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

تقّدم الطعون الموجهة ضّد قرارات 
الهیئة العلیا المستقلة لإلنتخا�ات المتعلقة �الترشحات 

لإلنتخا�ات الرئاسیة والنتائج األّولیة أمام الدوائر اإلستئنافیة 
الدوائر  �مقر  الفرعي  الضبط  �م�تب  اإلدار�ة  للمح�مة 

اإلستئنافیة الكائن بزاو�ة نهج البرجین، 
قبالة وزارة النقل، مونبلیز�ر، تونس.

وتقّدم الطعون الموجهة ضد األح�ام الصادرة عن 
الدوائر اإلستئنافیة للمح�مة اإلدار�ة �م�تب الضبط 

�مقّر الدوائر اإلبتدائیة للمح�مة اإلدار�ة الكائن 
بنهج الد�اغین عدد�، تونس.

�����الهاتف: ���
 tribunal.administratif@ta.gov.tn:العنوان األلكتروني

�النسبة لإلنتخا�ات التشر�عیة السا�قة ألوانها على 
� من الدستور:�� و�معنى الفصلین 

یتّم اختزال اآلجال المبّینة أعاله �ما یلي:

تعیین  المتعّهدة  اإلستئنافیة  الدائرة  رئیس  یتولى 
تار�خ  من  یومان  أقصاه  أجل  في  مرافعة  جلسة 

ترسیم عر�ضة الطعن.

تتولى الدائرة المتعّهدة، إثر المرافعة، حجز القضیة 
للمفاوضة والتصر�ح �الح�م في أجل أقصاه یومان 

من تار�خ جلسة المرافعة.

�أ�  �الح�م  المح�مة إعالم األطراف  �تا�ة  تتولى 
وسیلة تترك أثرا �تابیا في أجل أقصاه ���ساعة من 

تار�خ التصر�ح �ه.

النزاعات المتعلقة �الترّشحات
لالنتخا�ات التشر�عیة 



�� الطور االبتدائي

�� الطور االستئنافي

���المح�مة المختصة:��

����� إجراءات القیام:
���المرافعة والح�م:��

في  ترابیا  المختصة  العدلیة  االبتدائیة  المح�مة  تنظر 
جمیع القرارات الصادرة عن الهیئة �خصوص الترّشحات 

لالنتخا�ات التشر�عیة.

تختص المح�مة االبتدائیة بتونس � �النظر في قرارات 
الهیئة المتعلقة �القائمات المترشحة �الخارج.

مصحو�ة �المؤ�دات 
و�ما �فید تبلیغها إلى الهیئة واألطراف المشمولة �الطعن.

القیام  المح�مة  أمام  القیام  في  الصفة  لهم  لمن  �م�ن 
تو�یل  �م�نهم  �محام �ما  لزوم االستعانة  �أنفسهم دون 

من �قوم عنهم.

وفق  الطعون  في  الّنظر  المتعهدة  المح�مة  تتولى 
اإلجراءات المنصوص علیها �الفصول �� و�� و�� و
المدنیة  المرافعات  أخیرة و�� و�� من مجلة  فقرة   ��

والتجار�ة في أجل أقصاه ثالثة أ�ام من تار�خ التعهد.

تتولى المح�مة إعالم األطراف �الح�م في أجل أقصاه 
�� ساعة من تار�خ صدوره �أ� وسیلة تترك أثرا �تابیا.

الطعون  في  اإلدار�ة  للمح�مة  االستئنافیة  الدوائر  تبّت 
المحاكم  عن  الصادرة  االبتدائیة  األح�ام  ضّد  الموّجهة 
لالنتخا�ات  الترشحات  مادة  في  العدلیة  االبتدائیة 

التشر�عیة.

األطراف  قبل  من  االبتدائیة  األح�ام  استئناف  یتم 
المشمولة �الح�م االبتدائي أو رئیس الهیئة العلیا المستقلة 

لإلنتخا�ات.

من  أ�ام  ثالثة  أجل  في  �االستئناف  الطعن  تقد�م   ّ
تار

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

معّللة

المؤ�دات 

محضر اإلعالم �الطعن وما �فید تبلیغ عر�ضة الطعن 
إلى الجهة المدعى علیها بواسطة عدل تنفیذ.

�عین رئیس الدائرة اإلستئنافیة المتعهدة �القضیة جلسة 
ترسیم  تار�خ  من  أ�ام  ثالثة  أقصاه  أجل  في  مرافعة 
أثرا  تترك  وسیلة  �أّ�  األطراف  واستدعاء  العر�ضة 

كتابیا.
والتصر�ح  للمفاوضة  المرافعة،  إثر  القضیة،  حجز 
المرافعة  جلسة  تار�خ  من  ساعة   �� أجل  في  �الح�م 

ولها أن تأذن �التنفیذ على المسوّدة.

تعلم المح�مة اإلدار�ة األطراف �الح�م �أ� وسیلة تترك 
أثرا �تابیا في أجل أقصاه �� ساعة من تار�خ التصر�ح 

�ه.
��ون الح�م �اتا و ال �قبل أّ� وجه من أوجه الطعن ولو 

�التعقیب.

مشفوعة �الوثائق التالیة: 

كتابیة 

صفة القیام:

آجال القیام: 

إنا�ة المحامي غیر وجو�یة:

عر�ضة الطعن:

عر�ضة الطعن:

تقدم عر�ضة الطعن من قبل:
رئیس القائمة المترّشحة،

أحد أعضاء القائمة،
الممثل القانوني للحزب،

أعضاء �قیة القائمات المترشحة بنفس الدائرة االنتخابیة.

تكون العر�ضة:
كتابیة 

ممضاة من المتقاضي 

العلیا  الهیئة  عن  الّصادرة  القرارات  في  الطعن  �م�ن 
لالنتخا�ات  الترشحات  �خصوص  لإلنتخا�ات  المستقلة 
التشر�عیة في أجل أقصاه � أ�ام من تار�خ اإلعالم �قرار 
تعلیق  تار�خ  من  انطالقا  أو  لالنتخا�ات  الفرعیة  الهیئة 

القائمات المقبولة �مقّرات الهیئات الفرعیة.

���المح�مة المختصة:��

�����إجراءات اإلستئناف:
صفة القیام:

آجال اإلستئناف:

���اإلجراءات أمام المح�مة:��

النزاعات المتعلقة �الترّشحات لالنتخا�ات التشر�عیة 

یتم
�خ اإلعالم �الح�م االبتدائي.


