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��اإلجراءات القضائ�ة:��

�الح�م����

عن  الموّجه  �الطعن  اإلعالم  �محضر  مصحو�ة 
المشمولة  واألطراف  الهیئة  إلى  تنفیذ  طر�ق عدل 
تقد�م  �ضرورة  علیهم  للتنب�ه  متضّمنا  �الطعن 

ملحوظاتهم مرفقة �ما �فید تبل�غها لألطراف األخر� 
من  المعّینة  المرافعة  جلسة  یوم  أقصاه  أجل  في 

المح�مة.

تتولى �تا�ة المح�مة ترس�م العر�ضة و�حالتها فورا 
إلى الرئ�س األول للمح�مة اإلدار�ة الذ� یتولى 
تعیین جلسة مرافعة في أجل أقصاه ثالثة أ�ام من 
تار�خ تقد�م الطعن واستدعاء األطراف �أ� وسیلة 

تترك أثرا �تاب�ا.

للمفاوضة  القض�ة  حجز  المح�مة  تتولى 
والتصر�ح �الح�م في أجل أقصاه أسبوع من تار�خ 
على  �التنفیذ  تأذن  أن  ولها  المرافعة  جلسة 

المسودة.
تعلم المح�مة األطراف �الح�م �أ� وسیلة تترك 
تار�خ  من  یومان  أقصاه  أجل  في  �تاب�ا  أثرا 

التصر�ح �ه.

��ون القرار الّصادر عن الجلسة العامة القضائ�ة 
�المح�مة اإلدار�ة �اتا وال �قبل أ� وجه من أوجه 

الطعن ولو �التعقیب.

بنتائج قة  المتعلّ زاعات  لنّ ا إجراءات 

ة والجهويّ ة  البلديّ اإلنتخابات 

�ة لبلد ا
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�ة لبلد ا

www.facebook.com/Tribunal.Administratif.tn

contact@ta.gov.tn العنوان األلكتروني:............
الهاتف:..................................

www.jat.tn الموقع:..................................

تّم إعداد هذه المطوّ�ة �التعاون مع  لجنة التعاون 
الدولي والتكو�ن �المح�مة اإلدارّ�ة �الرجوع إلى القانون 

����األساسي  عدد �� المؤرخ في �� ما� �
والمتعلق �االنتخا�ات واالستفتاء �ما تّم تن��حه و إتمامه 
��المؤرخ ���مقتضى القانون األساسي عدد ��لسنة �
��والقانون األساسي عدد ���لسنة ��في ���ما� �

.�����المؤرخ في ���أوت ����



إجراءات النزاعات المتعّلقة بنتائج االنتخا�ات  البلدّ�ة والجهوّ�ة

� الطور االستئنافي�

��اإلجراءات القضائ�ة:��

����ش�ل�ات ال��ام:��

إحداث  حین  إلى  اإلدار�ة،  للمح�مة  االستئنا��ة  الدوائر 
المحاكم اإلدار�ة اإلستئنا��ة.

تار�خ  من  أ�ام  ثالثة  أقصاه  أجل  في  الطعن  یتّم 
للدائرة  �النس�ة  الهیئة  �مقّرات  األول�ة  النتائج  تعلیق 

االنتخاب�ة المترشح بها.

منطلقا  النتائج  عن  الهیئة  إعالن  تار�خ  �عتبر  ال 
لسر�ان آجال الطعن في النتائج األول�ة.

في  المضبوطة  الش�ل�ات  وفق  الطعن  �قّدم  أن  �جب 
القانون االنتخابي وهي اآلت�ة:

لد�  محام  بواسطة  مقّدما  الطعن  مطلب  ��ون  أن 
التعقیب.

األطراف  أسماء  على  ومحتو�ا  معّلال  ��ون  أن 
ومقّراتهم وعلى عرض موجز للوقائع.

أن ��ون المطلب مشفوعا �المؤ�دات.

أن ��ون المطلب مشفوعا �محضر اإلعالم �الطعن 
ملحوظاتهم  تقد�م  �ضرورة  األطراف  على  والتنب�ه 
أجل  في  لألطراف  الطعن  تبل�غ  �فید  �ما  ومرفقة 

أقصاه یوم جلسة المرافعة المعّین من المح�مة.
یتّم تمثیل الهیئة من قبل رئ�سها و�م�نه تكل�� من 

�مّثله أمام المح�مة.

الهیئة العل�ا المستقلة لالنتخا�ات،
المترشحین المشمولین �الح�م،

تقدم العر�ضة من قبل:

�قدم الطعن في أجل أقصاه ثالثة أ�ام من تار�خ اإلعالم 
�الح�م المستأنف

�جب تقد�م العر�ضة وفق الش�ل�ات القانون�ة المضبوطة 
في القانون االنتخابي والمتمثلة في ما یلي:

لد�  محام  بواسطة  مقّدمة  العر�ضة  تكون  أن 
التعقیب.

أن تكون معّللة.
مصحو�ة بنسخة من الح�م المطعون ��ه.

عن  الموّجه  �الطعن  اإلعالم  �محضر  مصحو�ة 
المشمولة  واألطراف  الهیئة  إلى  تنفیذ  طر�ق عدل 
تقد�م  �ضرورة  علیهم  للتنب�ه  متضّمنا  �الطعن 

ملحوظاتهم مرفقة �ما �فید تبل�غها لألطراف األخر� 
من  المعّینة  المرافعة  جلسة  یوم  أقصاه  أجل  في 

المح�مة.

�الملف  المتعهدة  االستئنا��ة  الدائرة  رئ�س  یتولى 
تعیین جلسة مرافعة في أجل قدره 3 أ�ام من تار�خ 
تقد�م الطعن واستدعاء األطراف �أ� وسیلة تترك 

أثرا �تاب�ا.
تبّت المح�مة في الدعو� في أجل أقصاه 5 أ�ام من 

تار�خ جلسة المرافعة.

تترك  وسیلة  �أ�  �الح�م  األطراف  المح�مة  تعلم 
تار�خ  من  أ�ام   3 أقصاه  أجل  في  �تاب�ا  أثرا 

التصر�ح �ه.

���ش�ل�ات ال��ام:��

الصفة�في�الطعن�

ش�ل�ات عر�ضة الطعن: 

الصفة في الطعن:

آجال الطعن:

ش�ل�ات عر�ضة الطعن:

آجال ال��ام:

� الطور االبتدائي�

����المح�مة المختصة:�

رئ�س القائمة المترشحة،
أحد أعضائها،

الممثل القانوني للحزب،

تقدم العر�ضة من قبل:

�قّدم الطعن مّمن له الصفة والمصلحة ��ه وعلى النحّو 
المحّددة  اآلجال  احترام  مع  االنتخابي  �القانون  المحّدد 

لذلك و�ّال �ان مآل الطعن الرفض ش�ال.

����المح�مة المختصة:�

الدوائر  عن  الصادرة  األح�ام  في  الطعن  �م�ن 
للمح�مة  القضائ�ة  العامة  الجلسة  أمام  االستئنا��ة 

اإلدار�ة، إلى حین إحداث المح�مة اإلدار�ة العل�ا.

وفي  والمصلحة  الصفة  له  ممن  الطعن  تقد�م  �جب 
اآلجال القانون�ة المضبوطة في القانون االنتخابي.


