سب ت ك
قضاة من الدوائر اإلبتدائية للمحكمة اإلدارية  7نقلة قر ر رللس القضاء اإلداري نفس الس نة ذلك ويف 

 . بناء على طلب منهم بتونس إىل الدوائر اإلبتدائية ابجلهات
 

. ووقعت 4167وصدرت األوامر الرائسية ادلتعلقة برؤساء الدوائر اجلهوية يف هناية شهر سبتمرب
بررلة دورات ما سب ت لنزاع اإلنتخايب. كبررلة دورات تكوينية لفائدة القضاة اجلدد يف ادلواد ادلتعلقة اب

. نظ مت أربع 4167، أجنزت صبيعها قبل موّف  سنة تكوينية حول الالمركزية والتسيري اإلداري وادلايل
الداعمة لالمركزية وخاصة منها صبعية" ىاينريش بول األدلانية  اتدورات منها ابلتعاون مع ادلنظ م

. وقد زار رئيس رللس الدولة اإليطايل ووفد رفيع ادلستوى احملكمة شتيفتونق"، ومنظمة " كونراد أدانور"
، اذلدف منها تبادل 4167اإلدارية ومت  إمضاء إتفاقية للتعاون الثنائي بني ادلؤسستني يف أكتوبر 

 اخلربات ودعم جهود الدولة التونسية واحملكمة اإلدارية يف إرساء جهاز قضاء إداري ال مركزي.
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سبحورت ايرات عمل إىل زلاكم أوروبية ومنها زايرة إىل احملاكم اإلدارية الكرواتية كما مت  تنظيم ز 
. وزايرة إىل رللس الدولة 4167جويلية  1إىل 9حول ال مركزية جهاز القضاء اإلداري يف كرواتيا أايم 

 .4167نوفمرب  4و1واحملاكم اإلدارية بفرنسا حول الدور اإلستشاري للمحاكم اإلدارية أايم 
 
أد ى عدد من القضاة زايرات عمل إىل رللس الدولة اإليطايل وبعض احملاكم اإلدارية اجلهوية و 

 7-1سبحورت حول المركزية احملاكم اإلدارية، وزايرة أخرى بتاريخ  4167ماي  66و4إبيطاليا يف 
 . احملاكم اإلداريةحول تطوير تقنيات التصر ف وإدارة العدالة يف  4167ديسمرب 

 
 إطارات وأعوان اإلدارة -لثانيةالفقرة ا

 

لدعم الزاد البشري للمحكمة اإلدارية وسد  حاجيات الدوائر اإلبتدائية ابجلهات مت  تنظيم عدد 
كتبة احملاكم   مناظرات إلنتداب 1. وقد مت  فتح  4162و 4167من ادلناظرات على إمتداد سنيت 

حبساب عشرة كتبة لكل  دائرة. وذلك فضال على تدعيم بعض الدوائر اإلبتدائية ادلتفرعة عن احملكمة 
اإلدارية ابجلهات إبطارات ذلم ذبربة بكتابة احملكمة لضمان تكوين ادلنتدبني اجلدد. وذلك ابإلمافة إىل 

 ني التاليني:أصناف أخرى من اإلداريني والعملة كما يربز ذلك من اجلدول
 

 7112جدول ادلناظرات ادلفتوحة خالل سنة  -1

 عدد اخلطط اتريخ فتح ادلناظرة مرجع ادلناظرة الرتبة
 مستشارين مساعدين

 62قرار رئيس احلكومة ادلؤر خ يف 
 4167ماي 

 خط ة 11 واألايم ادلوالية 4167جويلية  61
 خط ة 46 واألايم ادلوالية 4167سبتمرب  69 متصر يف كتابة زلكمة

 خطط 1 األايم ادلوالية 4167سبتمرب  61 تقنيني
م ادلوالية 4167سبتمرب  62 كتبة زلكمة  خط ة 11 واألاي 

إختصاص عملة من الصنف األو ل 
 حراسة

 1قرار الرئيس األو ل ادلؤر خ يف 
 4167أكتوبر 

 واألايم ادلوالية 4167نوفمرب  61

 خط ة 49

 عملة من الصنف األو ل إختصاص
 تنظيف

 خط ة 61

عملة من الصنف الرابع إختصاص 
 "سياقة"

 خطط 12
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 7112جدول ادلناظرات ادلفتوحة خالل سنة  -7

 عدد اخلطط اتريخ فتح ادلناظرة مرجع ادلناظرة الرتبة
عملة من الصنف األو ل إختصاص 

 حراسة

 64قرار الرئيس األو ل ادلؤر خ يف 
 4162أوت 

 ادلوالية واألايم 4162أكتوبر  4

 خط ط 2

عامل من الصنف اخلامس 
 إختصاص تسخني وتربيد 

 خط ة واحدة

عامل من الصنف اخلامس 
 إختصاص كهرابئي بناء 

 خط ة واحدة

عامل من الصنف الرابع إختصاص 
 ساعي 

 خط ة واحدة

عامل من الصنف الرابع إختصاص 
 سائق 

 خط ة واحدة

 
اخلاص ابحملكمة اإلداري ة  ط السنوي للتكوينيف إطار ادلخط  وقد انتفع األعوان اإلداريون 

  ف يف الصفقات العمومي ة.جودة استقبال ادلتقامني والتصر  يع اإلتصال و ماحول مو  بدورات تكوينية
 

اإلعالن عن اإلفتتاح الرمسي للدوائر اإلبتدائية ابجلهات. أي  4162فيفري  61وقد مت  يف 
تقدمي الطعون يف قرارات اذليئة العليا ادلستقل ة لإلنتخاابت ادلتعل قة ابلرتش ح  قبل فرتة قصرية من إنطالق

 لإلنتخاابت البلدية.
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 7102و 7102مؤّشرات تطّور احملكمة اإلدارية بني العنوان الثاين: 

 الفرع األّول: ادليزانية
 

دينار. وقد رت ميزانية العنوان األو ل لسنة  مليون 6بـ 4167قد رت ميزانية العنوان األول لسنة 
 %17. زلق قة بذلك نسبة تطو ر تقد ر بـمليون دينار 6.179بـ 4162

دبناسبة إحداث الدوائر  4167وقد مت  زبصيص ميزانية تكميلية للمحكمة اإلدارية بعنوان سنة 
 اجلهوية على النحو التايل:

 ن دينارمليو  6.7ميزانية تكميلية للتسيري تقد ر بـ  -

 مليون دينار. 6.4ميزانية تكميلية لتهيئة مقر ات الد وائر اجلهوية قد رت بـ -
 

 الفرع الثاين: ادلوارد البشرية
 

نة كان عدد القضاة . ففي بداية تلك الس  4167حق ق عدد القضاة قفزة حقيقية سنة 
لك نسبة تطو ر قاض. وربق قت بذ 649قاض، وأصبح ىذا العدد يف هنايتها  619اإلداريني يبلغ 

 %14ىامة بلغت 
 

، كان عدد اإلطارات واألعوان اإلداريني ابحملكمة اإلدارية يف حدود 4167سنة  ويف موّف  
 ليصل العدد اجلملي 4162مع بداية سنة  % 72قد إرتفع ىذا العدد بنسبة إطارا وعوان. و  647

 .411لإلطارات واألعوان اإلداريني التابعني للمحكمة اإلدارية ابلعاصمة واجلهات إىل 
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 اجلزء الثاين 

 اجلانب اإلحصائي لنزاع اإلنتخاابت البلدية
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 معطيات عامة

 4162عشرة أشهر من شهر مارس  إمتد  الن ظر يف النزاع ادلتعل ق ابإلنتخاابت البلدية على إمتداد
إىل شهر ديسمرب من نفس السنة. وذلك دون إعتبار الن زاعات ادلرفوعة أمام احملكمة اإلدارية وادلتعلقة 
برؤساء اللجان القارة وأعضائها واليت مت  البت  يف البعض منها وال يزال البعض اآلخر قيد النشر، وىي 

ا ال زبضع دلبدأ اإلنتخاب.نزاعات زبضع يف تنظيمها إىل رللة اجلم  اعات احمللية كما أهن 

وقد بلغ العدد اجلملي للقضااي اليت تعه دت هبا احملكمة اإلدارية يف إطار اإلختصاص ادلوكول إليها 
قضية. توز عت  416ابلن ظر يف مادة النزاعات اإلنتخابية البلدية ويف الطورين اإلبتدائي واإلستئنايف 

 على النحو اآليت:

 قضية  41نزاع الرتشح لإلنتخاابت البلدية:  -

 قضية 11نزاع نتائج اإلنتخاابت البلدية:  -

 قضية. 11نزاع إنتخاب رؤساء اجملالس البلدية ومساعديهم:  -

 
 

 عدد الطعون الطور طبيعة النزاع

 نزاعات الرتّشحات لالنتخاابت البلدية
 20 االبتدائي

 72 االستئنايف

 البلدية نزاع نتائج اإلنتخاابت
 34 االبتدائي

 07 االستئنافي

 نزاع نتائج إنتخاب رؤساء اجملالس البلدية ومساعديهم
 42 االبتدائي

 04 االستئنافي

 710 اجملموع
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  %97.91ان النصيب األوفر يف عدد القضااي لنزاع الرتش حات لإلنتخاابت البلدية بنسبة قد كو 
 

احلزبية من جهة تقدمي الطعون إذ بلغت نسبة القضااي ادلرفوعة كما كان النصيب األوفر للقائمات 
. وبلغت نسبة الطعون ادلقد مة من قبل القائمات احلزبية %19.17من قبلها يف نزاع الرتش حات 

 من صبلة الطعون ادلقد مة يف نزاع نتائج اإلنتخاابت البلدية.  11.4%
 

ألسباب تتعل ق ابإلجراءات إذ بلغ عددىا  ويالحظ من جهة أخرى إرتفاع عدد القضااي ادلرفومة
قضية إبتدائية وإستئنافية رفعت يف إطار نزاع الرتش ح لإلنتخاابت البلدية  41قضية من رلموع  17
 . %12.19أي 

 
ويالحظ نفس الشيء ابلنسبة لقضااي النتائج إذ بلغ عدد القضااي ادلرفوعة ألسباب إجرائية يف 

 .% 11قضية من العدد اجلملي ذلذه القضااي أي بنسبة  11 الطورين اإلبتدائي واإلستئنايف
 

 %47.21وكانت مسامهة الدوائر اإلبتدائية ادلتفرعة عن احملكمة اإلدارية ابجلهات يف حدود 
من رلموع القضااي اليت تعه دت هبا احملكمة اإلدارية. وترجع ىذه النسبة إىل إختصاص تلك الدوائر 

البلدية الذي إقتصر على الطور األو ل من نزاع الرتش حات. وقد تعه دت الدوائر  يف نزاع اإلنتخاابت
من العدد اجلملي للنزاعات اليت تعه دت هبا احملكمة اإلدارية وادلتعلقة  %14.41اإلستئنافية بنسبة 

ع نتائج ابإلنتخاابت البلدية وذلك ابلن ظر إلختصاصها اإلستئنايف يف نزاع الرتشحات واإلبتدائي يف نزا 
 اإلنتخاابت البلدية والنزاع ادلتعلق إبنتخاب رؤساء اجملالس البلدية ومساعديهم.

 
وفيما يلي اإلحصائيات ادلفص لة فيما يتعل ق بنزاع الرتش ح لإلنتخاابت البلدية ونزاع نتائج 

 اإلنتخاابت البلدية والن زاع ادلتعلق إبنتخاب رؤساء اجملالس البلدية وادلساعدين.
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 ان األّول: نزاع الرتّشحاتالعنو 

 الطور اإلبتدائي -الفرع األّول

بلغ العدد اجلملي للقضااي ادلعرومة على الدوائر اإلبتدائية للمحكمة اإلدارية بتونس واجلهات 
بتونس  منها قد مت أمام الد وائر اإلبتدائية 02قضية تعل قت ابلرتش حات لإلنتخاابت البلدية  20

 من صبلة الط عون.  %20.02العاصمة، أي بنسبة قدرىا 

الص دارة يف تقدمي الط عون يف ىذه ادلرحلة بنسبة وادلستقلة وقد إحتل ت القائمات احلزبية 
   %00.22مث  القائمات اإلئتالفية بنسبة   52.22%

  االداريةجدول احصائي خبصوص الطعون ادلنشورة لدى الدوائر االبتدائية ابحملكمة 

 اجملموع غري قائمة اتالفية قائمة مستقلة قائمة حزبية الدائرة

 15 0 4 4 7 الدوائر االبتدائية بتونس

 2 1 0 0 1 الدائرة االبتدائية بنابل

 6 0 0 0 6 الدائرة االبتدائية ببنزرت

 4 0 1 3 0 الدائرة االبتدائية ابلكاف

 5 1 1 0 3 الدائرة االبتدائية بسوسة

 8 0 0 7 1 الدائرة االبتدائية بصفاقس

 2 0 1 4 3 الدائرة االبتدائية بقفصة

 1 0 0 1 0 الدائرة االبتدائية بقابس

 2 0 0 2 0 الدائرة االبتدائية مبدنني

 2 0 0 2 0 الدائرة االبتدائية ابلقصرين

 5 0 1 1 3 الدائرة االبتدائية بسيدي بوزيد

 8 0 0 4 4 الدائرة االبتدائية ابدلنستري

 2 0 0 2 2 الدائرة االبتدائية ابلقريوان

 21 3 8 30 30 اجملموع

 42,25 النسب العامة %
 

42,25 
 

11.27 4.23 100 
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 اجلهوية الدوائر االبتدائية حسبالطعون ادلنشورة توزيع تلقي 

 

 حسب طبيعة ادلدعيالطعون ادلنشورة لدى الدوائر االبتدائية 

 

 

 

1 

2 2 2 

4 

5 5 5 

6 

8 8 8 

30 

30 

8 

3 

 غير قائمة اتالفية قائمة مستقلة قائمة حزبية
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 مكتب الضبط ادلركزي بتونسو  يةهو الدوائر اجل بني توزيع تلقي الطعون نسبة خبصوصجدول احصائي 

قائمة  قائمة حزبية 
 مستقلة

قائمة 
 اتالفية

 اجملموع غري

 70.04 0 21 04.44 74.44 نسبة تلقي الطعون بتونس الكربى %

 22.22 100 21 26.62 26.62 نسبة تلقي الطعون ابلدوائر اجلهوية %

 

 

 

 

 

ويالحظ بصفة جلي ة وجود نسبة مرتفعة للقضااي ادلرفومة ألسباب تتعل ق ابإلجراءات. إذ بلغ 
وذباوزت ابلتايل نسبة القضااي ادلرفومة ألسباب تتعلق  %52.22قضية، أي بنسبة  26عددىا 

21,13% 

78,87% 

 نسبة تلقي الطعون بالدوائر الجهوية  نسبة تلقي الطعون بتونس الكبرى 
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إذ رفضت للشكل  2605التشريعية سنة  ابإلجراءات دبناسبة الن ظر يف نزاع الرتش حات لإلنتخاابت
 (.%22.2قضية ) 000قضية من صبلة  22

من القضااي ادلقد مة. وقبلت ست  قضااي  %52.44بنسبة  أي قضية 25وقد مشل الرفض أصال 
 من العدد اجلملي. % 4.5بنسبة أي  ،يف األصل

 ابتدائية ةدائر حسب كل الطعون ادلنشورة مآل جدول احصائي خبصوص 

 

عدد 
الطعون 
 ادلقدمة

 ادلـآل

االحكام 
ادلتعلقة 

ابلقائمات 
 احلزبية

عدد االحكام 
ادلتعلقة 

ابلقائمات 
 ادلستقلة

عدد  االحكام 
ادلتعلقة 

ابلقائمات 
 االتالفية

االحكام 
 ادلتعلقة ابلغري

 اجملموع

الدوائر االبتدائية 
 15 بتونس

 2 0 0 1 1 الرفض شكال
 11 0 3 3 5 الرفض اصال

 2 0 1 1 0 االلغاء
 15 0 4 5 6 اجملموع

الدائرة االبتدائية 
 بنابل

2 

 2 1 0 0 1 الرفض شكال
 0 0 0 0 0 الرفض اصال

 0 0 0 0 0 االلغاء
 2 1 0 0 1 اجملموع

الدائرة االبتدائية 
 ببنزرت

6 

 1 0 0 0 1 الرفض شكال
 3 0 0 0 3 الرفض اصال

 2 0 1 0 1 االلغاء
 6 0 1 0 5 اجملموع

الدائرة االبتدائية 
 ابلكاف

4 

 1 0 0 1 0 الرفض شكال
 3 0 1 2 0 الرفض اصال

 0 0 0 0 0 االلغاء
 4 0 1 3 0 اجملموع

الدائرة االبتدائية 
 بسوسة

5 

 3 1 0 0 2 الرفض شكال
 2 0 1 1 0 الرفض اصال

 0 0 0 0 0 االلغاء
 5 1 1 1 2 اجملموع

االبتدائية الدائرة 
 بصفاقس

8 
 4 0 0 4 0 الرفض شكال
 4 0 0 3 1 الرفض اصال

 0 0 0 0 0 االلغاء
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 8 0 0 7 1 اجملموع

الدائرة االبتدائية 
 بقفصة

2 

 6 0 1 2 3 الرفض شكال
 2 0 0 2 0 الرفض اصال

 0 0 0 0 0 االلغاء
 8 0 1 4 3 اجملموع

الدائرة االبتدائية 
 بقابس

1 

 0 0 0 0 0 شكالالرفض 
 1 0 0 1 0 الرفض اصال

 0 0 0 0 0 االلغاء
 1 0 0 1 0 اجملموع

الدائرة االبتدائية 
 مبدنني

2 

 1 0 0 1 0 الرفض شكال
 1 0 0 1 0 الرفض اصال

 0 0 0 0 0 االلغاء
 2 0 0 2 0 اجملموع

الدائرة االبتدائية 
 ابلقصرين

2 

 1 0 0 1 0 الرفض شكال
 1 0 0 1 0 الرفض اصال

 0 0 0 0 0 االلغاء
 2 0 0 2 0 اجملموع

الدائرة االبتدائية 
 بسيدي بوزيد

5 

 3 0 0 0 3 الرفض شكال
 1 0 0 0 1 الرفض اصال

 1 0 1 0 0 االلغاء
 5 0 1 0 4 اجملموع

الدائرة االبتدائية 
 ابدلنستري

8 

 3 0 0 1 2 الرفض شكال
 5 0 0 3 2 الرفض اصال

 0 0 0 0 0 االلغاء
 8 0 0 4 4 اجملموع

الدائرة االبتدائية 
 ابلقريوان

2 

 3 1 0 1 1 الرفض شكال
 1 1 0 0 0 الرفض اصال

 1 0 0 0 1 االلغاء
 2 2 0 1 2 اجملموع

 20 4 9 30 28 اجملموع العام 20 
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 النهائيالطور  -الفرع الثاين

قضية يف إطار إختصاصها اإلستئنايف يف  22اإلستئنافية للمحكمة اإلدارية بـتعه دت الد وائر 
إنتهت احملكمة يف شبانية منها إىل قبول الطعون شكال وأصال  نزاعات الرتش ح لإلنتخاابت البلدي ة.

اع ونقض األحكام اإلبتدائية والقضاء بتثبيت القائمات ادلرتشحة أو إسقاطها، بعد إعادة الن ظر يف الن ز 
 عمال ابدلفعول اإلنتقايل لإلستئناف.

من رلموع القضااي  % 24وال تزال نسبة الرفض ألسباب تتعلق ابإلجراءات مرتفعة إذ تضاىي 
 اإلستئنافية.

 

  ابلطور االستئنايفالطعون يف نزاع الرتشحات ادلنشورة مآل جدول احصائي خبصوص 

 

عدد 
الطعون 
 ادلقدمة

 ادلـآل

االحكام 
ادلتعلقة 

ابلقائمات 
 احلزبية

عدد االحكام 
ادلتعلقة 

ابلقائمات 
 ادلستقلة

عدد  االحكام 
ادلتعلقة 

ابلقائمات 
 االتالفية

االحكام 
 اجملموع ابذليئةادلتعلقة 

 22 االستئنافيةالدوائر 

 2 6 0 0 6 الرفض شكال

 01 2 2 2 0 الرفض اصال

نقض احلكم 
 2 2 0 2 2         اإلبتدائي

 72 2 2 00 3 اجملموع
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 العنوان الثاين: نزاع النتائج
 الطور اإلبتدائي -الفرع األّول

قضية يف إطار نظرىا يف نزاع نتائج  52تعه دت الدوائر اإلستئنافية للمحكمة اإلدارية بـ
 %50,40قضية أي بنسبة  04اإلنتخاابت البلدية. وإحتلت القائمات احلزبية ادلركز األو ل بـ 

 . %26.22تليها القائمات ادلستقلة بنسبة 

ويف ىذا ادلستوى، نالحظ كذلك أمهية نسبة األحكام الصادرة ابلرفض شكال ألسباب تتعلق 
 ابإلجراءات واليت ذباوزت النصف.

 ةاالستئنافيرة أمام احملاكم الطعون يف نزاع النتائج ادلنشو مآل جدول احصائي خبصوص 

 

عدد 
الطعون 
 ادلقدمة

 ادلـآل

االحكام 
ادلتعلقة 

ابلقائمات 
 احلزبية

عدد االحكام 
ادلتعلقة 

ابلقائمات 
 ادلستقلة

عدد  االحكام 
ادلتعلقة 

ابلقائمات 
 االتالفية

االحكام 
 اجملموع ادلتعلقة ابلغري

 34 االستئنافيةالدوائر 

 77 2 5 4 2 الرفض شكال

 1 6 6 6 1 طرح

 71 6 0 2 05 الرفض اصال

 34 2 2 04 02 اجملموع
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 الّنهائي الطور -الفرع الثاين

نظرت اجللسة العامة القضائية للمحكمة اإلدارية يف إثين عشر طعنا مقد ما مد األحكام الصادرة عن 
 الدوائر اإلستئنافية يف نزاع نتائج اإلنتخاابت البلدية.

 فيما تقد مت القائمات ادلستقلة بطعنني. % 71وقد مت القائمات احلزبية تسعة طعون أي بنسبة 

من صبلة  %46.11وقد رفضت األغلبية الساحقة للقضااي ادلقد مة ألسباب تتعلق ابإلجراءات أي 
 القضااي ادلقد مة يف ىذا الط ور. 

 امام اجللسة العامةالطعون يف نزاع النتائج ادلنشورة مآل جدول احصائي خبصوص 

 

عدد 
الطعون 
 ادلقدمة

 ادلـآل

االحكام 
من  ادلقّدمة

القائمات 
 احلزبية

عدد االحكام 
 ادلقّدمة من
القائمات 
 ادلستقلة

عدد  االحكام 
من  ادلقدمة

القائمات 
 االتالفية

االحكام 
ادلقّدمة من 

 اذليئة
 اجملموع

اجللسة العامة 
 القضائية

07 

 00 6 6 2 9 الرفض شكال

 0 6 6 6 0 الرفض اصال

 07 0 0 7 01 اجملموع
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 العنوان الثالث: نزاع إنتخاب رؤساء اجملالس البلدية ومساعديهم 
 

 لطور اإلبتدائياب الفرع األّول: نزاع إنتخاب رؤساء اجملالس البلدية ومساعديهم

رؤساء  طعنا خاص ابلقرارات ادلتعلقة بنتائج إنتخاب 17نظرت الد وائر اإلستئنافية يف 
قضااي أخرى إىل الرئيس األو ل  61اجملالس البلدية ومساعديهم. وأحالت الدوائر اإلستئنافية 

للمحكمة اإلدارية لتعيينها أمام الدوائر اإلبتدائية ابلن ظر إىل تعل قها بنزاعات إنتخاب رؤساء وأعضاء 
 اللجان القار ة للمجالس البلدية.

 دلذكورة:ويبني  اجلدول التايل مآل الطعون ا

 عدد الطعون ادلـآل

 عدم اختصاص
5 

 الرفض شكال
15 

 الرفض اصال
7 

 االلغاء
10 

 اجملموع
37 

 

 لطور النهائياب : نزاع إنتخاب رؤساء اجملالس البلدية ومساعديهمالثاينالفرع 

يف الن زاعات  طعنا يف األحكام الصادرة عن الدوائر اإلستئنافية 61نظرت اجللسة العامة القضائية يف 
 ادلتعلقة إبنتخاب رؤساء اجملالس البلدية ومساعديهم.



22 

  2018 نزاع االنتخاابت البلدية

 ويبني  اجلدول التايل مآل الطعون ادلذكورة:

 عدد الطعون ادلـآل

 3 الرفض شكال

 2 الرفض اصال

الرفض أصال وإقرار احلكم ادلطعون 
 0 فيه أبسانيد جديدة

 04 اجملموع

 

 

 














































































































