
حات   بالترشّ قة  المتعلّ زاعات  النّ إجراءات 

ة والجهويّ ة  البلديّ لإلنتخابات 

برنامج تحسین إدارة المحكمة اإلداریّة بتونس
Programme d'Amélioration de l'Administration du Tribunal Administratif  en Tunisie

� المرافعة والح�م����

و�حالتها  العر�ضة  ترس�م  المح�مة  �تا�ة  تتولى 
�عین  الذ�  االستئنا��ة  الدائرة  رئ�س  إلى  فورا 
جلسة مرافعة في أجل أقصاه ستة أ�ام من تار�خ 
�أ�ة  األطراف  واستدعاء  الطعن  ترس�م عر�ضة 

وسیلة تترك أثرا �تاب�ا.

تصرف القض�ة للمفاوضة والتصر�ح �الح�م في 
أجل خمسة أ�ام من تار�خ جلسة المرافعة وللدائرة 

أن تأذن �التنفیذ على المسودة.

یتم إعالم األطراف �الح�م �أ�ة وسیلة تترك أثرا 
كتاب�ا في أجل أقصاه یومین من تار�خ التصر�ح 

�ه. 

الح�م االستئنافي �ات وال �قبل أ� وجه من أوجه 
الطعن ولو �التعقیب.

تقبل القائمات التي تحصلت على ح�م قضائي 
لالنتخا�ات  المستقلة  الهیئة  وتتولى  �ات. 
�عد  نهائ�ا  المقبولة  القائمات  عن  اإلعالن 

انقضاء الطعون.
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�ة لبلد ا

�ة لبلد ا

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 �الترّشحات  لالنتخا�ات البلدّ�ة والجهوّ�ة

�� الطور االستئنافي

� المرافعة والح�م���

�إجراءات�ال��ام�����

والدؤائر  اإلدارّ�ة  للمح�مة  اإلبتدائّ�ة   الدوائر  تنظر 
اإلبتدائّ�ة المتفّرعة عنها �الجهات في القرارات الصادرة عن 
�الترشحات،  المتعّلقة  لالنتخا�ات  المستقّلة  العل�ا  الهیئة 
وذلك إلى حین إحداث المحاكم اإلدارّ�ة اإلبتدائّ�ة.  ومن 

بین هذه القرارات: 
قرار رفض ملف ترّشح.

قرار قبول ملف ترّشح.                            
أو رفض  ائتال��ة  قائمة  مترشحة  قائمة  اعت�ار  قرار 

اعت�ارها �ذلك.
قرار تغییر الّرمز.

هي الدوائر االبتدائّ�ة للمح�مة اإلدار�ة والدوائر اإلبتدائّ�ة 
المتفّرعة عنها المختصة تراب�ا في جم�ع القرارات الصادرة 
یتعلق  ��ما  لالنتخا�ات  المستقلة  العل�ا  الهیئة  عن 

�الترشحات �الدائرة االنتخاب�ة المعن�ة.

یتّم الطعن في القرارات الصادرة عن الهیئة العل�ا المستقلة 
لالنتخا�ات في ما یتعلق �الترشحات في أجل أقصاه ثالثة 

أ�ام انطالقا من :
تار�خ اإلعالم �القرار المتعلق �الترشح، أو

تار�خ تعلیق القرار المتعلق �الترشح.

�جب أن تكون عر�ضة الطعن :
كتاب�ة.

معللة.   
مصحو�ة �المؤ�دات.

یتم تقد�م الطعن �االستئناف في أجل أقصاه ثالثة أ�ام 
من تار�خ اإلعالم �الح�م االبتدائي.

یتم تقد�م الطعن �االستئناف �مقتضى عر�ضة:

إنا�ة المحامي وجو��ة. 

كتاب�ة. 
معّللة. 

مشفوعة �المؤ�دات.
�فید  و�ما  �الطعن  اإلعالم  �محضر  مشفوعة 
تبل�غها إلى الجهة المستأنف ضدها بواسطة عدل 
ملحوظاتها  تقد�م  �ضرورة  علیها  والتنب�ه  تنفیذ 
أقصاه  أجل  تبل�غها لألطراف في  �فید  �ما  مرفقة 

یوم جلسة المرافعة.

أمام  ال��ام  في  الصفة  لهم  لمن  �م�ن  وجو��ة:  غیر 
�محام. االستعانة  لزوم  دون  �أنفسهم  ال��ام  المح�مة 

�جب أن یتضمن محضر تبل�غ الطعن ما �فید التنب�ه 
على المعنیین �ه ضرورة تقد�م ملحوظاتهم مرفقة �ما 
جلسة  یوم  أقصاه  أجل  في  لألطراف  تبل�غها  �فید 

المرافعة المعینة من المح�مة.

مصحو�ة �ما �فید تبل�غها إلى الهیئة العل�ا المستقلة 
طر�ق  عن  �الطعن  المشمولة  واألطراف  لالنتخا�ات 

عدل تنفیذ.

اإلدار�ة  المح�مة  �تا�ة  طرف  من  العر�ضة  ترّسم 
االبتدائ�ة المختصة تراب�ا.

تحیل �تا�ة المح�مة العر�ضة فورا إلى رئ�س الدائرة 
االبتدائ�ة الذ� �عین مقررا یتوّلى التحقیق في القض�ة 

تحت إشرافه.
یتولى رئ�س الدائرة المتعهدة تعیین جلسة مرافعة في 
واستدعاء  الطعن  تقد�م  تار�خ  من  أ�ام  ثالثة  أجل 

األطراف �أ�ة وسیلة تترك أثرا �تاب�ا.
تبّت الدائرة في الدعو� في أجل أقصاه ستة أ�ام من 
تار�خ جلسة المرافعة و�تم إعالم األطراف �الح�م في 
أجل أقصاه ثالثة أ�ام من تار�خ صدوره �أ�ة وسیلة 

تترك أثرا �تاب�ا.

�إجراءات الطعن:�����

الصفة�في�الطعن�

عر�ضة الطعن:

صفة ال��ام:

آجال ال��ام:

عر�ضة الطعن:

إنا�ة المحامي:

آجال الطعن:

�� الطور االبتدائي

�المح�مة المختصة:����

تقّدم عر�ضة الطعن في قرارات الهیئة المستقلة لالنتخا�ات 
حصرا من قبل:

رئ�س القائمة المترّشحة  أو ممثلها القانوني، 
رؤساء ���ة القائمات المترشحة بنفس الدائرة االنتخاب�ة.

�المح�مة المختصة:����
الدوائر  أمام  االبتدائ�ة  اإلدارّ�ة  األح�ام  استئناف  یتّم  
إحداث  حین  إلى  وذلك  اإلدارّ�ة  للمح�مة  اإلستئنا�ّ�ة 

محاكم إدارّ�ة استئنا�ّ�ة.

األطراف  قبل  من  االبتدائ�ة  األح�ام  استئناف  یتم 
العل�ا  الهیئة  رئ�س  أو  االبتدائي  �الح�م  المشمولة 

المستقلة لالنتخا�ات.


