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التشــريعية  األحــكام  مجموعــة  الدليــل  هــذا  يتضّمــن  املســتهدفة:  والجهــات  الهــدف  املوضــوع، 
قــة بالتقا�ســي فــي مجــال النزاعــات االنتخابيــة كمــا تــّم تكريســها صلــب القانــون األسا�ســي عــدد 

ّ
املتعل

ــق باالنتخابــات واالســتفتاء املنّقــح واملتّمــم بمقت�ســى 
ّ
16 لســنة 2014 املــؤرخ فــي 26 مــاي 2014 املتعل

القانــون األسا�ســي عــدد 7 لســنة 2017 املــؤرخ فــي 14 فيفــري 2017 والقانــون األسا�ســي عــدد 76 لســنة 
2019 املــؤرخ فــي 30 أوت 2019 )القانــون االنتخابــي(. وهــي أحــكام تــّم مــن خاللهــا إخضــاع النزاعــات 
االنتخابيــة إلــى إجــراءات تقا�ســي خاّصــة ومتمّيــزة عــن اإلجــراءات القضائيــة العادّيــة املعمــول بهــا أمــام 
القضــاء اإلداري أو أمــام القضــاء العدلــي. وباإلضافــة إلــى األحــكام التشــريعية، يحتــوي هــذا الدليــل علــى 
مقتطفــات مختــارة مــن مجموعــة قــرارات قضائيــة تبّيــن كيفّيــة تطبيــق وتأويــل النــّص التشــريعي مــن 

قبــل املحاكــم املختّصــة. 

وتكمــن الغايــة مــن وراء إعــداد هــذا الدليــل فــي التعريــف بنظــام التقا�ســي الخــاّص بــكّل صنــف مــن 
فــي النــزاع االنتخابــي مــن قضــاة  أصنــاف النزاعــات االنتخابيــة وتمكيــن مختلــف األطــراف املتداخلــة 
ومحاميــن وعــدول تنفيــذ ومتقاضيــن بشــكل عــاّم مــن اإلملــام بالقواعــد اإلجرائيــة الخاّصــة بالنزاعــات 
االنتخابيــة وكيفّيــة تطبيقهــا وتأويلهــا مــن طــرف املحاكــم وهــو مــا مــن شــأنه أن يســاهم فــي تقليــص 

نســبة رفــض الطعــون ألســباب شــكلية. 

فــي  تــّم تقســيم الدليــل إلــى خمســة أقســام بحســب نظــام التقا�ســي الــذي وضعــه املشــّرع  املحتــوى: 
كاآلتــي:  االنتخابيــة،  النزاعــات  أصنــاف  مــن  كّل صنــف  االنتخابــي بخصــوص  القانــون 

1. نزاعات تسجيل الناخبين،
2. نزاعات الترشح لالنتخابات التشريعية،

3. نزاعات الترشح لالنتخابات الرئاسية،
4. نزاعات الترشح لالنتخابات البلدية والجهوية،

5. نزاعات النتائج االنتخابية. 

الخــاّص  التقا�ســي  بنظــام  قــة 
ّ
املتعل الفصــول  املذكــورة مجموعــة  األقســام  مــن  كّل قســم  ويتضّمــن 

مــن  مأخــوذة  قضائيــة  فقــه  بأمثلــة  ذلــك،  تســّنى  مــا 
ّ
كل مشــفوعة،  باألمــر  املعنــي  االنتخابــي  بالنــزاع 

األحــكام والقــرارات القضائيــة الصــادرة عــن املحاكــم املختّصــة بمناســبة البــّت فــي نزاعــات االنتخابــات 
التشــريعية  واالنتخابــات   2018 لســنة  البلديــة  واالنتخابــات   2014 لســنة  والرئاســية  التشــريعية 

 .2019 لســنة  والرئاســية 



نزاعات .I

 تسجيل
الناخبين
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الفصــل 14 – يهــدف االعتــراض أمــام الهيئــة، علــى قائمــات الناخبيــن املتعلقــة بدائــرة 
انتخابيــة، إلــى شــطب اســم أو ترســيمه أو تصحيــح خطــأ فــي قائمــة ناخبيــن.

يتــم االعتــراض، خــالل األّيــام الثالثــة املواليــة لتاريــخ انقضــاء أجــل وضــع القائمــات علــى 
ذمــة العمــوم، بــأي وســيلة تتــرك أثــرا كتابيــا.

الفصل 15 – تبّت الهيئة في مطالب االعتراض في أجل ثالثة أّيام من تاريخ توصلها بها.
تعلــم الهيئــة األطــراف املعنيــة بالقــرار فــي أجــل أقصــاه 48 ســاعة مــن تاريــخ صــدوره بــأّي 

وســيلة تتــرك أثــرا كتابّيــا.

الفصــل 16 – يمكــن الطعــن فــي القــرارات الصــادرة عــن الهيئــة أمــام املحاكــم االبتدائّيــة 
إلــى  بالنســبة   1 بتونــس  االبتدائّيــة  املحكمــة  وأمــام  الثالثّيــة،  بتركيبتهــا  ترابّيــا  املختّصــة 
القــرارات املتعلقــة باعتراضــات التونســيين بالخــارج، وذلــك مــن قبــل األطــراف املشــمولة 

بتلــك القــرارات.

ويرفع الطعن في أجل ثالثة أيام من تاريخ اإلعالم بالقرار، دون وجوب إنابة محام.

رفــق عريضــة الطعــن وجوبــا بنســخة مــن القــرار املطعــون فيــه ومتضّمنــة لعــرض موجــز 
ُ
ت

للوقائــع ولألســانيد والطلبــات وبمــا يفيــد إعــالم الهيئــة بالطعــن.

الفصل 17 – تبّت املحكمة في عريضة الطعن خالل ثالثة أّيام من تاريخ تقديمها.

املنصــوص  اإلجــراءات  وفــق  الطعــون  فــي  النظــر  املتعّهــدة  االبتدائّيــة  املحكمــة  ــى 
ّ
تتول

ــة املرافعــات املدنّيــة 
ّ
عليهــا بالفــــــصول 43 و46 و47 و48 فقــرة أخيــرة و49 و50 مــن مجل

أخــرى. إلجــراءات  لــزوم  ودون  والتجارّيــة 

تــأذن املحكمــة بالتنفيــذ علــى املســودة، وتعلــم األطــراف املعنيــة بالحكــم فــي أجــل أقصــاه 
48 ســاعة مــن تاريــخ صــدوره بــأّي وســيلة تتــرك أثــرا كتابّيــا.

الفصــل 18 – يمكــن الطعــن باالســتئناف فــي األحــكام الصــادرة عــن املحاكــم االبتدائّيــة 
مــن األطــراف املشــمولة بهــا أمــام املحاكــم االســتئنافية املختّصــة ترابّيــا.

 بنســخة مــن الحكــم املطعــون فيــه 
ً
ويرفــع الطعــن بعريضــة كتابيــة تكــون مرفقــة وجوبــا

وبمســتندات الطعــن وبمــا يفيــد إعــالم الهيئــة بــه فــي أجــل ثالثــة أيــام مــن تاريــخ اإلعــالم 
إنابــة محــام. بالحكــم االبتدائــي، دون وجــوب 
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تبّت املحكمة في عريضة الطعن خالل ثالثة أّيام من تاريخ تقديمها.

ــى املحكمــة بتركيبــة ثالثيــة النظــر فــي الطعــون وفــق إجــراءات القضــاء االســتعجالي، 
ّ
تتول

ويمكــن لهــا أن تــأذن باملرافعــة حينــا ودون لــزوم إلجــراءات أخــرى، ويكــون القــرار الصــادر 
ــا وال يقبــل الطعــن بــأي وجــه مــن الوجــوه ولــو بالتعقيــب.

ّ
عنهــا بات

تــأذن املحكمــة بالتنفيــذ علــى املســودة، وتعلــم األطــراف املعنيــة بالقــرار فــي أجــل أقصــاه 
48 ســاعة مــن تاريــخ صــدوره بــأّي وســيلة تتــرك أثــرا كتابّيــا.

ق بتطبيق الفصول املذكورة أعاله.
ّ
ال وجود ألحكام قضائية تذكر تتعل

ويعــود غيــاب األحــكام القضائيــة فــي مــاّدة نزاعــات تســجيل الناخبيــن إلــى عــدم رفــع أّي طعــن أمــام املحاكــم 
قائمــات  علــى  باالعتــراض  قــة 

ّ
واملتعل لالنتخابــات  املســتقلة  العليــا  الهيئــة  عــن  الصــادرة  القــرارات  ضــّد 

بمناســبة  وال   2019 وســنة   2014 لســنة  والرئاســية  التشــريعية  االنتخابــات  بمناســبة  ال  الناخبيــن، 
.2018 البلديــة لســنة  االنتخابــات 





نزاعات .II

 الترشح
لالنتخابات التشريعية
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الفصــل 27 – يتــم الطعــن فــي قــرارات الهيئــة بخصــوص الترشــحات، مــن قبــل رئيــس 
القائمــة أو أحــد أعضائهــا أو املمثــل القانونــي للحــزب أو أعضــاء بقيــة القائمــات املترشــحة 
بنفــس الدائــرة االنتخابيــة، أمــام املحكمــة االبتدائيــة املختصــة ترابيــا، وأمــام املحكمــة 
فــي  بالقائمــات املترشــحة  الهيئــة فيمــا يتعلــق  إلــى قــرارات  بالنســبة   1 االبتدائيــة بتونــس 
إلــى  تبليغهــا  يفيــد  باملؤيــدات وبمــا  الخــارج، وذلــك بمقت�ســى عريضــة كتابيــة مصحوبــة 
الهيئــة واألطــراف املشــمولة بالطعــن فــي أجــل أقصــاه ثالثــة أيــام مــن تاريــخ اإلعــالم بالقــرار 

أو التعليــق، دون وجــوب االســتعانة بمحــام.

االختصاص الترابي ملحاكم البداية
املحكمة اإلدارية، الدائرة االستئنافية الخامسة، عدد 201410001 بتاريخ 17 سبتمبر 2014: 

 2014 26 مــاي  فــي  املــؤرخ   2014 16 لســنة  27 مــن القانــون األسا�ســي عــدد  »وحيــث اقت�ســى الفصــل 
الترشــحات...  الهيئــة بخصــوص  قــرارات  فــي  الطعــن  »يتــّم  أنــه:  علــى  باالنتخابــات واالســتفتاء  واملتعلــق 
أمــام املحكمــة االبتدائيــة املختصــة ترابّيــا...«.  وحيــث اقت�ســى الفصــل 30 مــن مجلــة املرافعــات املدنيــة 
والتجاريــة أن »املطلــوب شــخصا كان أو ذاتــا معنويــة تلــزم محاكمتــه لــدى املحكمــة التــي بدائرتهــا مقــره 
األصلــي أو مقــره املختــار...«. وحيــث لئــن كانــت الجهــة املطلوبــة فــي النــزاع املاثــل فــي الطــور االبتدائــي هــي 
الهيئة الفرعّية لالنتخابات بصفاقس 2 فإّن ذلك ال يؤدي بالضرورة إلى اختصاص املحكمة االبتدائية 
2 بالنظــر فيــه إذ تبقــى املختصــة ترابيــا هــي املحكمــة االبتدائيــة التــي بدائرتهــا مقــّر الهيئــة.  صفاقــس 
)...(  وحيــث ترتيبــا علــى ذلــك تكــون املحكمــة االبتدائيــة التــي بدائرتهــا مقــّر الهيئــة الفرعيــة لالنتخابــات 
واملختصــة ترابيــا بالنظــر فــي النــزاع املاثــل هــي املحكمــة االبتدائيــة بصفاقــس 1 )...( وحيــث وبخصــوص 
مــا تمســك بــه املســتأنف مــن أنــه مــا كان علــى محكمــة البدايــة أن تتولــى قبــول ملفــه لــدى الكتابــة طاملــا 
وأنهــا غيــر مختصــة بالنظــر فــي النــزاع فهــو مــردود عليــه ضــرورة أن البــت فــي مســألة االختصــاص الترابــي 
مــن عدمــه هــي مــن صميــم اختصــاص القا�ســي املنتصــب وليســت مــن املهــام اإلداريــة املوكولــة لكتابــة 

املحكمــة األمــر الــذي يتعيــن معــه رفــض هــذا املســتند كرفــض االســتئناف برمتــه«.

املحكمة اإلدارية، الدائرة االستئنافية الثالثة، عدد 201410063 بتاريخ 20 سبتمبر 2014: 

النظــر  بمرجــع  انتصبــت   2 بصفاقــس  لالنتخابــات  الفرعيــة  الهيئــة  أن  امللــف  أوراق  مــن  ثبــت  »حيــث 
الترابــي للمحكمــة االبتدائيــة بصفاقــس 1 )...( وحيــث تكــون بذلــك املحكمــة االبتدائيــة بصفاقــس 1 هــي 
املختصــة ترابيــا بالنظــر فــي شــرعية قــرار الهيئــة الفرعيــة لالنتخابــات بصفاقــس 2.  وحيــث ترتيبــا عليــه 
يكــون الحكــم الصــادر عــن املحكمــة االبتدائيــة بصفاقــس 2 موضــوع االســتئناف املاثــل فــي طريقــه ملــا 

انتهــى إلــى الرفــض لعــدم االختصــاص الترابــي«.
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املحكمة االبتدائية صفاقس 2، نزاع انتخابي، القضية عدد 06 بتاريخ 09 أوت 2019:
 به عن املعايير املعتمدة في القانون 

ّ
»حيث أّن املشــرع بالفصل 27 املذكور لم يعتمد معيارا بذاته يشــذ

العــام لضبــط مرجــع النظــر الترابــي عنــد البــت فــي الطعــون فــي املــادة االنتخابيــة وهــو مــا يســتوجب الرجــوع 
لتلــك القواعــد لتحديــد مرجــع النظــر الترابــي وللبــت فــي مــدى اختصــاص هــذه املحكمــة بالبــت فــي املنازعــة 
املعروضــة عليهــا ترابيــا مــن عدمــه. وحيــث اقت�ســى الفصــل 30 مــن م م م ت أن: »املطلــوب شــخصا كان 
أو ذاتــا معنويــة تلــزم محاكمتــه لــدى املحكمــة التــي بدائرتهــا مقــره األصلــي أو مقــره املختــار«. وحيــث ثبــت 
مــن محضــر االســتدعاء عــدد 8288 املحــرر بواســطة عــدل التنفيــذ )...( أّن مقــر املعتــرض ضّدهــا كائــن 
بعمــارة صنــدوق القــروض الطابــق 2 نهــج أحمــد علولــو ســاحة قرونوبــل صفاقــس الجديــدة صفاقــس 
مرجــع نظــر املحكمــة االبتدائيــة بصفاقــس 1 ترابّيــا، بمــا يتجــه معــه التصريــح بعــدم اختصــاص هــذه 
 16 27 مــن القانــون األسا�ســي عــدد  النــزاع املعــروض عليهــا ترابيــا تطبيقــا للفصــل  فــي  بالبــت  املحكمــة 

املــؤرخ فــي 26 مــاي 2014 والفصــل 30 مــن م م م ت«.

الصفة في القيام
املحكمة اإلدارية، الدائرة االستئنافية الثالثة، عدد 201410062 بتاريخ 20 سبتمبر 2014: 

ــت فــي مطلــب ترشــح القائمــة املســتقلة »الوفــاء ملشــروع الشــهيد« 
ّ
»ثبــت مــن أوراق امللــف أن الهيئــة بت

واتخــذت قــرارا يق�ســي بقبولهــا دون أن تتضّمــن اســم الطاعــن ال فــي القائمــة األصليــة وال فــي القائمــة 
التكميليــة ممــا ينفــي عنــه صفــة القيــام أمــام قا�ســي البدايــة«. 

املحكمــة اإلداريــة، نــزاع انتخابــي، الدائــرة االســتئنافية الثالثــة، عــدد 20192009 بتاريــخ 21 أوت 

:2019

ــرة 
ّ
ــه وخالفــا إلــى مــا انتهــت إليــه محكمــة البدايــة فــإّن الصفــة فــي الطعــن متوف

ّ
»وحيــث تمّســك الطاعــن بأن

ــه يكتســبها بوصفــه رئيــس قائمــة تطبيقــا ملقتضيــات الفصــل 27 مــن القانــون االنتخابــي الــذي 
ّ
لديــه وأن

لــم تشــر عباراتــه إلــى الربــط بيــن األهلّيــة فــي الطعــن القضائــي بســالمة القائمــة املترشــحة. وحيــث دفعــت 

الجهــة املســتأنف ضّدهــا بــأّن الطاعــن تــّم رفــض ترشــح القائمــة التــي يترأســها ولــم يقــم بالطعــن فــي القــرار 

املذكور في اآلجال القانونية وأصبح بذلك قرارا باتا األمر الذي يكون معه طعنه ضّد القائمة املترشحة 

عــن نفــس الدائــرة، طعنــا مقّدمــا مّمــن ليــس لــه الصفــة واملصلحــة فــي القيــام علــى معنــى الفصــل 27 مــن 

القانــون االنتخابــي والفصــل 19 مــن مجلــة املرافعــات املدنيــة والتجاريــة تمامــا مثلمــا ذهبــت إلــى ذلــك 

محكمــة البدايــة. وحيــث يبــرز وخالفــا ملــا انتهــت إليــه محكمــة البدايــة بــأّن عبــارات الفصــل 27 املذكــور 
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آنفــا وردت مطلقــة ولــم تشــترط أن يكــون حــّق الطعــن مخــّوال لرؤســاء القائمــات املقبولــة ترشــحها فقــط، 

فــي صفــة الطاعــن لــدى القضــاء  ومــن ثّمــة وطاملــا وردت صيغــة الفصــل مطلقــة فــال مجــال للتضييــق 

جــه علــى هــذا األســاس 
ّ
وإضافــة شــروط جديــدة وعليــه تكــون محكمــة البدايــة قــد جانبــت الصــواب وات

قبــول املســتند املاثــل ونقــض الحكــم املســتأنف علــى أساســه«.

املحكمــة اإلداريــة، نــزاع انتخابــي، الدائــرة االســتئنافية العاشــرة، عــدد 20192021 بتاريــخ 23 أوت 

:2019

وذلــك  الطعــن  عريضــة  إلــى  تســّرب  ماديــا  خطــأ  أّن  االبتدائــي  امللــف  علــى  باالطــالع  يتضــح  »وحيــث 

بالتنصيــص خطــأ علــى أّن القائمــة التــي يمثلهــا الطاعــن حزبيــة والحــال أنهــا مســتقلة. )...( وحيــث طاملــا 

بخصــوص  الطعــن  عريضــة  إلــى  املتســرب  الخطــأ  فــإّن  الطعــن  موضــوع  للقائمــة  رئيســا  الطاعــن  كان 

ــه قــد تبّيــن مــن 
ّ
طبيعــة تلــك القائمــة ال يفقــده صفــة القيــام علــى معنــى الفصــل 27 املذكــور ال ســيما وأن

مــا مســتقلة بمــا 
ّ
مؤيــدات الدعــوى وخاصــة مــن قــرار الرفــض املنتقــد أّن قائمــة »وعــد« ليســت حزبيــة وإن

ينــزع أي لبــس لــدى املحكمــة واألطــراف بخصــوص تحديــد القائمــة الطاعنــة. وحيــث تــرى هــذه املحكمــة 

اســتنادا إلــى مــا تقــّدم أّن الخطــأ املــادي املتســرب إلــى عريضــة الطعــن ال يرقــى إلــى مرتبــة اإلخــالل الجوهــري 

املــؤّدي إلــى رفــض الطعــن شــكال طاملــا توفــرت فــي الطاعــن صفــة رئيــس القائمــة املترشــحة بقطــع النظــر 

عــن طبيعتهــا«.

موضوع الطعن
املحكمة االبتدائية بسليانة، نزاع انتخابي، عدد 04 بتاريخ 12 سبتمبر 2014: 

ــه 
ّ
»حيــث نــّص الفصــل 27 مــن القانــون األسا�ســي عــدد 16 لســنة 2014 املــؤرخ فــي 2014/05/26 علــى أن

يتــّم الطعــن فــي قــرارات الهيئــة بخصــوص الترشــحات ... أمــام املحكمــة االبتدائيــة املختصــة ترابّيــا. وحيــث 
يؤخــذ مــن الفصــل املذكــور أّن الطعــن يتســلط علــى القــرارات الصــادرة عــن الهيئــة. وحيــث خالفــا ملــا 
تمّســك بــه الطاعــن فــإّن اإلعــالم املوجــه إليــه مــن قبــل الهيئــة )املتعلــق بدعوتــه إلــى تصحيــح اإلخــالالت 
التــي شــابت مطلــب ترشــح قائمتــه( ال يعــّد قــرارا وال يمكــن الطعــن فيــه وتعّيــن تأسيســا علــى ذلــك رفــض 

الطعــن شــكال«. 
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آجال القيام 
املحكمة االبتدائية بتونس، نزاع انتخابي، عدد 41990 بتاريخ 12 سبتمبر 2014: 

ــه 
ّ
»حيــث اقت�ســى الفصــل 27 مــن القانــون االنتخابــي عــدد 16 لســنة 2014 املــؤرخ فــي 26 مــاي 2014 أن

يتــّم الطعــن فــي قــرارات الهيئــة بخصــوص الترشــحات )...( فــي أجــل أقصــاه ثالثــة أيــام مــن تاريــخ اإلعــالم 
بالقــرار أو التعليــق )...( وحيــث اتضــح باالطــالع علــى العريضــة املقدمــة مــن املعتــرض أنــه تــّم إعالمــه عــن 
تــّم  القــرار  فــي  2014 وأّن الطعــن  06 ســبتمبر  بالقــرار املعتــرض عليــه بتاريــخ  البريــد اإللكترونــي  طريــق 
بتاريــخ 10 ســبتمبر 2014. وحيــث أّن ضبــط أجــل االعتــراض وتحديــده بثالثــة أيــام كحــّد أق�ســى مــن تاريــخ 
اإلعــالم بالقــرار أو تعليقــه ينــدرج ضمــن خصوصيــة وطبيعــة النــزاع االنتخابــي وإجراءاتــه التــي حصرهــا 
املشــرع فــي آجــال مختصــرة جــّدا نظــرا لخصوصيــة العمليــة االنتخابيــة املحاطــة بعــّدة مراحــل محــّددة فــي 
 رفــض االعتــراض 

ّ
الزمــن وطاملــا ثبــت أّن االعتــراض تــّم خــارج األجــل املذكــور فإنــه ال يســع هــذه املحكمــة إال

شــكال«1.  

املحكمة اإلدارية، الدائرة االستئنافية السادسة، عدد 201410096، بتاريخ 21 سبتمبر 2014: 

 القضيــة أنــه تــم إعــالم املســتأنفة بقــرار الهيئــة الفرعيــة لالنتخابــات بتونــس 1 
ّ

»حيــث تبيــن مــن ملــف
القا�ســي برفــض مطلــب ترشــح قائمــة حــزب الغــد وذلــك عــن طريــق محضــر محــرر مــن قبــل العــدل املنفــذ 
بتاريــخ 6 ســبتمبر 2014 وأنهــا تســلمته شــخصيا )...( وحيــث يكــون قيــام املســتأنفة بالدعــوى االبتدائيــة 
بتاريخ 10 ســبتمبر 2014 مخالفا ألحكام الفصل 27 من القانون األسا�ســي عدد 16 لســنة 2014 املؤرخ 

فــي 26 مــاي 2014 ممــا يكــون معــه حكــم البدايــة فــي طريقــه«2.

املحكمة اإلدارية، الدائرة االستئنافية األولى، عدد 20192030، بتاريخ 27 أوت 2019: 
»خالفا ملا تمّسك به نائب املستأنف ضّدها، فإّن اإلعالم بواسطة البريد اإللكتروني يعتّد به في انطالق 
أجــل الطعــن فــي قــرارات الهيئــة باعتبــاره وســيلة تبليــغ تتــرك أثــرا كتابيــا علــى املعنــى الــذي يقتضيــه الفصــل 
26 مــن القانــون االنتخابــي. وحيــث يّتضــح بالرجــوع إلــى وثائــق امللــف أّن عريضــة الدعــوى االبتدائيــة تــّم 
ترســيمها بكتابــة املحكمــة يــوم 8 أوت 2019 أي فــي أجــل الثالثــة أيــام مــن تاريــخ اإلعــالم بالقــرار علــى نحــو 
مــا يقتضيــه الفصــل 27 مــن القانــون االنتخابــي، مّمــا يجعــل الحكــم املطعــون فيــه الــذي ق�ســى بقبــول 

1 اعتمدت الدائرة االبتدائية الخامسة عشر باملحكمة اإلدارية بمناسبة البت في نزاعات الترشح لالنتخابات البلدية لسنة 2018 نفس التوجه )راجع حيثية الحكم االبتدائي 

الصادر بتاريخ 14 مارس 2018 في القضية عدد 20181014، صفحة 43(.
كما تجدر اإلشارة في نفس السياق إلى موقف الدائرة االبتدائية األولى باملحكمة اإلدارية بمناسبة البت في نزاعات الترشح لالنتخابات البلدية والذي رفضت بمقتضاه اعتماد 

البرقّية التي وّجهتها الهيئة االنتخابية إلى رئيس القائمة املترشحة إلعالمه بقرار رفض ترشحها بعد أن تبّين لها أّن البرقّية املحتّج بها كانت غير مؤرخة وغير حاملة لختم مصالح 
ب عنه عدم ثبوت إعالم املّدعي بالقرار املطعون فيه بطريقة تترك أثرا كتابيا، وهو ما جعل آجال الطعن تبقى مفتوحة في حّق املّدعي )راجع حيثية 

ّ
البريد وغير ممضاة، مّما ترت

الحكم االبتدائي الصادر في القضية عدد 20181015 بتاريخ 16 مارس 2018، صفحة 44(.
2 بخصوص كيفّية احتساب آجال الطعن وتحديد منطلق عّدها، تجدر اإلشارة إلى أّن املحكمة اإلدارية طّبقت القاعدة املنصوص عليها في الفصل 140 من مجلة االلتزامات 

والعقود والقائلة بأّن »يوم ابتداء عّد مّدة األجل ال يكون معدودا منه وإن قّدر باأليام فإنه يتّم عند تمام اليوم األخير منه«.  )راجع حيثّية قرار الدائرة االستئنافية السادسة 
الصادر في القضية عدد 20182008 بتاريخ 26 مارس 2018، صفحة 51(.
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الدعــوى شــكال فــي طريقــه مــن هــذه الناحيــة«.

العريضة ومرفقاتها
املحكمة االبتدائية بجندوبة، نزاع انتخابي، عدد 01 بتاريخ 10 سبتمبر 2014: 

»حيــث وردت أحــكام الفصــل املذكــور ســالفا )الفصــل 27 مــن القانــون االنتخابــي( فــي صيغــة الوجــوب 
ممــا يجعــل مــن القيــام مختــال شــكال فــي صــورة عــدم احترامــه. وحيــث بالرجــوع إلــى ملــف قضيــة الحــال 
يتضــح وأن عريضــة الطعــن لــم تكــن متضمنــة لعــرض األســانيد كمــا أنهــا لــم تكــن مرفوقــة بمــا يفيــد إعــالم 

الهيئــة بالطعــن وفــي ذلــك مخالفــة للفصــل املذكــور واتجــه القضــاء برفــض الدعــوى شــكال«.

املحكمة االبتدائية باملنستير، نزاع انتخابي، عدد 28807 بتاريخ 14 أوت 2019: 
»وحيــث أّن الطلبــات هــي الهــدف الــذي يســعى إليــه الطاعــن مــن خــالل القيــام بدعــواه وهــي مــن مقومــات 
صحــة عريضــة القيــام واختاللهــا يــؤدي إلــى اختــالل القيــام. وحيــث أّن الطلبــات ال بــّد أن تكــون واضحــة 
بــه يخــرق واجــب  قــام  مــا  إذا  باعتبــاره  القا�ســي  تأويــل ألنــه محجــر علــى  إلــى  وغيــر غامضــة وال تحتــاج 
الحيــاد املحمــول عليــه واعتبــار عملــه مــن بــاب إحضــار الحجــج للخصــوم األمــر الــذي هــو محجــر عمــال 
بمقتضيــات مجلــة املرافعــات املدنيــة والتجاريــة. وحيــث أّن الطلبــات فــي املــادة االنتخابيــة ال تخــرج عــن 
بدقــة.  الطعــن  مــن  الهــدف  لبيــان  والوضــوح  الدقــة  فــي  بالتشــدد  تتســم  بدورهــا  وهــي  العامــة  القاعــدة 
ــه يعتبــر غيــر دقيــق وهــو 

ّ
ــه ال يكفــي للطاعــن طلــب رفــض قــرار الهيئــة الفرعيــة لالنتخابــات إذ أن

ّ
وحيــث أن

طلــب غيــر محــّرر قانونــا. وحيــث واعتبــارا لعــدم تحريــر الدعــوى كمــا يجــب قانونــا فإّنهــا حريــة بالرفــض 
ملــا اعتراهــا مــن خلــل«.

املحكمة اإلدارية، الدائرة االستئنافية األولى، عدد 20192029 بتاريخ 27 أوت 2019: 
»وحيــث لئــن ينــّص الفصــل 27 مــن القانــون االنتخابــي علــى أن تكــون عريضــة الطعــن فــي الطــور االبتدائــي 
ــب أّي أثــر قانونــي علــى عــدم إرفــاق تلــك 

ّ
ــه لــم يخــّص أّيــا منهــا بالذكــر ولــم يرت

ّ
مصحوبــة باملؤّيــدات غيــر أن

املؤّيــدات بالعريضــة، وعليــه، فــإّن عــدم إدالء القائمــة بالدعــوى االبتدائيــة صحبــة عريضتهــا بنســخة مــن 
قــرار الهيئــة الفرعيــة لالنتخابــات بسوســة القا�ســي برفــض مطلــب ترشــحها، ال يــؤول إلــى رفــض دعواهــا 

شــكال وذلــك خالفــا ملــا انتهــى إليــه الحكــم االبتدائــي املســتأنف«.
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إجراء اإلعالم بالطعن
املحكمة االبتدائية بالكاف، عدد 02 بتاريخ 10 سبتمبر 2014: 

بالــكاف  لالنتخابــات  املســتقلة  الفرعيــة  الهيئــة  يعلــم  لــم  املعتــرض  أّن  امللــف  أوراق  مــن  تبّيــن  »وحيــث 
شــرط  هــو  بالطعــن  الهيئــة  إعــالم  أّن  تقــدم  مّمــا  يســتخلص  وحيــث   )...( قرارهــا.  فــي  الطعــن  باعتزامــه 

شــكال«.  الطعــن  لقبــول  جوهــري 

املحكمة االبتدائية بمنوبة، عدد 8904 بتاريخ 10 سبتمبر 2014: 

»وحيث تبّين باالطالع على مظروفات امللف أّن املّدعي تقّدم بعريضة الدعوى إلى املحكمة دون تبليغها 
إلــى الهيئــة طبقــا ملقتضيــات الفصــل 27 مــن القانــون املذكــور أعــاله بمــا مــن شــأنه أن يعيــب الطعــن مــن 
الناحية الشــكلية. )...( وحيث مما ال جدال فيه أن تبليغ عريضة الدعوى مرفوقة باملؤيدات إلى الهيئة 
27 هــو مــن اإلجــراءات األساســية التــي تهــم النظــام العــام  الفرعيــة لالنتخابــات بمنوبــة وفقــا للفصــل 

ويترتــب فــي صــورة اإلخــالل بهــا القضــاء ببطــالن عريضــة الدعــوى«. 

املحكمة االبتدائية ببن عروس، عدد 10 بتاريخ 11 سبتمبر 2014: 

ــف املعتــرض عــن تبليــغ العريضــة إلــى املعتــرض ضّدهــا طبــق مــا اقتضــاه الفصــل 27 مــن 
ّ
»وحيــث أّن تخل

القانــون األسا�ســي عــدد 16 لســنة 2014 املــؤرخ فــي 2014/5/26 وعــن إتمــام االســتدعاء علــى نحــو مــا 
أذنــت بــه املحكمــة تطبيقــا ملقتضيــات الفصــل 46 مــن م م م ت يجعــل اعتراضــه مختــال مــن الناحيــة 

الشــكلية«. 

املحكمة اإلدارية، الدائرة االستئنافية الثانية، عدد 201410025، بتاريخ 18 سبتمبر 2014: 

»وحيــث يكــون الحكــم االبتدائــي الــذي ق�ســى برفــض الطعــن شــكال بســبب عــدم توجيــه عريضــة الدعــوى 
إلــى رئيــس القائمــة املطعــون فــي قبــول ترشــحها باعتبــاره طرفــا مشــموال بالطعــن فــي طريقــه واقعــا وقانونــا 
ضرورة أن اإلجراءات املنصوص عليها بالفصل 27 من القانون األسا�ســي عدد 16 لســنة 2014 تكت�ســي 

صبغــة جوهريــة واإلخــالل بهــا يترتــب عنــه حتمــا رفــض الدعــوى شــكال«.

املحكمة االدارية، الدائرة االستئنافية الخامسة، عدد 201410007 بتاريخ 17 سبتمبر 2014: 

القانونــي  األجــل  غضــون  فــي   )...( االبتدائيــة  املحكمــة  لــدى  طعنــه  بعريضــة  املســتأنف  تقــدم  »لئــن 
املنصــوص عليــه بالفصــل 27 ســالف الذكــر، فإنــه لــم يــدل بمــا يفيــد تبليــغ تلــك العريضــة إلــى الهيئــة 
قــد  البدايــة  معــه محكمــة  تكــون  بمــا  للطعــن،  األق�ســى  األجــل  انقضــاء  بعــد   )...(  

ّ
إال املعنيــة  الفرعيــة 

شــكال«. طعنــه  برفــض  قضــت  ملــا  أصابــت 
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املحكمة اإلدارية، الدائرة االستئنافية السادسة، عدد 201410091، بتاريخ 21 سبتمبر 2014: 

»وحيــث يخلــص مــن هــذه األحــكام )أحــكام الفصــل 27 مــن القانــون االنتخابــي( أّن الغايــة األساســية مــن 
توجيــه عريضــة الدعــوى ومرفقاتهــا هــي التحقــق مــن تمكيــن الجهــة املدعــى عليهــا مــن االطــالع علــى املآخــذ 
املوجهــة لقرارهــا ملمارســة حقهــا فــي الدفــاع عــن مصالحهــا، وهــي مــن اإلجــراءات الوجوبيــة التــي ينجــر عــن 

عــدم احترامهــا رفــض الطعــن«.

املحكمة اإلدارية، الدائرة االستئنافية الثانية، عدد 201410019 بتاريخ 18 سبتمبر 2014: 

»قبــول الطعــن مــن الناحيــة الشــكلية يفتــرض اســتيفاء الطاعــن لإلجــراءات القانونيــة املحمولــة عليــه 
إلــى املدعــى عليــه حتــى  تبليــغ العريضــة ومؤيداتهــا  القانــون االنتخابــي ومنهــا  مــن   27 بمقت�ســى الفصــل 
يتمكــن مــن ممارســة حــق الدفــاع املخــول لــه بموجــب ذلــك االجــراء. وحيــث طاملــا أن الهيئــة املدعــى عليهــا 
فــي الطــور االبتدائــي لــم يتــم اســتدعاؤها مــن طــرف املمثــل القانونــي للحــزب الديمقراطــي للعدالــة والرخــاء 
قبــل تاريــخ انعقــاد الجلســة ولــم يتــم تمكينهــا مــن عريضــة الطعــن ومؤيداتهــا فــي أجــل يمكنهــا مــن االطــالع 
والــرد وبالتالــي ممارســة حقهــا فــي الدفــاع فــإن مــا انتهــت إليــه محكمــة البدايــة مــن اعتبــار محضــر عــدل 
التنفيــذ املتضمــن االســتدعاء للجلســة وتبليــغ عريضــة الطعــن غيــر معيــب وقبــول الطعــن علــى أســاس 
ذلــك شــكال بالرغــم مــن معاينتهــا لعــدم حضــور مــن يمثــل الهيئــة ومواصلــة النظــر فــي النــزاع مشــوب بعيــب 

خــرق اإلجــراءات الجوهريــة األمــر الــذي يتعيــن معــه قبــول هــذا املســتند«.

املحكمة اإلدارية، الدائرة االستئنافية األولى، عدد 20192036 بتاريخ 27 أوت 2019: 
27 املذكــور آنفــا أن واجــب التبليــغ بعريضــة الطعــن فــي قــرارات الهيئــة  »وحيــث يســتفاد مــن الفصــل 
مــا علــى القائــم بالدعــوى الــذي يجــب أن تكــون 

ّ
بخصــوص الترشــحات ليــس محمــوال علــى املحكمــة وإن

عريضــة طعنــه مصحوبــة بمــا يفيــد تبليغهــا إلــى الهيئــة وإلــى باقــي األطــراف املشــمولة بالطعــن ومــن بينهــا 
القائمــة التشــريعية موضــوع القــرار املعتــرض عليــه احترامــا لحقهــا فــي الدفــاع ولذلــك فــإّن االخــالل بهــذا 
اإلجــراء ُيعــّد إخــالال بإجــراء جوهــري يترتــب عليــه رفــض الطعــن شــكال وتثيــره املحكمــة مــن تلقــاء نفســها 

قــه بالنظــام العــام«.
ّ
لتعل

املحكمة اإلبتدائية بمدنين، نزاع انتخابي، عدد 4/19 بتاريخ 14 أوت 2019:
»وحيــث ال خــالف فــي كــون الطعــن املرفــوع مــن العــارض يشــمل القائمــة املســتقلة الوفــاء واإلصــالح ومــن 
شــأنه املســاس مــن الوضعيــة القانونيــة للقائمــة املذكــورة. وحيــث أن عريضــة الدعــوى لــم تشــمل قيــام 
العــارض ضــد القائمــة املشــار إليهــا حــال أّنهــا مشــمولة بالطعــن وال وجــود ملــا يفيــد تبليــغ العريضــة إليهــا 
بــأّي وســيلة كانــت. وحيــث أّن عــدم القيــام ضــّد القائمــة املشــمولة بالطعــن وال إعالمهــا بعريضــة الدعــوى 
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يترتــب عليــه رفــض االعتــراض شــكال«.

املحكمة االبتدائية بصفاقس، نزاع انتخابي، عدد 04 بتاريخ 09 أوت 2019:
الهيئــة  قــرار  فــي  القانــون االنتخابــي( الطعــن  مــن   27 )الفصــل  أعــاله  الفصــل املذكــور  »وحيــث أوجــب 
للنهــوض  التكتــل  املســتقلة  وللقائمــة  للهيئــة  تبليغهــا  يفيــد  ومــا  باملؤيــدات  مرفوقــة  كتابيــة  بعريضــة 
املقــر والحــال وأن  وأنــه مجهــول  الطاعــن3   اعتبــار  أّن  القانونــي. وحيــث  فــي شــخص ممثلهــا  بالشــباب 
لــه مقــر معلــوم وعــدم تبليغــه عريضــة الدعــوى صحبــة مؤيداتهــا فيــه مســاس مــن مبــدأ املواجهــة بيــن 
خــرق  وفيهــا  مســتوفاة  غيــر  الشــكلية  اإلجــراءات  أّن  اتضــح  وحيــث  الدفــاع.  حقــوق  وهضــم  الخصــوم 
بمقتضيــات الفصــل 27 املذكــور والفصــل 6 مــن مجلــة املرافعــات املدنيــة والتجاريــة وهــو مــا يتجــه معــه 

الطعــن شــكال«.  رفــض 

املحكمة االبتدائية بتونس، نزاع انتخابي، عدد 1/2019 بتاريخ 14 أوت 2019:
»وحيــث مــن ضمــن األطــراف املشــمولة بالطعــن رئيــس القائمــة االئتالفيــة املســماة »الجبهــة« الجيالنــي 
عــدل  بواســطة   )...( مخابرتــه  بمقــر  الدعــوى  وعريضــة  للجلســة  االســتدعاء  تبليغــه  الواقــع  الهمامــي 
التنفيــذ )...( وتضّمــن رقيمــه عــدم العثــور علــى املتوجــه إليــه باملقــر املذكــور وتــرك نظيــر مــن املحضــر 
واملؤيــدات لــدى مركــز األمــن ووجهــت لــه رســالة مضمونــة الوصــول مــع عالمــة البلــوغ دون التنصيــص 
علــى عددهــا وتاريــخ توجيههــا. وحيــث مــن موجبــات الطعــن علــى معنــى الفصــل 27 مــن القانــون االنتخابــي 
وحيــث   )...( تنفيــذ  عــدل  بواســطة  التبليــغ  بالدعــوى  القائــم  اختــار  وحيــث  التبليــغ.  يفيــد  بمــا  اإلدالء 
بمراجعــة الفصــل 43 مــن م م م ت يثبــت فــي صــورة الحــال انطبــاق أحــكام الفصــل 8 مــن م م م ت )...( 
ــف عــدل التنفيــذ عــن تــرك نظيــر مــن محضــر االســتدعاء وعريضــة الدعــوى بمقــر املبلــغ إليــه 

ّ
وحيــث تخل

رغــم تحقيقــه واقعيــة عــدم وجــود املعنــي باألمــر باملقــر وال مــن لــه صفــة القبــول بمــا يعــّد مخالفــة صريحــة 
ملوجبــات الفصــل 8 مــن م م م ت. وحيــث مــن جهــة ثانيــة لــم يثبــت لــدى املحكمــة توجيــه رســالة مضمونــة 
الوصــول مــع اإلعــالم بالبلــوغ إلــى املعنــي بالتبليــغ وعــدم التنصيــص علــى عــدد عالمــة البلــوغ تاريخهــا كعــدم 
إضافــة جــذر اإلرســال بملــف القضيــة ســيما أن االســتدعاء تــّم  يــوم 2019/8/8 للحضــور بجلســة يــوم 
2019/8/14 وكان يفتــرض توجيــه الرســالة املضمونــة الوصــول خــالل األربعــة وعشــرون ســاعة الالحقــة 

لتاريــخ االســتدعاء املســألة التــي لــم يثبــت لــدى املحكمــة اســتيفاءها«. 

3 املقصود هنا هي القائمة املترشحة املطعون ضّدها )القائمة املستقلة »التكّتل للنهوض بالشباب«( وليس الطاعن. 
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الفصــل 28 – تتولــى املحكمــة االبتدائيــة املتعهــدة النظــر فــي الدعــوى طبــق اإلجــراءات 
املنصوص عليها بالفصول 43 و46 و47 و48 فقرة أخيرة و49 و50 من مجلة املرافعات 

.
ً
املدنيــة والتجاريــة ويمكنهــا أن تــأذن باملرافعــة حينــا

أيــام عمــل مــن تاريــخ التعهــد، وتعلــم  فــي أجــل أقصــاه ثالثــة  فــي الدعــوى  تبــت املحكمــة 
أثــرا  تتــرك  بــأي وســيلة  48 ســاعة مــن تاريــخ صــدوره  فــي أجــل أقصــاه  األطــراف بالحكــم 

كتابيــا.

تبليغ التقارير في الرد
املحكمــة اإلداريــة، نــزاع انتخابــي، الدائــرة االســتئنافية العاشــرة، عــدد 20192021 بتاريــخ 23 أوت 

 :2019
»وحيــث أّن احتــرام مبــدأ املواجهــة وضمــان ممارســة حــق الدفــاع تعتبــر مــن املبــادئ األساســية العامــة 
التــي كرســها فقــه القضــاء ضمانــا للمحاكمــة العادلــة، وهــو مــا يقت�ســي عــدم االعتــداد بالتقاريــر والوثائــق 
املدلــى بهــا مــن أحــد أطــراف الدعــوى فــي صــورة عــدم عرضهــا علــى الطــرف املقابــل. وحيــث لئــن ثبــت أن 
مبــدأ  بذلــك  مخالفــة  الطاعــن  علــى  عرضــه  دون  ضّدهــا  املطعــون  تقريــر  اعتمــدت  البدايــة  محكمــة 

املواجهــة وحــق الدفــاع، فــإّن اإلخــالل املذكــور ال يكــون فــي كّل األحــوال موجبــا لنقــض حكمهــا«.

افعة االستدعاء لجلسة املر
27 أوت  بتاريــخ   20192030 عــدد  الدائــرة االســتئنافية األولــى،  انتخابــي،  نــزاع  املحكمــة اإلداريــة، 

:2019
االنتخابــي  بالنــزاع  املتعهــدة  االبتدائيــة  املحكمــة  أّن  آنفــا  املذكــورة  النصــوص  مــن  يستشــف  »وحيــث   
تتحمــل واجــب اســتدعاء األطــراف لجلســة املرافعــة علــى غــرار مــا هــو شــأن اإلجــراءات املعمــول بهــا أمــام 
قا�ســي الناحيــة. وحيــث لئــن بتــت محكمــة البدايــة فــي الدعــوى دون أن تتولــى اســتدعاء الهيئــة الفرعيــة 
لالنتخابــات بسوســة لجلســة املرافعــة غيــر أّن هــذا الخلــل اإلجرائــي الــذي تتحملــه املحكمــة ال يمكــن أن 
يــؤّدي إلــى نقــض الحكــم املنتقــد وإحالــة القضيــة علــى املحكمــة االبتدائيــة إلعــادة االســتدعاء مراعــاة 
لخصوصيــة النــزاع االنتخابــي الــذي يتمّيــز بقصــر آجــال البــت فــي القضايــا املحــّددة بمقت�ســى القانــون. 
نــت الهيئــة الفرعيــة لالنتخابــات بسوســة مــن اســتئناف الحكــم املنتقــد ومــن تقديــم 

ّ
وحيــث طاملــا تمك

دفوعاتهــا وحضــور جلســة املرافعــة فــي هــذا الطــور، فــإّن هــذه املحكمــة تكــون بذلــك قــد فّعلــت مبــدأ 
املواجهــة وضمنــت ممارســة حــّق الدفــاع ألطــراف املنازعــة، مّمــا يــؤول إلــى تجــاوز الخلــل الــذي شــاب حكــم  

البدايــة مــن هــذه الناحيــة«.
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إجراء املرافعة حينا
املحكمة اإلدارية، الدائرة االستئنافية الثانية، عدد 201410019 بتاريخ 18 سبتمبر 2014: 

 أن قبــول الطعــن مــن الناحيــة 
ّ
»ولئــن أجــاز الفصــل 28 للمحكمــة االبتدائيــة أن تــأذن باملرافعــة حينــا، إال

مــن   27 الفصــل  بمقت�ســى  عليــه  املحمولــة  القانونيــة  لإلجــراءات  الطاعــن  اســتيفاء  يفتــرض  الشــكلية 
حــق  مــن ممارســة  يتمكــن  عليــه حتــى  املدعــى  إلــى  العريضــة ومؤيداتهــا  تبليــغ  ومنهــا  االنتخابــي  القانــون 
الدفــاع املخــول لــه بموجــب ذلــك االجــراء. وحيــث طاملــا أن الهيئــة املدعــى عليهــا فــي الطــور االبتدائــي لــم يتــم 
اســتدعاؤها مــن طــرف املمثــل القانونــي للحــزب الديمقراطــي للعدالــة والرخــاء قبــل تاريــخ انعقــاد الجلســة 
ولــم يتــم تمكينهــا مــن عريضــة الطعــن ومؤيداتهــا فــي أجــل يمكنهــا مــن االطــالع والــرد وبالتالــي ممارســة حقهــا 
فــي الدفــاع فــإن مــا انتهــت إليــه محكمــة البدايــة مــن اعتبــار محضــر عــدل التنفيــذ املتضمــن االســتدعاء 
للجلســة وتبليــغ عريضــة الطعــن غيــر معيــب وقبــول الطعــن علــى أســاس ذلــك شــكال بالرغــم مــن معاينتهــا 
لعــدم حضــور مــن يمثــل الهيئــة ومواصلــة النظــر فــي النــزاع مشــوب بعيــب خــرق اإلجــراءات الجوهريــة 

األمــر الــذي يتعيــن معــه قبــول هــذا املســتند«.

آجال اإلعالم بالحكم االبتدائي 
املحكمة اإلدارية، الدائرة االستئنافية السادسة، عدد 201410093، بتاريخ 21 سبتمبر 2014: 

مــن  هــو  القضائيــة  باألحــكام  اإلعــالم  فــإّن  القضــاء اإلداري،  فقــه  اســتقّر عليــه  بمــا  اقتضــاء  »وحيــث 
اإلجــراءات الالحقــة لصدورهــا والتــي ليــس مــن شــأنها أن تنــال مــن شــرعّيتها وتوجــب نقضهــا وال تأثيــر لــه 

 علــى احتســاب أجــل الطعــن فيهــا اســتئنافيا«.
ّ
إال

املحكمة اإلدارية، الدائرة االستئنافية الثانية، عدد 201410106 بتاريخ 23 سبتمبر 2014: 

ــه كان علــى 
ّ
»ولئــن كان إعــالم املســتأنف بالحكــم فــي قضيــة الحــال مقتصــرا علــى منطوقــه فحســب، فإن

الطاعــن، باعتبــاره أحــرص الطرفيــن، تســجيل طعنــه خــالل اآلجــال القانونيــة فــي مرحلــة أولــى لحفــظ 
حّقــه فــي الطعــن فــي اآلجــال املضروبــة، ثــّم الســعي للحصــول علــى نــّص الحكــم أو مســوّدة منــه التــي يعتبــر 
الحصــول عليهــا إجــراء اســتثنائيا يحّتمــه قصــر اآلجــال املرتبطــة بمقتضيــات النــزاع االنتخابــي، وذلــك 
قبــل تعييــن املرافعــة فــي االســتئناف. وحيــث يكــون، بنــاء علــى مــا تقــّدم، تقديــم االســتئناف بتاريــخ 18 
ســبتمبر 2014 بعــد أن تــّم إعــالم املســتأنف بالحكــم االبتدائــي بتاريــخ 12 ســبتمبر 2014 قــد تــّم خــارج 

أجــل األّيــام الثالثــة املضبــوط بالفصــل 29 مــن القانــون األسا�ســي عــدد 16 لســنة 2014«.
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الفصــل 29 – يتــّم اســتئناف األحــكام الصــادرة عــن املحاكــم االبتدائيــة أمــام الدوائــر 
االســتئنافية للمحكمــة اإلداريــة مــن قبــل األطــراف املشــمولة بالحكــم االبتدائــي أو رئيــس 
الهيئــة فــي أجــل أقصــاه ثالثــة أيــام مــن تاريــخ اإلعــالم بالحكــم بمقت�ســى عريضــة كتابيــة 
إلــى  تبليغهــا  يفيــد  وبمــا  بالطعــن  اإلعــالم  باملؤيــدات وبمحضــر  معللــة ومشــفوعة  تكــون 

الجهــة املّدَعــى عليهــا بواســطة عــدل تنفيــذ وإال رفــض الطعــن.

أجل االستئناف
املحكمة اإلدارية، الدائرة االستئنافية الثالثة، عدد 201410075 بتاريخ 20 سبتمبر 2014: 

»وحيــث ثبــت مــن أوراق امللــف االبتدائــي املظــروف بالقضيــة الراهنــة أن )...( نائبــة املســتأنفة فــي الطــور 
االبتدائــي قــد )...( صرحــت أنــه وقــع إعالمهــا بالحكــم املدنــي االنتخابــي الصــادر بتاريــخ 11 ســبتمبر 2014 
تحت عدد 3 وتمكينها من نســخة منه بتاريخ 11 ســبتمبر 2014 وذلك حســب ما يفيد إمضاؤها بامللف. 
وحيــث يكــون القيــام املاثــل بتاريــخ 15 ســبتمبر 2014 4 حاصــال خــارج اآلجــال املقــررة بالفصــل 29 مــن 

القانــون عــدد 16 لســنة 2014 واتجــه لذلــك رفضــه شــكال«.

املحكمة اإلدارية، الدائرة االستئنافية الثانية، عدد 201410106 بتاريخ 23 سبتمبر 2014: 

ــه كان علــى 
ّ
»ولئــن كان إعــالم املســتأنف بالحكــم فــي قضيــة الحــال مقتصــرا علــى منطوقــه فحســب، فإن

الطاعــن، باعتبــاره أحــرص الطرفيــن، تســجيل طعنــه خــالل اآلجــال القانونيــة فــي مرحلــة أولــى لحفــظ 
حّقــه فــي الطعــن فــي اآلجــال املضروبــة، ثــّم الســعي للحصــول علــى نــّص الحكــم أو مســوّدة منــه التــي يعتبــر 
الحصــول عليهــا إجــراء اســتثنائيا يحّتمــه قصــر اآلجــال املرتبطــة بمقتضيــات النــزاع االنتخابــي، وذلــك 
قبــل تعييــن املرافعــة فــي االســتئناف. وحيــث يكــون، بنــاء علــى مــا تقــّدم، تقديــم االســتئناف بتاريــخ 18 
ســبتمبر 2014 بعــد أن تــّم إعــالم املســتأنف بالحكــم االبتدائــي بتاريــخ 12 ســبتمبر 2014 قــد تــّم خــارج 

أجــل األّيــام الثالثــة املضبــوط بالفصــل 29 مــن القانــون األسا�ســي عــدد 16 لســنة 2014«.

املحكمة اإلدارية، الدائرة االستئنافية الثانية، عدد 201410110 بتاريخ 23 سبتمبر 2014: 

»وحيــث تبّيــن بالرجــوع إلــى أوراق امللــف أنــه تــم إعــالم املســتأنف بالحكــم االبتدائــي املطعــون فيــه بتاريــخ 
12 ســبتمبر 2014 غيــر أنــه لــم يقــدم عريضــة طعنــه باالســتئناف إال بتاريــخ 18 ســبتمبر 2014 مخالفــا 
بذلــك اآلجــال املنصــوص عليهــا بالفصــل 29 ســالف الذكــر.  وحيــث يّتجــه والحالــة مــا ذكــر التصريــح 
املحكمــة  تثيرهــا  العــام  النظــام  قــات 

ّ
متعل مــن  اآلجــال  مســألة  أّن  ضــرورة  شــكال  االســتئناف  برفــض 

4 تجــدر اإلشــارة إلــى أن يــوم 14 ســبتمبر 2014 كان يــوم أحــد، إال أنــه بصفــة اســتثنائية وعمــال بأحــكام الفصــل 5 مــن القانــون عــدد 36 لســنة 2014 املــؤرخ فــي 8 جويليــة 2014 

املتعلــق بتحديــد مواعيــد أول انتخابــات تشــريعية ورئاســية بعــد املصادقــة علــى الدســتور تــم بالنســبة للنزاعــات االنتخابيــة لســنة 2014 اعتبــار كامــل أيــام األســبوع - بمــا فــي ذلــك يــوم 
حتســب فــي عــّد اآلجــال املتعلقــة بالطعــون االنتخابيــة باســتثناء أيــام األعيــاد الوطنيــة والدينيــة فقــط.

ُ
األحــد- أيــام عمــل وت
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وتتمّســك بهــا مــن تلقــاء نفســها«.

املحكمة اإلدارية، الدائرة االستئنافية السادسة، عدد 201410064 بتاريخ 20 سبتمبر 2014: 

»وحيــث أّن األجــل املنصــوص عليــه بالفصــل 29 املشــار إليــه الســتئناف األحــكام االبتدائيــة أمــام الدوائــر 
لــم  بهــا. وحيــث  تاريــخ اإلعــالم  مــا مــن 

ّ
تاريــخ صدورهــا وإن االســتئنافية باملحكمــة اإلداريــة ال يســري مــن 

تتضّمــن مظروفــات امللــف مــا يفيــد إعــالم املســتأنف بالحكــم االبتدائــي، االمــر الــذي يكــون معــه تقديــم 
مطلــب االســتئناف املاثــل حاصــال داخــل األجــل القانونــي«. 

املحكمة اإلدارية، الدائرة االستئنافية الثالثة، عدد 201410045 بتاريخ 20 سبتمبر 2014: 

لــدى  حضــر   )...( املســتأنف  نائــب  أن  الراهنــة  بالقضيــة  املظــروف  االبتدائــي  امللــف  أوراق  مــن  »ثبــت 
املحكمــة االبتدائيــة بصفاقــس 1 وصــّرح أنــه وقــع إعالمــه بتاريــخ 11 ســبتمبر 2014 بالحكــم املطعــون 
71591 وذلــك حســب مــا يفيــده إمضــاؤه بامللــف  2014 تحــت عــدد  10 ســبتمبر  فيــه الصــادر بتاريــخ 
وحيــث يكــون القيــام املاثــل بتاريــخ 15 ســبتمبر 52014  حاصــال خــارج اآلجــال املقــررة بالفصــل 29 مــن 

القانــون املومــأ إليــه أعــاله واتجــه لذلــك رفضــه شــكال«.

املحكمة اإلدارية، الدائرة االستئنافية السادسة، عدد 201410093، بتاريخ 21 سبتمبر 2014: 

مــن  هــو  القضائيــة  باألحــكام  اإلعــالم  فــإّن  القضــاء اإلداري،  فقــه  اســتقّر عليــه  بمــا  اقتضــاء  »وحيــث 
اإلجــراءات الالحقــة لصدورهــا والتــي ليــس مــن شــأنها أن تنــال مــن شــرعّيتها وتوجــب نقضهــا وال تأثيــر لــه 

 علــى احتســاب أجــل الطعــن فيهــا اســتئنافيا«.
ّ
إال

الصفة واملصلحة للقيام
املحكمة اإلدارية، الدائرة االستئنافية العاشرة، عدد 20192027 بتاريخ 23 أوت 2019:

لحــزب  القانونــي  املمثــل  مــن  قــّدم  االســتئناف  أن  الدعــوى  ملــف  علــى  باالطــالع  يتبّيــن  »وحيــث 
الدائــرة  عــن  القطــب  الحزبيــة  القائمــة  رئيــس  األصــل  فــي  الطاعــن  مــن  تفويــض  دون  القطــب 
 29 الفصــل  معنــى  علــى  االبتدائــي  بالحكــم  غيــر مشــمول  أنــه  والحــال   2 االنتخابيــة بصفاقــس 
ســالف الذكــر، بمــا يغــدو معــه االســتئناف املاثــل مرفوعــا ممــن ال صفــة لــه وهــو إخــالل إجرائــي 
لــه مســاس بالنظــام العــام تثيــره املحكمــة وتتمســك بــه تلقائيــا، األمــر الــذي يتعيــن معــه القضــاء 

شــكال«. االســتئناف  برفــض 

5 تجــدر اإلشــارة إلــى أن يــوم 14 ســبتمبر 2014 كان يــوم أحــد، إال أنــه بصفــة اســتثنائية وعمــال بأحــكام الفصــل 5 مــن القانــون عــدد 36 لســنة 2014 املــؤرخ فــي 8 جويليــة 2014 

املتعلــق بتحديــد مواعيــد أول انتخابــات تشــريعية ورئاســية بعــد املصادقــة علــى الدســتور تــم بالنســبة للنزاعــات االنتخابيــة لســنة 2014 اعتبــار كامــل أيــام األســبوع - بمــا فــي ذلــك يــوم 
حتســب فــي عــّد اآلجــال املتعلقــة بالطعــون االنتخابيــة باســتثناء أيــام األعيــاد الوطنيــة والدينيــة فقــط.

ُ
األحــد- أيــام عمــل وت
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املحكمة اإلدارية، الدائرة االستئنافية األولى، عدد 20192033 بتاريخ 27 أوت 2019:
»وحيــث أّن الهيئــة الفرعيــة لالنتخابــات باملنســتير مشــمولة بالحكــم االبتدائــي بصفتهــا الجهــة 
املّدعــى عليهــا وألّن الحكــم املذكــور ق�ســى بإلغــاء قرارهــا، لذلــك فــإّن صفتهــا ومصلحتهــا فــي رفــع 
االســتئناف املاثــل ثابتــة علــى معنــى الفصــل 29 مــن القانــون االنتخابــي خاّصــة أّن الفصــل 126 
مراحلهــا  جميــع  فــي  عليهــا  واإلشــراف  وتنظيمهــا  االنتخابــات  إدارة  ســلطة  منحهــا  الدســتور  مــن 
وضمــان ســالمة املســار االنتخابــي ونزاهتــه وشــفافيته، األمــر الــذي يتجــه معــه رّد هــذا الدفــع«.

العريضة ومرفقاتها
املحكمة اإلدارية، الدائرة االستئنافية الثالثة، عدد 201410049 بتاريخ 20 سبتمبر 2014: 

تقــدم بمطلــب اســتئناف دون أن يردفــه  نائــب املســتأنف  مــن ملــف القضيــة أن  تبيــن  »حيــث 
بعريضــة كتابيــة وبمحضــر اإلعــالم بالطعــن وبمــا يفيــد تبليغهــا إلــى الجهــة املدعــى عليهــا ممــا يعــد 
بالرفــض  حريــا  اســتئنافه  يجعــل  الــذي  األمــر  أعــاله،  إليــه  املومــإ   29 الفصــل  ألحــكام  مخالفــا 

شــكال«.

املحكمة اإلدارية، الدائرة االستئنافية الخامسة، عدد 201410008 بتاريخ 17 سبتمبر 2014: 

»فضــال عــن عــدم تعليــل العريضــة فــإّن إخــالل املســتأنف بشــرط اإلدالء بمحضــر اإلعــالم بالطعــن وبمــا 
يفيــد تبليــغ العريضــة ومؤيداتهــا إلــى الجهــة املســتأنف ضدهــا بواســطة عــدل تنفيــذ يعــّد إخــالال بإجــراء 

أسا�ســي مــن إجــراءات الطعــن يترتــب عليــه رفضــه«.

املحكمة اإلدارية، الدائرة االستئنافية الثالثة، عدد 201410059 بتاريخ 20 سبتمبر 2014: 

» ثبــت مــن أوراق امللــف أن املســتأنف تقــدم بمطلــب فــي اســتئناف الحكــم االبتدائــي املطعــون فيــه بتاريــخ 
 بتاريــخ 16 ســبتمبر 2014 كمــا ورد 

ّ
15 ســبتمبر 2014 إال أنــه لــم يــدل بمذكــرة فــي بيــان أســباب الطعــن إال

مطلبــه خاليــا مــن محضــر إعــالم الجهــة املســتأنف ضدهــا بالطعــن«.

املحكمة اإلدارية، الدائرة االستئنافية السادسة، عدد 201410096، بتاريخ 21 سبتمبر 2014: 

»وحيــث يخلــص مــن هــذه األحــكام )الفصــل 29 مــن القانــون االنتخابــي( أّن املشــرع لــم يوجــب صراحــة 
علــى الجهــة املســتأنفة تبليــغ نســخة مــن الحكــم املطعــون فيــه إلــى املســتأنف ضــّده«.
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إجراء اإلعالم بالطعن 
املحكمة اإلدارية، الدائرة االستئنافية الخامسة، عدد 201410006 بتاريخ 17 سبتمبر 2014: 

»إخــالل املســتأنفة بشــرط اإلدالء بمحضــر اإلعــالم بالطعــن وبمــا يفيــد تبليــغ العريضــة ومؤيداتهــا إلــى 
الجهــة املســتأنف ضدهــا بواســطة عــدل تنفيــذ يعــد إخــالال بإجــراء أسا�ســي مــن إجــراءات الطعــن يترتــب 

عليــه رفضــه«.

املحكمة اإلدارية، الدائرة االستئنافية الخامسة، عدد 201410010 بتاريخ 17 سبتمبر 2014: 

العريضــة  تبليــغ  يفيــد  وبمــا  بالطعــن  اإلعــالم  بمحضــر  اإلدالء  بشــرط  املســتأنف  إخــالل  أّن  »وحيــث 
ومؤيداتهــا إلــى الجهــة املســتأنف ضدهــا بواســطة عــدل تنفيــذ يعــد إخــالال بإجــراء أسا�ســي مــن إجــراءات 

الطعــن يترتــب عليــه رفضــه وتثيــر املحكمــة هــذا اإلخــالل مــن تلقــاء نفســها«.

املحكمة اإلدارية، الدائرة االستئنافية الثانية، عدد 201410020، بتاريخ 18 سبتمبر 2014: 

»املســتأنف تقــّدم بعريضــة طعنــه باالســتئناف مشــفوعة بمؤيــدات )...( دون أن يدلــي بمــا يفيــد تبليغهــا 
عليهــا  املنصــوص  اإلجــراءات  بذلــك  مخالفــا  املقــررة،  القانونيــة  الطريقــة  وفــق  ضدهــا  املســتأنف  إلــى 

بالفصــل 29 مــن القانــون األسا�ســي عــدد 16 فــي 26 مــاي 2014«.

املحكمة االدارية، الدائرة االستئنافية الثالثة، عدد 201410082، بتاريخ 20 سبتمبر 2014: 

املســتقلة  العليــا  الهيئــة  مــن  علــى كل  تســلط  الــذي  أعــاله  املبيــن  الحكــم  مــن منطــوق  يتضــح  »وحيــث 
وفــي  للتجزئــة  قابــل  غيــر  أنــه  بإيطاليــا  االنتخابيــة  بالدائــرة  الوطنــي  البنــاء  حــزب  وقائمــة  لالنتخابــات 
هــذه الحالــة تكــون الجهــة املســتأنفة ملزمــة بتوجيــه نظيــر مــن عريضــة االســتئناف ومؤيداتهــا إلــى كافــة 
األطــراف املشــمولة بالحكــم االبتدائــي ســواء كانــت هــذه األطــراف طالبــة أو مطلوبــة حرصــا علــى ضمــان 
حــق الدفــاع. وحيــث ثبــت مــن األوراق املظروفــة بامللــف أن الجهــة املســتأنفة لــم تبلــغ إ. ز. رئيــس قائمــة 
حــزب البنــاء الوطنــي بالدائــرة االنتخابيــة بإيطاليــا بعريضــة االســتئناف ومؤيداتهــا ولــم تمكنــه بذلــك مــن 

حقــه فــي الدفــاع وحيــث تعيــن طبقــا ملــا ســلف بيانــه أعــاله رفــض االســتئناف املاثــل شــكال«.

املحكمة اإلدارية، الدائرة االستئنافية الثانية، عدد 201410021، بتاريخ 18 سبتمبر 2014: 

»املســتأنف تولــى إعــالم الهيئــة باالســتئناف بواســطة محضــر عــدل التنفيــذ )...( لكــن دون تمكينهــا مــن 
نســخة مــن عريضــة الدعــوى ومؤيداتهــا، األمــر الــذي يجعــل اجــراءات القيــام باالســتئناف مختلــة شــكال«.
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27 أوت  بتاريــخ   20192032 عــدد  الدائــرة االســتئنافية األولــى،  انتخابــي،  نــزاع  املحكمــة اإلداريــة، 
:2019

»وحيــث ثبــت مــن أوراق امللــف أّن نائــب املســتأنف لــم ُيرفــق مطلــب اســتئنافه بمحضــر اإلعــالم بالطعــن 
وبما يفيد تبليغ العريضة ومؤيداتها إلى الجهة املســتأنفة ضّدها بواســطة عدل تنفيذ خالفا ملقتضيات 
29 مــن القانــون االنتخابــي ويكــون بذلــك قــد أخــّل بإجــراء جوهــري تثيــره املحكمــة مــن تلقــاء  الفصــل 

قــه بالنظــام العــام، األمــر الــذي يترتــب عليــه رفــض الطعــن شــكال«.
ّ
نفســها لتعل

إنابة املحامي
27 أوت  بتاريــخ   20192030 عــدد  الدائــرة االســتئنافية األولــى،  انتخابــي،  نــزاع  املحكمــة اإلداريــة، 

:2019
»وحيــث لــم يشــترط الفصــل 29 مــن القانــون األسا�ســي عــدد 16 لســنة 2014 بصفتــه النــّص الخــاّص 
املنطبــق فــي النــزاع االنتخابــي أن يتــّم اســتئناف األحــكام الصــادرة عــن املحاكــم االبتدائيــة أمــام الدوائــر 

االســتئنافية للمحكمــة اإلداريــة بواســطة محــام، مّمــا يتعّيــن معــه رد الدفــع املاثــل«.

الفصــل 30 – تتولــى كتابــة املحكمــة ترســيم العريضــة وإحالتهــا فــورا إلــى الرئيــس األول 
للمحكمــة اإلداريــة الــذي يتولــى تعيينهــا حــاال لــدى دائــرة اســتئنافية.

أيــام  ثالثــة  أقصــاه  أجــل  فــي  مرافعــة  جلســة  بالقضيــة  املتعهــدة  الدائــرة  رئيــس  يعيــن 
مــن تاريــخ ترســيم العريضــة واســتدعاء األطــراف بــأي وســيلة تتــرك أثــرا كتابيــا لتقديــم 

ملحوظاتهــم.

48 ســاعة مــن تاريــخ  فــي أجــل  تصــرف الدائــرة القضيــة للمفاوضــة والتصريــح بالحكــم 
جلســة املرافعــة ولهــا أن تــأذن بالتنفيــذ علــى املســوّدة. وتعلــم املحكمــة اإلداريــة األطــراف 
بالحكــم بــأي وســيلة تتــرك أثــرا كتابيــا فــي أجــل أقصــاه 48 ســاعة مــن تاريــخ التصريــح بــه.

ويكون الحكم باتا وال يقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.

تبليغ التقارير في الرّد )رفض التقارير في الرّد التي لم يقع تبليغها لألطراف(  
27 أوت  بتاريــخ   20192030 عــدد  الدائــرة االســتئنافية األولــى،  انتخابــي،  نــزاع  املحكمــة اإلداريــة، 

:2019
 »وحيــث قــّدم رئيــس الهيئــة الفرعيــة لالنتخابــات بسوســة فــي جلســة املرافعــة تقريــرا فــي الــرّد علــى مذكــرة 
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 أنــه يتعّيــن عــدم اعتمــاد مــا جــاء فيــه مــن دفوعــات فــي ظــّل عــدم تبليغــه إلــى املســتأنفة 
ّ
االســتئناف إال

وذلــك عمــال بمــا درج عليــه عمــل املحكمــة احترامــا ملبــدأ املواجهــة ولحــّق الدفــاع«.

املحكمــة اإلداريــة، نــزاع انتخابــي، الدائــرة االســتئنافية الثالثــة، عــدد 20192012 بتاريــخ 21 أوت 

:2019
علــى  الــرّد  فــي  بتقريــر  بالقيــروان  لالنتخابــات  الفرعيــة  الهيئــة  األولــى  ضّدهــا  املســتأنف  أدلــت  »وحيــث 
ونائــب  املســتأنف  نائــب  إلــى  تبليغــه  تتــوّل  لــم  أّنهــا   

ّ
إال  2019 أوت   19 بتاريــخ  االســتئناف  مســتندات 

عنــه«.  اإلعــراض  معــه  يتجــه  الــذي  األمــر  الثانــي  ضــّده  املســتأنف 

إجراء اإلدخال
املحكمة اإلدارية، الدائرة االستئنافية الثانية، عدد 201410025، بتاريخ 18 سبتمبر 2014: 

»وحيــث يتبّيــن بالرجــوع إلــى القانــون االنتخابــي أنــه اقت�ســى إجــراءات جوهريــة محــددة وآجــال مختصــرة 
أو  كاإلدخــال  اســتقصائية  إجــراءات  اتبــاع  معــه  يحــول  الــذي  األمــر  اتباعهــا  طاعــن  كل  علــى  محمــول 
مواصلــة التحقيــق فــي القضيــة. وحيــث يكــون الحكــم االبتدائــي الــذي ق�ســى برفــض الطعــن شــكال بســبب 
عــدم توجيــه عريضــة الدعــوى إلــى رئيــس القائمــة املطعــون فــي قبــول ترشــحها باعتبــاره طرفــا مشــموال 
القانــون  مــن   27 بالفصــل  املنصــوص عليهــا  أن اإلجــراءات  فــي طريقــه واقعــا وقانونــا ضــرورة  بالطعــن 
األسا�ســي عــدد 16 لســنة 2014 تكت�ســي صبغــة جوهريــة واإلخــالل بهــا يترتــب عنــه حتمــا رفــض الدعــوى 

شــكال«.

قبــل القائمــات التــي تحّصلــت علــى حكــم قضائــي بــات، وتتولــى الهيئــة 
ُ
الفصــل 31 – ت

الطعــون. انقضــاء  بعــد  نهائيــا  املقبولــة  القائمــات  اإلعــالن عــن 

ق بتطبيق الفصل 31.
ّ
ال وجود لقرارات قضائية تذكر تتعل





نزاعات .III

 الترشح
لالنتخابات الرئاسيــة
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الدوائــر  أمــام  ــحين 
ّ

املترش قبــل  مــن  الهيئــة  قــرارات  فــي  الطعــن  يتــم   –  646 الفصــل 
االســتئنافية للمحكمــة اإلداريــة وذلــك فــي أجــل أقصــاه 48 ســاعة مــن تاريــخ التعليــق أو 

اإلعــالم.

املشــمولة  واألطــراف  الهيئــة  إلــى  يوجــه  أن  الطعــن  ممارســة  فــي  الراغــب  الطــرف  وعلــى 
ومؤيداتهــا. العريضــة  مــن  بنظيــر  مصحوبــا  يكــون  تنفيــذ  عــدل  بواســطة  بــه  إعالمــا  بالطعــن 

ُيرفــع الطعــن بموجــب عريضــة يحررهــا وجوبــا محــام لــدى التعقيــب، ويتولــى املترشــح أو 
مــن يمثلــه إيداعهــا بكتابــة املحكمــة، ويجــب أن تكــون العريضــة معللــة ومصحوبة بنســخة 
رقميــة منهــا وباملؤيــدات وبنســخة مــن القــرار املطعــون فيــه ومحضــر اإلعــالم بالطعــن، وإال 

ُرفــض طعنــه.

تتولــى كتابــة املحكمــة حــال توصلهــا بالعريضــة ترســيمها وإحالتهــا فــورا إلــى الرئيــس األول 
الــذي يتولــى تعيينهــا حــاال بإحــدى الدوائــر االســتئنافية.

ويتولــى رئيــس الدائــرة املتعهــدة تعييــن جلســة مرافعــة فــي أجــل أقصــاه ثالثــة أيــام مــن تاريــخ 
ترســيم العريضــة واســتدعاء األطــراف بــأي وســيلة تتــرك أثــرا كتابيــا والتنبيــه علــى الجهــة 
املّدعــى عليهــا لــإلدالء بملحوظاتهــا الكتابيــة وبمــا يفيــد تبليــغ نســخة منهــا إلــى الطــرف اآلخــر 

وذلــك فــي أجــل أقصــاه يومــان قبــل جلســة املرافعــة.

وتتولــى الدائــرة إثــر املرافعــة حجــز ملــف القضيــة للمفاوضــة والتصريــح بالحكــم فــي أجــل 
ثالثــة أيــام.

وتأذن املحكمة بالتنفيذ على املسودة.

وتتولــى كتابــة املحكمــة إعــالم األطــراف بالحكــم بــأي وســيلة تتــرك أثــرا كتابيــا وذلــك فــي 
أجــل أقصــاه 48 ســاعة مــن تاريــخ التصريــح بــه.

الصفة في القيام
 ،201430002 عــدد  الثانيــة،  االســتئنافية  الدائــرة  انتخابــي،  نــزاع  اإلداريــة،  املحكمــة 

 :2014 أكتوبــر   8 بتاريــخ 
»وحيــث يتبّيــن بالرجــوع إلــى أوراق امللــف أّن العــارض لــم يتقــّدم بمطلــب ترشــح لالنتخابــات الرئاســية 
العليــا  الهيئــة  عــن  الصــادر   18 عــدد  القــرار  مــن  8 و9 و10 و11 و12  الفصــول  أحــكام  معنــى  علــى 
لالنتخابــات  الترشــح  وإجــراءات  بقواعــد  املتعلــق   2014 أوت   4 فــي  واملــؤرخ  لالنتخابــات  املســتقلة 

6 تّم تنقيح الفقرة الثالثة من هذا الفصل بمقت�سى القانون األسا�سي عدد 76 لسنة 2019 املؤرخ في 30 أوت 2019.
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الهيئــة  قــرارات  فــي  الطعــن  أّن  الذكــر  ســالف   46 الفصــل  أحــكام  مــن  تبيــن  طاملــا  وحيــث  الرئاســية. 
 مــن قبــل املترشــحين دون ســواهم، فــإّن 

ّ
املتعلقــة بمطالــب الترشــح لالنتخابــات الرئاســية ال يتــّم إال

القيــام«. لــه صفــة  ليســت  املاثلــة أضحــت مقّدمــة ممــن  الدعــوى 

آجال القيام
 ،201430007 عــدد  الخامســة،  االســتئنافية  الدائــرة  انتخابــي،  نــزاع  اإلداريــة،  املحكمــة 

:2014 أكتوبــر   10 بتاريــخ 

»وحيــث أّن البريــد اإللكترونــي يعتبــر مــن الوســائل التــي تتــرك أثــرا كتابيــا علــى معنــى أحــكام الفصــل 453 
ــه كان علــى العــارض أن يكــون أحــرص علــى حقوقــه 

ّ
مكــرر مــن مجلــة االلتزامــات والعقــود )...( وحيــث أن

يفــوت علــى نفســه فرصــة  الترشــحات حتــى ال  فــي  البــت  فتــرة  فــي  بريــده اإللكترونــي  تفّقــد  بالســهر علــى 
تصحيــح مــا يمكــن تصحيحــه مــن اإلخــالالت والنقائــص«.

 ،201430023 عــدد  الثالثــة،  االســتئنافية  الدائــرة  انتخابــي،  نــزاع  اإلداريــة،  املحكمــة 
 :2014 أكتوبــر   10 بتاريــخ 

ــت بتاريــخ 29 
ّ
»وحيــث ثبــت مــن محضــر عــدل التنفيــذ )...( أّن الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات تول

ســبتمبر 2014 إعــالم املدعيــة بقرارهــا القا�ســي برفــض مطلــب ترشــحها )...( وحيــث ترتيبــا علــى ذلــك فــإّن 
آخــر أجــل لرفــع املدعيــة لطعنهــا أمــام هــذه املحكمــة يكــون يــوم 1 أكتوبــر 2014. وحيــث ثبــت مــن أوراق 
امللــف أّن املدعيــة أرســلت عريضــة طعنهــا عــن طريــق البريــد العــادي املضمــون الوصــول بتاريــخ 2 أكتوبــر 
2014، وأّن املحكمــة توّصلــت بهــا بتاريــخ 7 أكتوبــر 2014 كمــا تثبتــه الوثيقــة الصــادرة عــن مصالــح البريــد 

)...( وحيــث ترتيبــا علــى مــا ســبق يغــدو القيــام الراهــن خــارج اآلجــال املضروبــة لــه قانونــا«.

بتاريــخ   20192031 عــدد  األولــى،  االســتئنافية  الدائــرة  انتخابــي،  نــزاع  اإلداريــة،  املحكمــة 
:2019 أوت   23

»وحيــث وّجهــت الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات فــي 14 أوت 2019 مراســلة إلــى املّدعــي إلعالمــه بقــرار 
لبــدء عــّد آجــال  التاريــخ  ــه ال يمكــن اعتمــاد ذلــك 

ّ
أن الرئاســية غيــر  رفــض مطلــب ترشــحه لالنتخابــات 

الطعــن فــي القــرار فــي ظــّل ثبــوت توجيــه تلــك املراســلة إلــى عنــوان إلكترونــي خاطــئ )...(. وحيــث ثبــت مــن 
مت املّدعــي نســخة مــن القــرار املنتقــد يــوم 16 

ّ
جهــة أخــرى أّن الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات ســل

أوت 2019، مّمــا يجعــل قيامــه بالدعــوى املاثلــة يــوم االثنيــن 19 أوت 2019 حاصــال فــي األجــل القانونــي 
املنصــوص عليــه بالفصــل 46 املذكــور آنفــا ذلــك أّن »يــوم ابتــداء عــّد مــّدة األجــل ال يكــون معــدودا منــه« 
عمــال بأحــكام الفصــل 140 مــن مجلــة االلتزامــات والعقــود وأّن اليــوم األخيــر مــن أجــل الطعــن وافــق يــوم 
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أحــد وهــو يــوم عطلــة إداريــة فيعتبــر مكانــه اليــوم الــذي يليــه طبقــا للفصــل 143 مــن املجلــة نفســها«.

العريضة ومرفقاتها
 ،201430003 عــدد  الثانيــة،  االســتئنافية  الدائــرة  انتخابــي،  نــزاع  اإلداريــة،  املحكمــة 

 :2014 أكتوبــر   8 بتاريــخ 
»املدعــي لــم يــدل عنــد إيــداع العريضــة بكتابــة املحكمــة بمــا يفيــد تبليغهــا إلــى الهيئــة العليــا املســتقلة 
لالنتخابــات بواســطة محضــر اإلعــالم بالطعــن، كمــا أّن العريضــة لــم تكــن معللــة إذ لــم تتضّمــن مطاعــن 

موجهــة للقــرار املنتقــد، وهــو مــا يجعــل هــذه الدعــوى مختلــة شــكال علــى معنــى احــكام الفصــل 46«.

20192038، بتاريــخ  ابعــة، عــدد  نــزاع انتخابــي، الدائــرة االســتئنافية الر املحكمــة اإلداريــة، 

:2019 23 أوت 
»وحيــث ثبــت مــن أوراق امللــف، أن املّدعــي لــم يــدل عنــد إيــداع العريضــة بكتابــة املحكمــة بنســخة مــن 
القــرار املطعــون فيــه عــالوة علــى أن العريضــة لــم تكــن معللــة إذ لــم تتضّمــن مطاعــن موجهــة للقــرار 
املنتقــد. وحيــث والحــال مــا ذكــر، وفــي ضــوء ثبــوت اإلخــالل بمقتضيــات الفصــل 46 املذكــور أعــاله، فإنــه 

يتجــه تســليط الجــزاء الــوارد بــه، وعليــه يتعّيــن رفــض الطعــن املاثــل شــكال«.

20192039، بتاريــخ  ابعــة، عــدد  نــزاع انتخابــي، الدائــرة االســتئنافية الر املحكمــة اإلداريــة، 

:2019 23 أوت 
اإلعــالم  بمحضــر  مصحوبــة  تكــن  لــم  املاثلــة  العريضــة  أّن  امللــف،  أوراق  إلــى  بالرجــوع  يتبّيــن  »وحيــث 
بالطعــن وال بنســخة مــن القــرار املطعــون فيــه وهــو مــا يجعلهــا مخالفــة ملقتضيــات الفصــل 46 ســالف 

الذكــر، بمــا يتعّيــن معــه رفــض الطعــن شــكال«.

إجراء اإلعالم بالطعن
 ،201430001 عــدد  السادســة،  االســتئنافية  الدائــرة  انتخابــي،  نــزاع  اإلداريــة،  املحكمــة 

 :2014 أكتوبــر   3 بتاريــخ 

مخالفــة  يجعلهــا  مــا  وهــو  بالطعــن،  االعــالم  بمحضــر  مرفقــة  تكــن  لــم  املاثلــة  العريضــة  أّن  »وحيــث 
شــكال«. الدعــوى  رفــض  معــه  يتعّيــن  بمــا  الذكــر،  ســالف   46 الفصــل  للمقتضيــات 
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 ،201430004 عــدد  الثانيــة،  االســتئنافية  الدائــرة  انتخابــي،  نــزاع  اإلداريــة،  املحكمــة 
 :2014 أكتوبــر   8 بتاريــخ 

»العريضــة املســجلة بكتابــة املحكمــة لــم تتضمــن مــا يفيــد إعــالم الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات 
بالطعــن بواســطة عــدل تنفيــذ وهــو مــا يجعــل هــذه الدعــوى مختلــة شــكال علــى معنــى احــكام الفصــل 

.»46

بتاريــخ   ،201430021 عــدد  األولــى،  االســتئنافية  الدائــرة  انتخابــي،  نــزاع  اإلداريــة،  املحكمــة 
 :2014 أكتوبــر   9

يرفقهــا  أن  2014 دون  أكتوبــر   2 بتاريــخ  بدعــواه  تقــّدم  املّدعــي  أّن  القضيــة  ملــف  مــن  يتبّيــن  »وحيــث 
بمحضــر إعــالم الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات بالطعــن وهــو مــا يخالــف أحــكام الفصــل 46 املومــإ 

إليــه أعــاله«. 

 ،201430022 عــدد  السادســة،  االســتئنافية  الدائــرة  انتخابــي،  نــزاع  اإلداريــة،  املحكمــة 
 :2014 أكتوبــر   8 بتاريــخ 

مخالفــة  يجعلهــا  مــا  وهــو  بالطعــن،  االعــالم  بمحضــر  مرفقــة  تكــن  لــم  املاثلــة  العريضــة  أّن  »وحيــث 
شــكال«. الدعــوى  رفــض  معــه  يتعّيــن  بمــا  الذكــر،  ســالف   46 الفصــل  ملقتضيــات 

تبليغ التقارير في الرد )رفض التقارير في الرّد التي لم يقع تبليغها لألطراف( 
بتاريــخ   201430020 عــدد  األولــى،  االســتئنافية  الدائــرة  انتخابــي،  نــزاع  اإلداريــة،  املحكمــة 

 :2014 أكتوبــر   9
ــه يّتجــه 

ّ
 أن

ّ
»حيــث أدلــى املدعــي فــي جلســة املرافعــة بتقريــر فــي الــرد علــى تقريــر الجهــة املدعــى عليهــا، إال

فــي مضمونــه نظــرا لعــدم تبليغــه إلــى الهيئــة«. اإلعــراض عــن النظــر 

بتاريــخ   20192031 عــدد  األولــى،  االســتئنافية  الدائــرة  انتخابــي،  نــزاع  اإلداريــة،  املحكمــة 

:2019 أوت   23
 »وحيــث لئــن قــّدم نائــب الجهــة املّدعــى عليهــا تقريــرا فــي الــرّد علــى عريضــة تــّم ترســيمه بكتابــة املحكمــة 
ــه يتعّيــن عــدم اعتمــاده فــي ظــّل ثبــوت عــدم تبليغــه إلــى نائــب املّدعــي إذ تــّم 

ّ
 أن

ّ
بتاريــخ 21 أوت 2019، إال

إرســاله إلــى عنــوان إلكترونــي خاطــئ وهــو )...( فــي حيــن أّن عنوانــه املعلــوم لــدى الهيئــة واملضّمــن بمطلــب 
ترشــحه هــو )...(«.
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بتاريــخ   20192038 عــدد  ابعــة،  الر االســتئنافية  الدائــرة  انتخابــي،  نــزاع  اإلداريــة،  املحكمــة 

:2019 23 أوت 
ــت نائبــة املطعــون ضّدهــا بتاريــخ 23 أوت 2019 تقديــم تقريــر فــي الــرد علــى عريضــة الطعــن 

ّ
»وحيــث تول

 أنــه يتجــه اإلعــراض علــى مــا تضمنــه التقريــر املذكــور مــن ملحوظــات ضــرورة أنــه لــم يثبــت للمحكمــة 
ّ
إال

مــن أوراق امللــف أن عنــوان البريــد اإللكترونــي املعتمــد فــي التبليــغ يخــّص نائــب الطاعــن«.

اطالع املدعي على محضر املعاينة املجراة من قبل املحكمة
بتاريــخ   201460009 عــدد  القضائيــة،  العامــة  الجلســة  انتخابــي،  نــزاع  اإلداريــة،  املحكمــة 

 :2014 أكتوبــر   22
ــت اســتدعاء نائــب الطاعــن لحضــور املعاينــة املجــراة بمقــّر الهيئــة فــإّن ذلــك كفيــل 

ّ
»طاملــا أّن املحكمــة تول

بضمــان حّقــه فــي الدفــاع وال حاجــة إلطالعــه علــى فحــوى محضــر املعاينــة«.

تحّمل عبء أداء أجرة املحاماة ومصاريف التقا�سي
بتاريــخ   20192017 عــدد  الثامنــة،  االســتئنافية  الدائــرة  انتخابــي،  نــزاع  اإلداريــة،  املحكمــة 

:2019 22 أوت 
»وحيــث مــا دامــت أحــكام الفصــل 46 مــن القانــون االنتخابــي قــد أعفــت الطــرف الراغــب فــي ممارســة 
مبــادئ االنصــاف ال توجــب  فــإّن  الرئاســية،  الترشــح لالنتخابــات  نزاعــات  فــي  إنابــة محــام  مــن  الطعــن 
القضــاء فــي املنازعــة املاثلــة بإلــزام الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات بــأن تدفــع للمّدعــي أجرة املحاماة«7.

7 تجدر اإلشارة أن هذا القرار صدر قبل تنقيح الفصل 46 بموجب القانون األسا�سي عدد 76 لسنة 2019 املؤرخ في 30 أوت 2019 والذي أصبح ينص في صياغته الجديدة 

على أن الطعن ُيرفع »بموجب عريضة يحررها وجوبا محام لدى التعقيب...«. 
مسألة تحميل املتقا�سي الذي لم يفلح في دعواه عبء أداء أجرة املحاماة التي تكّبدها خصمه هي مسألة اختلفت حولها الدوائر االستئنافية للمحكمة اإلدارية خاّصة في إطار 

 أّن الجلسة العاّمة القضائية باملحكمة اإلدارية حسمت فيها آنذاك بأن قبلت من حيث املبدأ املطالب الرامية إلى تحميل 
ّ
نزاعات نتائج االنتخابات البلدية لسنة 2018، إال

املتقا�سي الذي لم يفلح في دعواه عبء أداء أجرة املحاماة )انظر ص. 79(. لكن يبدو أّن بعض الدوائر االستئنافية باملحكمة اإلدارية الزالت ترفض االستجابة لهذه املطالب، 
ال سيما في الحالة التي تكون فيها إنابة املحامي غير وجوبية، مثلما يبّينه الحكم املذكور أعاله والصادر عن الدائرة االستئنافية الثامنة في إطار نزاعات الترشح لالنتخابات 
دت الحقا، وتحديدا في إطار نزاعات نتائج االنتخابات التشريعية لسنة 2019، ما 

ّ
الرئاسية لسنة 2019، مع اإلشارة إلى أّن الجلسة العاّمة القضائية باملحكمة اإلدارية أك

استقّر عليه قضاؤها منذ  سنة 2018 من قبول مبدئّي للمطالب الرامية إلى تحميل املتقا�سي الذي لم يفلح في دعواه عبء أداء أجرة املحاماة في ماّدة النزاع االنتخابي )انظر 
ص. 79(.
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مــن قبــل  الدوائــر االســتئنافية  فــي األحــكام الصــادرة عــن  الطعــن  يتــم   – 47 الفصــل 
للمحكمــة  القضائيــة  العامــة  الجلســة  أمــام  الهيئــة  أو  بالحكــم  املشــمولين  ــحين 

ّ
املترش

بــه. 48 ســاعة مــن تاريــخ اإلعــالم  فــي أجــل  اإلداريــة 

املشــمولة  واألطــراف  الهيئــة  إلــى  يوجــه  أن  الطعــن  ممارســة  فــي  الراغــب  الطــرف  وعلــى 
ومؤيداتهــا. العريضــة  مــن  بنظيــر  مصحوبــا  يكــون  تنفيــذ  عــدل  بواســطة  بــه  إعالمــا  بالطعــن 

لــه إيداعهــا بكتابــة املحكمــة، 
ّ
ــح أو مــن يمث

ّ
ــى املترش

ّ
يرفــع الطعــن بموجــب عريضــة يتول

باملؤيــدات  لــدى التعقيــب. وتكــون العريضــة معللــة ومصحوبــة  بواســطة محــام مرســم 
وبنســخة مــن الحكــم املطعــون فيــه ومحضــر اإلعــالم بالطعــن، وإال رفــض طعنــه.

تتولــى كتابــة املحكمــة حــال توصلهــا بالعريضــة ترســيمها وإحالتهــا فــورا إلــى الرئيــس األول 
الــذي يتولــى تعيينهــا حــاال لــدى الجلســة العامــة.

ويعّيــن الرئيــس األول جلســة مرافعــة فــي أجــل أقصــاه ثالثــة أيــام مــن تاريــخ تقديــم الطعــن 
عليهــا  املّدعــى  الجهــة  علــى  والتنبيــه  كتابيــا  أثــرا  تتــرك  وســيلة  بــأي  األطــراف  واســتدعاء 
لــإلدالء بملحوظاتهــا الكتابيــة وبمــا يفيــد تبليــغ نســخة منهــا إلــى الطــرف اآلخــر وذلــك فــي 

أجــل أقصــاه 48 ســاعة قبــل جلســة املرافعــة.

وتتولــى الجلســة العامــة إثــر املرافعــة حجــز القضيــة للمفاوضــة والتصريــح بالحكــم فــي 
أجــل خمســة أيــام مــن تاريــخ جلســة املرافعــة.

وتأذن املحكمة بالتنفيذ على املسودة.

ة وغير قابلة ألي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.
ّ
وتكون قراراتها بات

وتتولــى كتابــة املحكمــة إعــالم األطــراف بالحكــم بــأي وســيلة تتــرك أثــرا كتابيــا وذلــك فــي 
أجــل 48 ســاعة مــن تاريــخ التصريــح بــه.

أجل االستئناف 
بتاريــخ   ،201460007 عــدد  القضائيــة،  العامــة  الجلســة  انتخابــي،  نــزاع  اإلداريــة،  املحكمــة 

 :2014 أكتوبــر   22

»وحيث أّن الصبغة االستنهاضية لآلجال ال تنسحب على آجال التقا�سي التي تكت�سي صبغة وجوبية وتعتبر 
من متعلقات النظام العام التي يثيرها القا�سي من تلقاء نفسه، ويترتب عن مخالفتها رفض الدعوى شكال. 
 يوم 13 أكتوبر 

ّ
)...( لئن صدر الحكم املطعون فيه يوم 10 أكتوبر 2014، فإّن املعني باألمر لم يتوّصل به إال
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2014، األمر الذي يكون معه القيام باالستئناف يوم 14 أكتوبر 2014 حاصال في اآلجال القانونية«.

بتاريــخ   ،201460014 عــدد  القضائيــة،  العامــة  الجلســة  انتخابــي،  نــزاع  اإلداريــة،  املحكمــة 
 :2014 أكتوبــر   24

ــه تــّم توجيــه نســخة مــن الحكــم املطعــون فيــه إلــى الطاعــن مــن طــرف 
ّ
»وحيــث ثبــت مــن أوراق امللــف أن

 فــي 
ّ
 اّن مصالــح البريــد لــم تتــوّل تســليمه تلــك النســخة إال

ّ
كتابــة املحكمــة بتاريــخ 10 أكتوبــر 2014 إال

13 اكتوبــر 2014 وبالتالــي فــإّن آخــر أجــل لتقديــم الطعــن طبقــا للفصــل 47 املشــار إليــه يوافــق يــوم 
قــة بالنــزاع 

ّ
15 اكتوبــر 2014 وهــو يــوم عطلــة وطنّيــة ال يعتبــر يــوم عمــل وال يحتســب لعــّد اآلجــال املتعل

ــق 
ّ
االنتخابــي طبقــا ألحــكام الفصــل 5 مــن القانــون عــدد 36 لســنة 2014 املــؤرخ فــي 8 جويليــة 2014 املتعل

بتحديــد أّول انتخابــات تشــريعية ورئاســية بعــد املصادقــة علــى الدســتور. وحيــث تبعــا لذلــك يغــدو القيــام 
بالطعــن املاثــل فــي 16 أكتوبــر 2014 حاصــال خــالل األجــل املنصــوص عليــه بالفصــل 47 املشــار إليــه«.

بتاريــخ   ،201460005 عــدد  القضائيــة،  العامــة  الجلســة  انتخابــي،  نــزاع  اإلداريــة،  املحكمــة 
 :2014 أكتوبــر   20

مة مــن طــرف البريــد التون�ســي أّن نائــب الطاعنــة 
ّ
»وحيــث ثبــت مــن أوراق امللــف وخاصــة مــن الوثائــق املســل

مه إياهــا فــي 
ّ
قــد توّصــل بنســخة مــن الحكــم املطعــون فيــه بتاريــخ 10 أكتوبــر 2014 وأم�ســى علــى تســل

13 أكتوبــر حاصــال خــارج األجــل القانــون  نفــس التاريــخ ممــا يكــون معــه قيامــه بالطعــن املاثــل بتاريــخ 
املنصــوص عليــه صلــب الفصــل 47 ســالف الذكــر«.

إنابة  املحامي
بتاريــخ   ،201460002 عــدد  القضائيــة،  العامــة  الجلســة  انتخابــي،  نــزاع  اإلداريــة،  املحكمــة 

 :2014 أكتوبــر   17
»وحيــث لــم يقــّدم الطعــن املاثــل بواســطة محــام مرّســم لــدى التعقيــب كمــا لــم يقــع إرفاقــه بمحضــر 
إعــالم الهيئــة املطعــون ضّدهــا بعريضــة الطعــن مثلمــا تقتضيــه أحــكام الفصــل 47 املشــار إليــه أعــاله«.

بتاريــخ   ،201460012 عــدد  القضائيــة،  العامــة  الجلســة  انتخابــي،  نــزاع  اإلداريــة،  املحكمــة 
 :2014 أكتوبــر   22

»وحيــث يتبّيــن بالرجــوع إلــى أوراق امللــف أّن الطاعــن قــّدم دعــواه مباشــرة دون إنابــة محــام مرّســم لــدى 
ــه لــم يــدل بنســخة مــن محضــر إعــالم الهيئــة بعريضــة الطعــن مخالفــا بذلــك أحــكام 

ّ
التعقيــب كمــا أن

الفصــل 47 ســالف الذكــر«.
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بتاريــخ   ،20193009 عــدد  القضائيــة،  العامــة  الجلســة  انتخابــي،  نــزاع  اإلداريــة،  املحكمــة 
:2019 أوت   30

»املحامــي ال ينــوب نفســه، ضــرورة أّن النيابــة تقت�ســي اختــالف شــخص الطاعــن عــن نائبــه. و)...( أّن 
قيــام الطاعــن بوصفــه محــام بالطعــن نيابــة عــن نفســه مختــال، األمــر الــذي يجعــل مــن طعنــه مرفوضــا 

شــكال«.

إجراء اإلعالم بالطعن
بتاريــخ   ،201460002 عــدد  القضائيــة،  العامــة  الجلســة  انتخابــي،  نــزاع  اإلداريــة،  املحكمــة 

 :2014 أكتوبــر   17

»وحيــث لــم يقــّدم الطعــن املاثــل بواســطة محــام مرّســم لــدى التعقيــب كمــا لــم يقــع إرفاقــه بمحضــر 
إعــالم الهيئــة املطعــون ضّدهــا بعريضــة الطعــن مثلمــا تقتضيــه أحــكام الفصــل 47 املشــار إليــه أعــاله«.

بتاريــخ   ،201460012 عــدد  القضائيــة،  العامــة  الجلســة  انتخابــي،  نــزاع  اإلداريــة،  املحكمــة 
 :2014 أكتوبــر   22

»وحيــث يتبّيــن بالرجــوع إلــى أوراق امللــف أّن الطاعــن قــّدم دعــواه مباشــرة دون إنابــة محــام مرّســم لــدى 
ــه لــم يــدل بنســخة مــن محضــر إعــالم الهيئــة بعريضــة الطعــن مخالفــا بذلــك أحــكام 

ّ
التعقيــب كمــا أن

الفصــل 47 ســالف الذكــر«. 
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ــل 849 – فــي صــورة انســحاب أحــد املترشــحين فــي الــدورة األولــى بعــد اإلعــالن عــن  الفص
يعتــد  ال  فإنــه  اإلعــادة  لــدورة  ــَحْين 

ّ
املترش أحــد  أو  نهائيــا،  املقبوليــن  ــحين 

ّ
املترش أســماء 

مــن الدورتيــن. فــي أي  باالنســحاب 
إذا توفــي أحــد املترشــحين فــي الــدورة األولــى أو أحــد املترشــحْين لــدورة اإلعــادة، ُيعــاد فتــح 
بــاب الترشــح وتحديــد املواعيــد االنتخابيــة مــن جديــد فــي أجــل ال يتجــاوز خمســة وأربعيــن 

يومــا. وفــي هــذه الحالــة، يقــع اختــزال اآلجــال الــواردة فــي هــذا القانــون كمــا يلــي:
 ملــا ورد فــي الفصــل 45، تبــت الهيئــة فــي مطالــب الترشــح فــي أجــل أقصــاه يومــان 

ً
خالفــا  -

24 ســاعة. فــي أجــل  ويتــم تعويــض املزكيــن 
 ملــا ورد فــي الفصــل 46، يتولــى رئيــس الدائــرة املتعهــدة تعييــن جلســة مرافعــة فــي 

ً
خالفــا  -

أجــل أقصــاه يومــان، وتدلــي الجهــة املدعــى عليهــا بملحوظاتهــا الكتابيــة فــي أجــل أقصــاه يــوم 
جلســة املرافعــة.

 ملــا ورد فــي الفصــل 46، تصــّرح الدوائــر االســتئنافية للمحكمــة اإلداريــة بالحكــم 
ً
خالفــا  -

فــي أجــل أقصــاه يومــان مــن تاريــخ جلســة املرافعــة.
أجــل  فــي  مرافعــة  تعييــن جلســة  األول  الرئيــس  يتولــى   ،47 الفصــل  فــي  ورد  ملــا   

ً
خالفــا  -

يــوم  أقصــاه  أجــل  فــي  الكتابيــة  بملحوظاتهــا  عليهــا  املدعــى  الجهــة  وتدلــي  يومــان،  أقصــاه 
املرافعــة. جلســة 

 ملــا ورد فــي الفصــل 47، تصــرح الجلســة العامــة للمحكمــة اإلداريــة بالحكــم فــي 
ً
خالفــا  -

تاريــخ جلســة املرافعــة. مــن  أجــل أقصــاه يومــان 
 ملــا ورد فــي الفصليــن 46 و47، تتولــى كتابــة املحكمــة إعــالم األطــراف بالحكــم فــي 

ً
خالفــا  -

أجــل أقصــاه 24 ســاعة مــن تاريــخ التصريــح بــه.
 ملــا ورد فــي الفقــرة األولــى مــن الفصــل 50، تفتتــح الحملــة االنتخابيــة قبــل يــوم 

ً
خالفــا  -

 .
ً
يومــا عشــر  بثالثــة  االقتــراع 

وتسري هذه اآلجال على االنتخابات املنظمة طبق الفصول 86 و89 و99 من الدستور9  
والفصــالن 34 و49 ســادس عشــر مــن هــذا القانــون 10. وباســتثناء أيــام األعيــاد الوطنيــة 
عتبــر كامــل أيــام األســبوع أيــام عمــل بالنســبة إلــى الهيئــة واملحاكــم املتعهــدة 

ُ
والدينيــة، ت

قــة بهــذه االنتخابــات واألطــراف املعنيــة بالنــزاع.
ّ
بالطعــون املتعل

ق بتطبيق الفصل 49.
ّ
ال وجود لقرارات قضائية تذكر تتعل

8 تّم تنقيح الفقرتين الثانية والثالثة من هذا الفصل بموجب القانون األسا�سي عدد 76 لسنة 2019 املؤرخ في 30 أوت 2019.

ق الفصول 86 و89 و99 من الدستور تباعا باالنتخابات الرئاسية السابقة ألوانها )نتيجة شغور نهائي في منصب رئيس الجمهورية( واالنتخابات التشريعية السابقة 
ّ
9  تتعل

ألوانها )نتيجة حّل مجلس نواب الشعب بقرار من رئيس الجمهورية(.
ق باالنتخابات البلدية أو الجهوية الجزئية.

ّ
ق الفصل 34 من القانون االنتخابي باالنتخابات التشريعية الجزئية. أّما الفصل 49 سادس عشر فهو يتعل

ّ
10 يتعل
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الفصــل 49 ســابع عشــر  – يمكــن الطعــن فــي قــرارات الهيئــة فيمــا يتعلــق بالترشــحات 
مــن قبــل رئيــس القائمــة أو ممثلهــا القانونــي أو رؤســاء بقيــة القائمــات املترشــحة بنفــس 

الدائــرة االنتخابيــة أمــام محاكــم إداريــة ابتدائيــة.
التعليــق ويرفــع  أو  بالقــرار  تاريــخ اإلعــالم  مــن  أيــام  فــي أجــل أقصــاه ثالثــة  ويتــم الطعــن 
إلــى  تبليغهــا  يفيــد  وبمــا  باملؤيــدات  مصحوبــة  معللــة  كتابيــة  عريضــة  بمقت�ســى  الطعــن 
الهيئــة واألطــراف املشــمولة بالطعــن بواســطة عــدل تنفيــذ ويجــب أن يتضمــن محضــر 
التبليــغ مــا يفيــد التنبيــه علــى املعنييــن بــه بضــرورة تقديــم ملحوظاتهــم مرفقــة بمــا يفيــد 

تبليغهــا لألطــراف فــي أجــل أقصــاه يــوم جلســة املرافعــة املعينــة مــن املحكمــة.
وال تكون إنابة املحامي وجوبية.

االختصاص القضائي 
املحكمة اإلدارية، الدائرة االستئنافية األولى، عدد 20182012 بتاريخ 2 أفريل 2018: 

ــه ال 
ّ
»وحيــث أّن اختصــاص قا�ســي الترشــحات يبقــى مقّيــدا مــن جهــة أولــى بطلبــات األطــراف ضــرورة أن

يمكــن القضــاء بأكثــر مّمــا طلــب منــه، ومــن جهــة ثانيــة بحــدود اختصاصــه الترابــي فــال يمكــن للمحكمــة 
املنتصبــة للنظــر فــي الطعــون املوجهــة ضــّد قائمــة راجعــة بالنظــر  إداريــا للهيئــة الفرعيــة لالنتخابــات 
بباجة وقضائيا للدائرة االبتدائية اإلدارية ببنزرت أن تمتد رقابتها إلى قرار يخّص قائمة راجعة بالنظر  
إداريــا إلــى الهيئــة الفرعيــة لالنتخابــات بالقصريــن وقضائيــا للدائــرة االبتدائيــة اإلداريــة بالقصريــن طبقــا 
ابتدائيــة  دوائــر  بإحــداث  املتعلــق   2017 مــاي   25 فــي  املــؤرخ   2017 لســنة   620 عــدد  الحكومــي  لألمــر 
متفرعــة عــن املحكمــة اإلداريــة بالجهــات وبضبــط نطاقهــا الترابــي، وذلــك ضمانــا لحســن ســير القضــاء 
وتفاديــا لصــدور أحــكام قضائيــة متضاربــة يصعــب تنفيذهــا، هــذا عــالوة عــن انقضــاء أجــل الطعــن فــي 

ذلــك القــرار مــن القائمــات األخــرى املعنيــة بالترتيــب«.

بتاريــخ  و20182017،   20182010 عــدد  التاســعة،  االســتئنافية  الدائــرة  اإلداريــة،  املحكمــة 
 :2018 2 أفريــل 

إلــى  ابتدائيــا  املحليــة  لالنتخابــات  الترشــح  نزاعــات  فــي  البــت  اختصــاص  املشــرع  اســناد  أّن  »وحيــث 
دوائــر جهويــة متفرعــة عــن املحكمــة اإلداريــة حســب آجــال وشــروط وإجــراءات خاصــة يفــرض التقيــد 
)...( وحيــث  فــي مجملهــا  االنتخابيــة  العمليــة  إربــاك  عــدم  بغايــة  وذلــك  الترابــي  النظــر  بقواعــد مرجــع 
لســنة   620 عــدد  األمــر  طبــق  لهــا  املحــّدد  الترابــي  اختصاصهــا  لنطــاق  البدايــة  محكمــة  تجــاوز  أّن 
إلــى خصوصيــة  بالنظــر  وذلــك  والعمليــة  القانونيــة  الناحيتيــن  مــن  يســتقيم  الذكــر ال  2017 ســالف 
النــزاع املتعلــق باالنتخابــات البلديــة وتفاديــا لتضــارب األحــكام بخصوصهــا. )...( وحيــث أّن القا�ســي 
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العليــا  الهيئــة  قــرارات  علــى  شــرعية  رقابــة  يمــارس  الترشــحات  مــادة  فــي  للنظــر  املنتصــب  االنتخابــي 
ــح القوائــم االنتخابيــة فــي حــدود طلبــات الخصــوم 

ّ
املســتقلة لالنتخابــات بخصــوص قبــول أو رفــض ترش

املقدمــة فــي الدعــوى بمــا ال يخــول لــه الحكــم بأكثــر ممــا طلــب منــه، كمــا ال يخــول لــه بالتبعيــة الحلــول 
بعــد  نهائيــا  املقبولــة  القائمــات  عــن  االعــالن  تتولــى  التــي  لالنتخابــات  املســتقلة  العليــا  الهيئــة  محــل 
انقضــاء الطعــون علــى معنــى الفصــل 49 واحــد وعشــرون مــن القانــون األسا�ســي املتعلــق باالنتخابــات 
واالســتفتاء، وتســتخلص مــن ثّمــة النتائــج القانونيــة املترتبــة عــن األحــكام القضائيــة الباتــة الصــادرة 

عــن هــذه املحكمــة«. 

الصفة واملصلحة في القيام
املحكمة اإلدارية، الدائرة االبتدائية بسوسة، عدد 5900001 بتاريخ 14 مارس 2018: 

ــه قــام بالقضيــة املاثلــة كمواطــن قاطــن باملنطقــة البلديــة. 
ّ
»وحيــث أفــاد املدعــي أثنــاء جلســة املرافعــة أن

 مــن 
ّ
وحيــث طاملــا أّن الطعــن فــي قــرارات الهيئــة الفرعيــة لالنتخابــات فيمــا يتعلــق بالترشــحات ال يمــارس إال

قبــل رئيــس القائمــة أو ممثلهــا القانونــي أو رؤســاء بقيــة القائمــات املترشــحة بنفــس الدائــرة االنتخابيــة 
ودون ســواهم، علــى نحــو مــا ســبق بيانــه، فــإّن الدعــوى املاثلــة أضحــت مقّدمــة مّمــن ليســت لــه صفــة 

القيــام األمــر الــذي يتجــه معــه التصريــح برفضهــا«.

املحكمة اإلدارية، الدائرة االبتدائية بنابل، عدد 2900001 بتاريخ 14 مارس 2018: 

القانــون  مــن  عشــر  ســابع   49 )الفصــل  املذكــور  الفصــل  أحــكام  خــالل  مــن  بوضــوح  يبــرز  »وحيــث 
قــة بالترشــحات لالنتخابــات البلديــة مخّولــة حصريــا 

ّ
االنتخابــي( أّن إمكانيــة الطعــن فــي القــرارات املتعل

لرئيــس القائمــة أو ممثلهــا القانونــي أو رؤســاء بقيــة القائمــات املترشــحة بنفــس الدائــرة االنتخابــي، وطاملــا 
ثبــت مــن أوراق امللــف أّن العــارض ال يســتجيب إلحــدى الصــور املذكــورة فــإّن طعنــه يكــون فاقــدا لشــرط 

الصفــة«. 

املحكمة اإلدارية، الدائرة االبتدائية باملنستير، عدد 6900006 بتاريخ 12 مارس 2018: 

ــه رفــع دعــواه بصفتــه 
ّ
»وحيــث اعتــرف املّدعــي صراحــة ضمــن عريضــة دعــواه وأثنــاء جلســة املرافعــة أن

ــه ليــس مترشــحا فيهــا وال رئيســا لهــا وال ممثلهــا القانونــي األمــر الــذي 
ّ
مستشــارا للقائمــة املترشــحة ال غيــر وأن

يكــون معــه دفــع الهيئــة بانعــدام صفــة املّدعــي فــي طريقــه واتجــه لذلــك قبولــه«.

املحكمة اإلدارية، الدائرة االبتدائية بالقيروان، عدد 1390002 بتاريخ 14 مارس 2018: 

إلــى تحقيقهــا ماديــة كانــت أو معنويــة  بالدعــوى  القائــم  التــي يرمــي  تعــّد املنفعــة  أّن املصلحــة  »وحيــث 
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ويتــّم تقديرهــا حالــة بحالــة وأخــذا بعيــن االعتبــار خصوصيــة النــزاع. وحيــث أّن املصلحــة فــي مــادة النــزاع 
االنتخابــي هــي مصلحــة موضوعيــة يتــّم تقديرهــا وفقــا ملقتضيــات العمليــة االنتخابيــة ومــا يمكــن أن يكــون 
للقــرارات الصــادرة فــي إطارهــا مــن تأثيــر علــى حقــوق وحظــوظ املترشــحين فيهــا. وحيــث لئــن كان القــرار 
املطعــون فيــه يق�ســي بقبــول ترشــح قائمــة حــزب حركــة النهضــة لالنتخابــات البلديــة عــن الدائــرة البلديــة 
بــة إذ ق�ســى فــي اآلن نفســه برفــض ترشــح املدعــو أ. ق. 

ّ
 أنــه يعــّد مــن قبيــل القــرارات املرك

ّ
بالقيــروان، إال

والتشــطيب علــى اســمه مــن القائمــة التكميليــة وهــو مــا تغــدو معــه مصلحــة الطاعــن )رئيــس قائمــة حــزب 
حركــة النهضــة املترشــحة عــن دائــرة بلديــة القيــروان( قائمــة«.

املحكمة اإلدارية، الدائرة االستئنافية السابعة، عدد 20182018 بتاريخ 2 أفريل 112018 : 

»وحيــث أّن املصلحــة فــي مــادة النــزاع االنتخابــي هــي مصلحــة موضوعيــة يتــّم تقديرهــا وفقــا ملقتضيــات 
وخصوصيــة العمليــة االنتخابيــة املحاطــة بعــّدة مراحــل محــّددة فــي الزمــن، ومــا يمكــن أن يكــون للقــرارات 
الصــادرة فــي إطارهــا مــن تأثيــر علــى حقــوق وحظــوظ املترشــحين فيهــا. وحيــث ولئــن كان القــرار الصــادر عــن 
الهيئــة الفرعيــة لالنتخابــات بالقيــروان يق�ســي بقبــول ترشــح قائمــة حــزب حركــة النهضــة لالنتخابــات 
نفســه  اآلن  فــي  ق�ســى  إذ  املركبــة  القــرارات  مــن  يعــّد  أنــه   

ّ
إال بالقيــروان،  البلديــة  الدائــرة  عــن  البلديــة 

برفــض ترشــح املدعــو أ. ق. وبالتشــطيب علــى اســمه مــن القائمــة التكميليــة وهــو مــا تغــدو معــه مصلحــة 
املســتأنف ضــده األول )رئيــس قائمــة حــزب حركــة النهضــة املترشــحة عــن دائــرة بلديــة القيــروان( قائمــة 

علــى اعتبــار أن حــذف اســم أحــد أعضــاء القائمــة التكميليــة لــه تأثيــر مباشــر علــى القائمــة األصليــة«.

آجال القيام
املحكمة اإلدارية، الدائرة االبتدائية الخامسة عشر، عدد 20181014 بتاريخ 14 مارس 2018: 

صبغتهــا  مــن  تنــال  ال  التــي  العــام  النظــام  متعلقــات  مــن  تعــّد  القضــاء  لــدى  القيــام  آجــال  أّن  »وحيــث 
الوجوبيــة أهميــة االنتخابــات وال الرغبــة فــي إنجــاح العمليــة االنتخابيــة علــى نحــو مــا تمســك بــه املّدعــي«.

املحكمة اإلدارية، الدائرة االبتدائية بقفصة، عدد 08900002 بتاريخ 14 مارس 2018: 

»وحيــث اســتقّر فقــه قضــاء هــذه املحكمــة علــى أّن آجــال التقا�ســي تكت�ســي صبغــة وجوبيــة وتعتبــر مــن 
تلقــاء نفســه ويترتــب عــن مخالفتهــا رفــض الدعــوى  التــي يثيرهــا القا�ســي مــن  العــام  متعلقــات النظــام 
ــه تــّم إعــالم املدعيــة بالقــرار املطعــون فيــه يــوم 3 مــارس 2018 

ّ
شــكال. وحيــث ثبــت مــن أوراق امللــف أن

وعليــه وتطبيقــا للفصــل 49 ســابع عشــر مــن القانــون االنتخابــي فــإّن آخــر أجــل لتقديــم الطعــن أمــام 

11 هــذا الحكــم صــادر علــى إثــر اســتئناف الهيئــة الفرعيــة لالنتخابــات بالقيــروان للحكــم االبتدائــي املذكــور أعــاله الصــادر عــن الدائــرة االبتدائيــة بالقيــروان فــي القضيــة عــدد 1390002 بتاريــخ 

لت األطراف املســتأنف ضّدها في هذه القضّية على التوالي في: 1-رئيس قائمة حزب حركة النهضة املترشــحة عن دائرة بلدية القيروان، 2-عضو قائمة حزب حركة 
ّ
14 مارس 2018. وتمث

النهضة املترشــحة عن دائرة بلدية القيروان الذي تّم رفض ترشــحه والتشــطيب على اســمه من قبل الهيئة االنتخابية، 3-املمثل القانوني لحزب حركة النهضة.
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املحكمــة يكــون يــوم 6 مــارس 2018. وحيــث أن عبــارة الفصــل 49 ســابع عشــر مــن القانــون االنتخابــي 
واضحــة فــي تحديــد آجــال الطعــن بثالثــة أيــام، وعليــه فإنــه يجــب اســتكمال كافــة اجــراءات الطعــن أمــام 
املحكمــة خــالل األجــل املذكــور. وحيــث لئــن قدمــت املدعيــة دعواهــا يــوم 5 مــارس 2018 وأعلمــت الهيئــة 
بالطعــن يــوم 6 مــارس 2018 فإّنهــا أدلــت بمحضــر تبليــغ الطعــن للمحكمــة يــوم 8 مــارس 2018 أي خــارج 

آجــال 3 أيــام املنصــوص عليــه بالفصــل 49 ســابع عشــر مــن القانــون االنتخابــي«.

املحكمة اإلدارية، الدائرة االبتدائية بصفاقس، عدد 07900007 بتاريخ 14 مارس 2018: 

»وحيــث أّن األجــل القانونــي للطعــن فــي قــرارات الهيئــات الفرعيــة لالنتخابــات أمــام الدوائــر االبتدائيــة 
مــا مــن تاريــخ اإلعــالم بهــا وطاملــا لــم يثبــت مــن مظروفــات 

ّ
باملحكمــة اإلداريــة ال يســري مــن تاريــخ صدورهــا وإن

امللــف مــا يفيــد إعــالم املمثــل القانونــي للقائمــة املدعيــة أو رئيســها بالقــرار املطعــون فيــه، فــإّن القيــام 
املاثــل بتاريــخ 6 مــارس 2018 يكــون حاصــال فــي اآلجــال القانونيــة«. 

املحكمة اإلدارية، الدائرة االبتدائية األولى، عدد 20181015 بتاريخ 16 مارس 2018: 

»وحيــث بالرجــوع إلــى أوراق قضيــة الحــال يتبّيــن أّن البرقيــة املحتــّج بهــا لحصــول علــم الطاعــن بقــرار 
رفــض مطلــب ترشــح قائمتــه وردت غيــر مؤرخــة ودون ختــم مصالــح البريــد وغيــر ممضــاة األمــر الــذي 
ينــزع عنهــا كّل حجيــة مّمــا يســتوجب معــه عــدم اعتمادهــا. وحيــث طاملــا لــم يثبــت إعــالم املّدعــي بالقــرار 
املطعــون فيــه بــأّي طريقــة تتــرك أثــرا كتابّيــا فــإّن قيامــه بالدعــوى يــوم 7 مــارس 2018 يكــون فــي اآلجــال 

القانونيــة«.

املحكمة اإلدارية، الدائرة االبتدائية الخامسة عشر، عدد 20181014 بتاريخ 14 مارس 2018: 

»وحيــث أّن البريــد اإللكترونــي يعــّد مــن الوســائل التــي تتــرك أثــرا كتابّيــا علــى معنــى الفصــل 453 مكــّرر 
مــن مجلــة اإللتزامــات والعقــود. وقــد دأبــت اإلدارة االنتخابيــة علــى اســتعماله ســواء لإلعــالم بقراراتهــا أو 
ملطالبــة املترشــحين ممــن أودعــوا لديهــا عنوانــا إلكترونّيــا، بتصحيــح إجراءاتهــم فــي أقصــر اآلجــال وذلــك 
مراعــاة لترابــط مراحــل العمليــة االنتخابيــة وضــرورة احتــرام الرزنامــة املضبوطــة مســبقا باعتبــاره مــن 
املراســلة  توجيــه  ثبــت  طاملــا  وحيــث  االنتخابــات.  ومصداقيــة  وشــفافية  لنزاهــة  األساســية  املحــددات 
االلكترونيــة بنجــاح علــى العنــوان الصحيــح للمّدعــي، وهــو العنــوان الــذي تولــى بنفســه تضمينــه بمطلــب 
ترشــح قائمتــه، فــإّن العبــرة تكــون بتاريــخ ذلــك التوجيــه الــذي يتطابــق، اقتضــاء بالخصائــص التقنيــة 
للمراســلة االلكترونيــة وفــي غيــاب كّل إثبــات جــّدي بخالفــه، مــع وصولهــا للمرســل إليــه املحــّدد عنوانــه 
باإلرســالية. وليــس لهــذه املحكمــة أن تعتــّد بتاريــخ اإلطــالع الشــخ�سي للمّدعــي علــى فحــوى املراســلة وان 
ــر الحــرص الــالزم أو اإلرادة او التجهيــزات والتقنيــات املالئمــة مــن جهتــه أو 

ّ
ــر ذلــك االطــالع لعــدم توف

ّ
تأخ



نظام التقاضي الخاّص بالنزاعات االنتخابية
IV. نزاعات الترشح لالنتخابات البلدية والجهوية 

45

مــن جهــة الشــركة التــي تعاقــد معهــا كمتقّبــل فهــو يتحّمــل املســؤولية الكاملــة عــن ذلــك التأخيــر ومــا قــد 
يــؤول إليــه مــن تفويــت لفرصــة العلــم بمــآل مطلــب الترشــح. وحيــث أنــه باحتســاب ثالثــة أيــام انطالقــا مــن 
اليــوم املوالــي ليــوم 1 مــارس 2018 عمــال بقواعــد عــّد اآلجــال القانونيــة فــإّن نهايــة أجــل الطعــن توافــق 
يــوم األحــد 4 مــارس 2018 وهــو يــوم عطلــة بمــا يجعــل الحــق فــي القيــام يمتــّد إلــى يــوم االثنيــن 5 مــارس 
2018 وهــو نفــس التاريــخ األق�ســى لتقديــم الدعــوى فــي صــورة اعتمــاد يــوم 2 مــارس 2018 كتاريــخ لثبــوت 
اإلعــالم بالقــرار علــى نحــو مــا يرومــه املّدعــي، وهــو مــا يجعــل تقديمــه لعريضــة دعــواه بتاريــخ 6 مــارس 

2018 واقعــا خــارج اآلجــال القانونيــة فــي جميــع الحــاالت«.

العريضة ومرفقاتها
املحكمة اإلدارية، الدائرة االبتدائية بسيدي بوزيد، عدد 12100002 بتاريخ 7 مارس 2018: 

لــة مــن جهــة ومــا يفيــد تبليغهــا إلــى الهيئــة 
ّ
»وحيــث ثبــت أّن ملــف القضيــة لــم يتضّمــن عريضــة كتابيــة معل

الفرعيــة لالنتخابــات بســيدي بوزيــد بواســطة عــدل تنفيــذ مــن جهــة أخــرى، مّمــا يجعلهــا غيــر مســتوفاة 
اإلجــراءات الجوهريــة املنصــوص عليهــا بالفصــل 49 ســابع عشــر املشــار إليــه أعــاله، األمــر الــذي يتجــه 

معــه رفضهــا شــكال علــى هــذا األســاس«.

املحكمة اإلدارية، الدائرة االبتدائية السادسة، عدد 20181006 بتاريخ 14 مارس 2018: 

»وحيــث يســتفاد مــن النصــوص املذكــورة آنفــا )الفصــل 35 مــن قانــون املحكمــة اإلداريــة والفصــل 49 
ســابع عشــر مــن القانــون االنتخابــي( أّن عريضــة الطعــن فــي قــرارات الهيئــة التــي تقــّدم دون محــام يجــب 
أن تكــون ممضــاة إّمــا مــن رئيــس القائمــة أو ممثلهــا القانونــي أو رؤســاء بقيــة القائمــات املترشــحة بنفــس 
الدائــرة االنتخابيــة أو وكيــل حامــل لتفويــض معــرف باإلمضــاء عليــه. وحيــث لئــن وردت عريضــة الدعــوى 
البلديــة بدائــرة  باســم »س. ب. س.« بصفتهــا رئيــس قائمــة »الجبهــة الشــعبية« املترشــحة لالنتخابــات 
مــا مــن املدعــو »ن. م.« دون أن تتضّمــن مــا يفيــد صفتــه 

ّ
 أّنهــا لــم تكــن ممضــاة مــن املدعيــة وإن

ّ
الكــرم إال

كممثــل قانونــي للقائمــة أو كوكيــل حامــل لتفويــض معــّرف باإلمضــاء عليــه«.

إنابة املحامي
املحكمة اإلدارية، الدائرة االبتدائية الثامنة، عدد 20181008 بتاريخ 13 مارس 2018: 

»وحيــث )...( اســتحضارا للقاعــدة األصوليــة القاضيــة بعــدم جــواز الخلــط بيــن صفــة املتقا�ســي وصفــة 
النيابــة لــدى املحاكــم فإنــه ال يجــوز قانونــا للمحامــي أن يجمــع فــي اآلن نفســه بيــن صفــة العضــو املشــارك 
فــي اتخــاذ مقــرر إداري صــادر عــن هيــكل تداولــي كمــا هــو الشــأن فــي قضيــة الحــال، وبيــن صفــة املحامــي 
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لــذات الهيــكل فــي النــوازل التــي يكــون فيهــا طرفــا ســواء كان طالبــا أو مطلوبــا. وحيــث أنــه وعلــى ضــوء مــا 
تقــّدم شــرحه، فإنــه ال يجــوز قانونــا للمحاميــة عضــو الهيئــة الفرعيــة أن تنــوب وأن تترافــع فــي حــق هــذه 
 عــدم اعتمــاد 

ّ
األخيــرة األمــر الــذي يصيــر دفاعهــا مــن هــذه الناحيــة مختــال قانونــا وال يســع هــذه املحكمــة إال

مــا تمســكت بــه صلــب تقريرهــا«. 

إجراء اإلعالم بالطعن
املحكمة اإلدارية، الدائرة االبتدائية بالقصرين، عدد 11900001 بتاريخ 14 مارس 2018: 

أن  االنتخابــي(  القانــون  مــن  عشــر  ســابع   49 )الفصــل  املذكــور  الفصــل  أحــكام  مــن  يفهــم  »وحيــث 
التنبيــه  مــع  النــزاع  إلــى طرفــي  العريضــة ومؤيداتهــا  تبليــغ  يتــم  للطعــن تقت�ســي أن  الســليمة  اإلجــراءات 
عليهمــا صلــب محضــر اإلعــالم بضــرورة تقديــم ملحوظاتهمــا. وحيــث أن الجــدوى مــن اإلعــالم تكمــن فــي 
احتــرام مبــدأ املواجهــة ملــا ينطــوي عليــه مــن حمايــة حقــوق الدفــاع وضمــان تكافــؤ الفــرص لــكل الخصــوم 
أمــام القضــاء، وتمكيــن كّل طــرف مــن االطــالع علــى طلبــات خصمــه ومؤيداتــه حتــى يتمكــن مــن الــرد عليهــا 
والطعــن فــي حجيتهــا. وحيــث بالرجــوع إلــى أوراق امللــف تبّيــن أن املّدعــي قــام بتوجيــه محضــر إعــالم )...( 
لألطــراف املعنيــة تضّمــن ملخصــا ملحتــوى عريضــة الدعــوى. وحيــث أن تضميــن محتــوى العريضــة فــي 
محضــر اإلعــالم ال يمكــن بــأي حــال أن يــؤدي إلــى تحقيــق غايــة املشــرع مــن التنصيــص علــى وجــوب تبليــغ 

ومؤيداتهــا«. العريضــة 

املحكمة اإلدارية، الدائرة االبتدائية باملنستير، عدد 6900001 بتاريخ 12 مارس 2018: 

»وحيــث أّن إجــراء تبليــغ الطعــن االنتخابــي يعتبــر مــن اإلجــراءات الجوهريــة التــي يــؤول عــدم احترامــه إلــى 
رفــض الدعــوى شــكال. وحيــث يتبّيــن بالرجــوع إلــى أوراق امللــف أّن املدعــي لــم يــدل بمحضــر عــدل تنفيــذ 
يفيــد تبليــغ عريضــة الدعــوى ومؤيداتهــا إلــى الهيئــة الفرعيــة لالنتخابــات )...( وحيــث وخالفــا ملــا تمســك 
بــه العــارض، فــإّن حضــور الهيئــة لجلســة املرافعــة بنــاء علــى اســتدعاء مــن املحكمــة ليــس مــن شــأنه أن 
يصّحــح إجــراءات القيــام باعتبــار أنــه لــم يقــع إعالمهــا بعريضــة الطعــن ومؤيداتهــا مــن قبــل املّدعــي، مّمــا 

حــال دون ممارســتها لحّقهــا فــي الدفــاع، األمــر الــذي يــؤول إلــى رفــض الدعــوى شــكال«.

املحكمة اإلدارية، الدائرة االبتدائية ببنزرت، عدد 03900006 بتاريخ 14 مارس 2018: 

»وحيــث يتبّيــن مــن أوراق امللــف أّن املّدعيــة علمــت بالقــرار املطعــون فيــه بتاريــخ 3 مــارس 2018 تاريــخ 
نشــره باملوقــع الرســمي لهيئــة االنتخابــات وأّنهــا تقّدمــت بعريضــة طعنهــا بتاريــخ 6 مــارس 2018، غيــر أّنهــا 
 فــي 7 مــارس 2018، أي خــارج آجــال التقا�ســي املنصــوص 

ّ
غهــا إلــى األطــراف املشــمولة بالطعــن إال

ّ
لــم تبل
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عليهــا بالفصــل 49 ســابع عشــر املذكــور أعــاله12. وحيــث تكــون املّدعيــة بذلــك قــد حرمــت الجهــة املّدعــى 
عليهــا مــن األجــل الــذي اقتضــاه القانــون للــرّد علــى الدعــوى، بمــا مــن شــأنه أن يهضــم حّقهــا فــي الدفــاع. 
وحيــث أّن حضــور الجهــة املّدعــى عليهــا بجلســة املرافعــة وتقديمهــا لتقريــر فــي الغــرض ليــس مــن شــأنه أن 
يصّحــح اإلجــراءات، ضــرورة أّن النــزاع االنتخابــي يخضــع إلــى إجــراءات خاّصــة وآجــال مقتضبــة ومبــادئ 
ــه ال منــاص للقا�ســي االنتخابــي مــن التقّيــد بعبــارات النــّص املنظــم لــه، األمــر الــذي 

ّ
قانونيــة متميــزة وأن

يتجــه معــه رفــض الطعــن شــكال«.

املحكمة اإلدارية، الدائرة االبتدائية بصفاقس، عدد 7900003 بتاريخ 14 مارس 2018: 
ــق 

ّ
»وحيــث ولئــن ثبــت مــن أوراق امللــف أن محضــر التبليــغ واالســتدعاء لجلســة املرافعــة تضّمــن خطــأ تعل

بتوقيــت جلســة املرافعــة فــإّن ذلــك الخطــأ ال يعــدو أن يكــون مجــرد خطــأ مــادي ال يمكــن أن يترتــب عنــه 
خلــل فــي إجــراءات القيــام ال ســيما وأن املدعــى عليهــا كانــت علــى علــم مســبق بالتوقيــت علــى إثــر تلقيهــا 

اســتدعاء لحضــور جلســة املرافعــة مــن املحكمــة«.

افق لإلعالم بالطعن:  التنبيه املر

مالحظــة: لــم يكــن موقــف الدوائــر االبتدائيــة باملحكمــة اإلداريــة موّحــدا بخصــوص مــدى قابليــة إجــراء 
التنبيــه املرافــق لإلعــالم بالطعــن للتصحيــح.

موقف 1:
 املحكمة اإلدارية، الدائرة االبتدائية بصفاقس، عدد 07900004 بتاريخ 14 مارس 2018: 

»وحيــث أّن محضــر التنبيــه املدلــى بــه مــن املمثــل القانونــي للقائمــة ال يمكــن أن يقــوم مقــام محضــر التبليــغ 
املســتوجب قانونــا وانــه لــم يتــم تبليــغ الهيئــة بعريضــة كتابيــة معللــة ومصحوبــة باملؤيــدات كمــا أّن املحضــر 
املومــأ إليــه لــم يتضّمــن مــا يفيــد التنبيــه علــى الهيئــة الفرعيــة بضــرورة تقديــم ملحوظاتهــا مرفقــة بمــا يفيــد 
تبليغهــا لألطــراف فــي أجــل اقصــاه يــوم جلســة املرافعــة املعينــة مــن املحكمــة. وحيــث، وترتيبــا علــى مــا ســبق 

بيانــه، يكــون القيــام بالدعــوى الراهنــة مختــال مــن الناحيــة الشــكلية، واتجــه رفضهــا شــكال«.

املحكمة اإلدارية، الدائرة االبتدائية بصفاقس، عدد 07900001 بتاريخ 14 مارس 2018: 
»وحيــث يتبّيــن بالرجــوع إلــى أوراق امللــف أّن املمثــل القانونــي للقائمــة املّدعيــة اكتفــى بتبليــغ نســخة مــن عريضــة 
الدعــوى دون تبليــغ املؤيــدات املرافقــة لهــا إلــى الهيئــة ودون التنبيــه عليهــا لــإلدالء بملحوظاتهــا فــي الغــرض. وحيــث 
وترتيبــا علــى مــا ســبق بيانــه، يكــون القيــام بالدعــوى الراهنــة مختــال مــن الناحيــة الشــكلية، واتجــه رفضهــا شــكال«.

12 تجــدر اإلشــارة إلــى أّن اعتمــاد تاريــخ نشــر قائمــة الترشــحات املقبولــة أّولّيــا علــى املوقــع اإللكترونــي للهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات كمنطلــق الحتســاب آجــال الطعــن فــي هــذه 

القضّيــة يعــود إلــى كــون طعــن املدعيــة كان يســتهدف قــرار قبــول ترشــح قائمــة أخــرى منافســة لهــا بنفــس الدائــرة االنتخابيــة.
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موقف 2:
املحكمة اإلدارية، الدائرة االبتدائية بالكاف، عدد 04900002 بتاريخ 12 مارس 2018: 

تقديــم  بضــرورة  عليهــا  املدعــى  الجهــة  علــى  التنبيــه  عــدم  علــى  جــزاء  أّي  ــب 
ّ
يرت لــم  املشــرع  أّن  طاملــا  »وحيــث 

ملحوظاتهــا مرفقــة بمــا يفيــد تبليغهــا لألطــراف وبمــا أّن الغايــة األساســية مــن اإلجــراء املذكــور قــد تحّققــت بــأن 
ــه يّتجــه االعتــراض عــن 

ّ
نــت الهيئــة مــن الــرّد علــى عريضــة الطعــن فــي األجــل األق�ســى املحــّدد قانونــا، فإن

ّ
تمك

املاثــل«. الدفــع 

املحكمة اإلدارية، الدائرة االبتدائية بالقصرين، عدد 11900002 بتاريخ 14 مارس 2018: 
»وحيــث أّن التنبيــه علــى املعنييــن بالطعــن بضــرورة تقديــم ملحوظاتهــم يعــّد إجــراء جوهريــا الغايــة منــه توجيــه 
الجهــة املّدعــى عليهــا ملمارســة حقهــا فــي الدفــاع عــن نفســها وفــق مــا يضمنــه لهــا مبــدأ املواجهــة. وحيــث وإن لــم 
يتضّمــن محضــر اإلعــالم املوّجــه للهيئــة الفرعيــة لالنتخابــات بالقصريــن فــي قضيــة الحــال مــا يفيــد التنبيــه 
 أّن ممثــل الهيئــة حضــر بتاريــخ جلســة املرافعــة وقــّدم تقريــرا كتابيــا رّدا علــى 

ّ
عليهــا بتقديــم ملحوظاتهــا، إال

عريضــة الطعــن، وهــو مــا يعــّد تصحيحــا لإلجــراء«.

صيغة التنبيه
املحكمة اإلدارية، الدائرة االبتدائية السابعة، عدد 20181007 بتاريخ 13 مارس 2018: 

»وحيــث أّن الفصــل 49 ســابع عشــر لــم يفــرض علــى املعنييــن بتحريــر التنبيــه اســتعمال صيغــة حرفيــة 
التبليــغ  محضــر  ضمــن  القانــون  إلــى  اإلحالــة  أّن  وحيــث   )...( التبليــغ  بمحضــر  بنّصــه  ورد  ملــا  مطابقــة 
تــؤدي بالضــرورة إلــى اســتيعاب مقتضيــات أحــكام الفصــل 49 )ســابع عشــر( مــن ضــرورة تقديــم الهيئــة 
ملحوظاتهــا مرفقــة بمــا يفيــد تبليغهــا لألطــراف وذلــك فــي أجــل أقصــاه يــوم جلســة املرافعــة املعّينــة مــن 
املحكمــة، ضــرورة أّن القانــون معلــوم مــن الجميــع وعلــى األخــص الجهــة املدعــى عليهــا بحكــم اختصاصهــا، 
فضــال عــن أّن الغايــة مــن هــذا التنبيــه قــد تحققــت ملــا أتــت محاميــة الهيئــة بتقريرهــا يــوم جلســة املرافعــة 

وقامــت بتبليغــه فــي ذات التاريــخ للطاعنــة، ويتجــه تبعــا لذلــك رفــض هــذا الدفــع«.

املحكمة اإلدارية، الدائرة االبتدائية العاشرة، عدد 20181010 بتاريخ 13 مارس 2018: 

ــه تضّمــن التنبيــه علــى الجهــة 
ّ
»حيــث ثبــت بمراجعــة محضــر اإلعــالم بالطعــن املوجــه إلــى الهيئــة )...( أن

ــه لــم ينــّص صراحــة علــى ضــرورة 
ّ
املّدعــى عليهــا بضــرورة تقديــم جوابهــا وملحوظاتهــا طبــق القانــون غيــر أن

ــه 
ّ
تبليغهــا لألطــراف املشــمولة بالطعــن فــي أجــل أقصــاه يــوم جلســة املرافعــة. وحيــث ثبــت فــي املقابــل )...( أن

تــّم تبليــغ املّدعــي بــرّد الهيئــة وبالتالــي تكــون الغايــة مــن التنصيــص بمحضــر اإلعــالم بالطعــن علــى ضــرورة 
تبليــغ الــرّد فــي أجــل أقصــاه يــوم جلســة املرافعــة قــد تحّققــت، األمــر الــذي يّتجــه معــه رّد هــذا الدفــع«. 
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تبليغ تقارير الرّد على العريضة
املحكمة اإلدارية، الدائرة االبتدائية األولى، عدد 20181001 بتاريخ 9 مارس 2018: 

ــق بالنظــام العــام والتــي يتمّســك بهــا الخصــوم أو التــي تثيرهــا 
ّ
»وحيــث أّن املطاعــن أو الدفوعــات التــي تتعل

الصريحــة  اإلرادة  مــن  القا�ســي  يســتقيها  مــا 
ّ
وإن حصريــة  أو  مطلقــة  بصفــة  تحــّدد  ال  تلقائيــا  املحكمــة 

ــم لإلجــراءات فــي النــزاع املعــروض علــى انظــاره أو مــن مقتضيــات 
ّ
للمشــّرع املعلــن عنهــا صلــب النــّص املنظ

إلــى  وبالنظــر  العــدل واإلنصــاف.  وحيــث  مبــادئ  ومــن  القانونيــة  الوضعيــات  العدالــة واســتقرار  ســير 
اإلجــراءات  فــإّن  اآلجــال،  بقصــر  متمّيــز  إجرائــي  لنظــام  بخضوعــه  ســمة 

ّ
املت االنتخابــي  النــزاع  طبيعــة 

ــف عندهــا ســواء بدفــع مــن أحــد 
ّ
بــه تعــّد مــن متعلقــات النظــام العــام وتوّجــب بالتالــي التوق قــة 

ّ
املتعل

الخصــوم او تلقائيــا مــن املحكمــة ومنهــا وجوبيــة تبليــغ رّد الهيئــة علــى عريضــة الدعــوى إلــى املّدعــي بأّيــة 
وســيلة تتــرك أثــرا فــي أجــل أقصــاه يــوم جلســة املرافعــة املعّينــة مــن املحكمــة. وحيــث طاملــا ثبــت عــدم ادالء 
الهيئــة الفرعيــة لالنتخابــات بدائــرة تونــس 1، بجلســة املرافعــة، بمــا يفيــد تبليــغ تقريرهــا إلــى املّدعــي فقــد 

تعّيــن اإلعــراض عنــه وعــدم الخــوض فيــه«.

املحكمة اإلدارية، الدائرة االبتدائية بقابس، عدد 9900001 بتاريخ 14 مارس 2018: 

»حيــث أدلــت الهيئــة الفرعيــة لالنتخابــات، يــوم جلســة املرافعــة، بتقريــر فــي الــرد علــى عريضــة الدعــوى، 
دون إرفاقــه بمــا يفيــد تبليغــه إلــى املدعيــة، األمــر الــذي يّتجــه معــه اإلعــراض عنــه وعــدم اعتمــاده وذلــك 

احترامــا ملبــدأ املواجهــة«.



نظام التقاضي الخاّص بالنزاعات االنتخابية
IV. نزاعات الترشح لالنتخابات البلدية والجهوية 

50

الفصــل 49 ثامــن عشــر – تتولــى كتابــة املحكمــة اإلداريــة االبتدائيــة ترســيم العريضــة 
ــى التحقيــق فــي القضيــة 

ّ
وإحالتهــا فــورا إلــى رئيــس الدائــرة االبتدائيــة الــذي يعّيــن مقــّررا يتول

تحت إشــرافه.

يتولــى رئيــس الدائــرة املتعهــدة تعييــن جلســة مرافعــة فــي أجــل قــدره ثالثــة أيــام مــن تاريــخ 
تقديــم الطعــن واســتدعاء لألطــراف بأيــة وســيلة تتــرك أثــرا كتابيــا.

تبــّت الدائــرة فــي الدعــوى فــي أجــل أقصــاه ســتة أيــام مــن تاريــخ جلســة املرافعــة ويتــّم إعــالم 
األطــراف بالحكــم فــي أجــل أقصــاه ثالثــة أيــام مــن تاريــخ صــدوره بأيــة وســيلة تتــرك أثــرا كتابيــا.

إجراء اإلدخال
املحكمة اإلدارية، الدائرة االستئنافية األولى، عدد 20182012 بتاريخ 2 أفريل 2018: 

»وحيــث أّن عــدم توجيــه الطعــن ضــّد الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات أو القائمــات املعنيــة بالرفــض 
ليــس مــن شــأنه أن يعيــب الطعــن مــن جهــة الشــكل طاملــا أّن القيــام بالدعــوى االبتدائيــة كان ضــّد الهيئــة 
الفرعيــة لالنتخابــات بباجــة مصــدرة القــرار املطعــون فيــه، هــذا فضــال عــن مبــادرة محكمــة البدايــة وفــي 
إطــار مــا لهــا مــن ســلطة اســتقصائية خــالل طــور التحقيــق فــي القضيــة بإدخــال الهيئــة العليــا املســتقلة 
فــي النــزاع إلبــداء مــا لهــا مــن ملحوظــات، األمــر الــذي تكــون معــه الدعــوى االبتدائيــة علــى  لالنتخابــات 

النحــو ســالف الذكــر مقبولــة مــن ناحيــة الشــكل«. 

الصالحيات االستقصائية للقا�سي
املحكمة اإلدارية، الدائرة االبتدائية بالقيروان، عدد 1390003 بتاريخ 14 مارس 2018: 

»فــي إطــار إجــراءات التحقيــق فــي القضيــة وبغايــة التثبــت مــن ســالمة عمليــة تســجيل القائمــات املترشــحة 
مــن  املمســوكة  االنتخابيــة  الســجالت  علــى  املحكمــة  قبــل  مــن  معاينــة  إجــراء  تــّم  البلديــة  لالنتخابــات 
ــه تــّم تســجيل قبــول رئيــس قائمــة حــزب حركــة النهضــة 

ّ
قبــل الهيئــة املذكــورة )...( وقــد أفــرزت املعاينــة أن

بالدائــرة البلديــة القيــروان ضمــن ســجل قبــول ممثلــي القائمــات املترشــحة بمركــز قبــول الترشــحات علــى 
الســاعة الخامســة مســاء و 38 دقيقــة تحــت العــدد الرتبــي 188 وذلــك فــي إطــار مطلــب تحييــن )...( وحيــث 
قبــول  بمركــز  بإجــراء معاينــة  اليــوم  نفــس  فــي  بــادرت املحكمــة  القضيــة  فــي مالبســات  التدقيــق  وملزيــد 
الترشــحات بالعنــوان املذكــور أعــاله تبّيــن مــن خاللهــا عــدم وجــود أّي كاميــرا مراقبــة )...( وحيــث وعليــه، 
تغــدو الوســائل املدعــى بهــا مــن قبــل نائــب املّدعــي  قاصــرة عــن دحــض مــا تضمنــه دفتــر قبــول ممثلــي 

القائمــات بمركــز قبــول الترشــحات )...(«.
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املحاكــم  أمــام  االبتدائيــة  األحــكام  اســتئناف  يمكــن   – عشــر  تاســع   49 الفصــل 
االســتئنافية. اإلداريــة 

يرفــع الطعــن مــن األطــراف املشــمولة بالحكــم االبتدائــي أو رئيــس الهيئــة فــي أجــل أقصــاه 
لــة ومشــفوعة 

ّ
ثالثــة أيــام مــن تاريــخ اإلعــالم بالحكــم بمقت�ســى عريضــة كتابيــة تكــون معل

إلــى الجهــة املســتأنف ضّدهــا  باملؤيــدات وبمحضــر اإلعــالم بالطعــن وبمــا يفيــد تبليغهــا 
بواســطة عــدل تنفيــذ وعلــى التنبيــه عليهــا بضــرورة تقديــم ملحوظاتهــا مرفقــة بمــا يفيــد 

تبليغهــا لألطــراف فــي أجــل أقصــاه يــوم جلســة املرافعــة.

وتكون إنابة املحامي وجوبية.

أجل االستئناف
املحكمة اإلدارية، الدائرة االستئنافية السادسة، عدد 20182008 بتاريخ 26 مارس 2018: 

»وحيــث ينــّص الفصــل 140 مــن مجلــة االلتزامــات والعقــود علــى أّن »يــوم ابتــداء عــّد مــّدة األجــل ال يكــون 
معــدودا منــه وإن قــّدر باأليــام فإنــه يتــّم عنــد تمــام اليــوم األخيــر منــه«. وحيــث ثبــت مــن أوراق امللــف أّن 
اإلعــالم بالحكــم املطعــون فيــه تــّم فــي 12 مــارس 2018، وأّن الطعــن املاثــل قــّدم فــي 15 مــارس 2018، أي 

فــي اآلجــال القانونيــة كمــا نّصــت عليهــا األحــكام املومــأ إليهــا أعــاله«.

املحكمة اإلدارية، الدائرة االستئنافية الخامسة، عدد 20182021 بتاريخ 28 مارس 2018: 

فــي أجــل أقصــاه ثالثــة أيــام مــن  فــي املــادة االنتخابيــة يكــون  فــي األحــكام االبتدائيــة  »وحيــث أّن الطعــن 
تاريــخ اإلعــالم بالحكــم، وينطلــق ســريان أجــل الطعــن مــن اليــوم الــذي يلــي مباشــرة يــوم اإلعــالم بالحكــم 
املطعــون فيــه حتــى وإن صــادف يــوم عطلــة وطنيــة ضــرورة أنــه ال تأثيــر لــه علــى اآلجــال بعكــس مــا إذا 
وافــق حلــول آخــر يــوم فــي آجــال التقا�ســي يــوم عطلــة فإنــه يقــع تمديــد األجــل إلــى اليــوم الــذي يليــه عمــال 

بالقواعــد األصوليــة لعــد اآلجــال املضّمنــة بالفصــل 143 مــن مجلــة االلتزامــات والعقــود«.

املحكمة اإلدارية، الدائرة االستئنافية األولى، عدد 20182002 بتاريخ 26 مارس 2018: 

 2018 8 مــارس  »وحيــث يتبّيــن بالرجــوع إلــى أوراق امللــف أّن الحكــم االبتدائــي تــّم اإلعــالم بــه بتاريــخ 
بواســطة )...( عــدل التنفيــذ وبالتالــي فــإّن انتهــاء آجــال االســتئناف يكــون بانتهــاء األجــل املحــّدد قانونــا 
 إذا صــادف اليــوم األخيــر يــوم عطلــة رســمية يمتــّد األجــل إلــى اليــوم املوالــي النتهــاء 

ّ
واملقــدر بثالثــة أيــام إال

كيــوم  الرســمية  العطلــة  يــوم  أن  وحيــث  والتجاريــة.  املدنيــة  املرافعــات  مجلــة  ألحــكام  طبقــا  العطلــة 
األحــد يطــرح مــن حســاب األجــل إذا كان هــو اليــوم األخيــر ويمتــّد األجــل إلــى اليــوم املوالــي مثلمــا نــّص 
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علــى ذلــك الفصــل 141 مــن مجلــة املرافعــات املدنيــة والتجاريــة. وحيــث أّن تقديــم مطلــب االســتئناف 
يــوم 12 مــارس 2018 يكــون فــي اآلجــال القانونيــة ضــرورة أّن اليــوم األخيــر صــادف يــوم عطلــة رســمية«.

املحكمة اإلدارية، الدائرة االستئنافية الثامنة، عدد 20182019 بتاريخ 30 مارس 2018: 
إلــى  وباالســتناد   2018 مــارس   14 يــوم  االبتدائــي  بالحكــم  املســتأنفة  إعــالم  تــّم  أنــه   )...( يتبّيــن  »وحيــث 
القاعــدة املضّمنــة بالفصــل 140 مــن مجلــة االلتزامــات والعقــود والتــي مفادهــا أّن »يــوم ابتــداء عــّد مــّدة 
االجــل ال يكــون معــدودا منــه« فــإّن أجــل الطعــن باالســتئناف املحــّدد أعــاله ينتهــي يــوم 17 مــارس 2018، 
وإذا صــادف اليــوم األخيــر منــه واليــوم الــذي يليــه عطلــة رســمية، فــإّن األجــل املذكــور يمــّدد إلــى اليــوم املوالي 
النتهــاء العطلــة عمــال بأحــكام الفصــل 141 مــن مجلــة املرافعــات املدنيــة والتجاريــة. وحيــث اســتنادا إلــى مــا 
تقــّدم، فــإّن تقديــم مطلــب االســتئناف املاثــل بتاريــخ 19 مــارس 2018 يكــون حاصــال فــي األجــل القانونــي«.

العريضة ومرفقاتها
املحكمة اإلدارية، الدائرة االستئنافية الخامسة، عدد 20182016 بتاريخ 28 مارس 2018: 

»وحيــث يتبّيــن مــن أوراق امللــف أن نائبــة املســتأنف تقّدمــت بمطلــب اســتئناف بتاريــخ 19 مــارس 2018 
دون أن تردفــه بعريضــة كتابيــة تتضّمــن مســتندات االســتئناف وبمحضــر االعــالم بالطعــن وبمــا يفيــد 
تبليغهــا إلــى الجهــة املّدعــى عليهــا، مّمــا يعــّد مخالفــا ألحــكام الفصــل 49 املشــار إليــه أعــاله، األمــر الــذي 

يجعــل اســتئنافه حريــا بالرفــض شــكال«.

إجراء اإلعالم بالطعن
املحكمة اإلدارية، الدائرة االستئنافية الرابعة، عدد 20182015 بتاريخ 26 مارس 2018: 

»وحيــث يتبّيــن مــن خــالل محضــر اإلعــالم بالطعــن )...( أن تبليــغ مســتندات االســتئناف اقتصــر علــى 
مــا يشــكل  )...( وهــو  الثانــي  2 دون أن يشــمل املســتأنف ضــّده  الهيئــة الفرعيــة لالنتخابــات صفاقــس 
إخــالال بإجــراء التبليــغ املنصــوص عليــه بالفصــل 49 تاســع عشــر املبيــن أعــاله الــذي يتعيــن معــه التصريــح 

برفــض االســتئناف شــكال«.

تبليغ تقارير الرّد على العريضة
املحكمة اإلدارية، الدائرة االستئنافية األولى، عدد 20182012 بتاريخ 2 أفريل 2018: 

نيابــة  ج.  ن.  األســتاذة  مــن   2018 مــارس   19 بتاريــخ  بــه  املدلــى  التقريــر  عــن  االلتفــات  يّتجــه  »وحيــث 



نظام التقاضي الخاّص بالنزاعات االنتخابية
IV. نزاعات الترشح لالنتخابات البلدية والجهوية 

53

إلــى املســتأنفتين والتنبيــه عليهمــا بضــرورة تقديــم  فــي الذكــر لعــدم تبليغــه  عــن املســتأنف ضــّده األول 
املرافعــة«. جلســة  يــوم  أقصــاه  أجــل  فــي  لألطــراف  تبليغهــا  يفيــد  بمــا  مرفقــة  ملحوظاتهمــا 

إلــى  49 عشــرون – تتولــى كتابــة املحكمــة ترســيم العريضــة وإحالتهــا فــورا  الفصــل 
رئيــس الدائــرة االســتئنافية الــذي يعّيــن جلســة مرافعــة فــي أجــل أقصــاه ســتة أيــام مــن 

أثــرا كتابيــا. تتــرك  بأيــة وســيلة  تاريــخ ترســيم عريضــة الطعــن واســتدعاء األطــراف 

تصــرف القضيــة للمفاوضــة والتصريــح بالحكــم فــي أجــل خمســة أيــام مــن تاريــخ جلســة 
املرافعــة وللدائــرة أن تــأذن بالتنفيــذ علــى املســودة. ويتــّم إعــالم األطــراف بالحكــم بأيــة 

وســيلة تتــرك أثــرا كتابيــا فــي أجــل أقصــاه يوميــن مــن تاريــخ التصريــح بــه.

ويكون الحكم االستئنافي باتا وال يقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.

إجراء اإلدخال
املحكمة اإلدارية، الدائرة االستئنافية األولى، عدد 20182002 بتاريخ 26 مارس 2018: 

ائتــالف  القانونــي لقائمــة  املاثلــة مــن املحكمــة إدخــال املمثــل  فــي القضيــة  »وحيــث اســتدعى التحقيــق 
ملــا تضمنتــه مســتندات االســتئناف،  الدفــاع  فــي  تميــم ضمانــا ملمارســة حقــه  بمنــزل  املدنــي«  »االتحــاد 
وذلــك بغــض النظــر عــن نــّص الحكــم، واتجــه تبعــا لذلــك عــدم االســتجابة للطلــب املتعلــق بإخراجــه مــن 

املنازعــة«. نطــاق 

ضّم القضايا
 20182017 و  20182010 عــدد  التاســعة،  االســتئنافية  الدائــرة  اإلداريــة،  املحكمــة 

 :2018 أفريــل   2 بتاريــخ 
الفرعيــة  والهيئــة  بســليمان(  تونــس  حــزب حركــة مشــروع  قائمــة  )رئيــس  م. ت.  مــن  كّل  تقــّدم  »حيــث 
الحكــم  فــي  طعنــا  أصلييــن  باســتئنافين  معــا  لالنتخابــات  املســتقلة  العليــا  والهيئــة  ببنــزرت  لالنتخابــات 
فــي   2018 مــارس   15 بتاريــخ  االداريــة  املحكمــة  عــن  املتفرعــة  ببنــزرت  االبتدائيــة  الدائــرة  عــن  الصــادر 
القضيــة عــدد 03900005 ُرّســمتا تحــت عــدد 20182010 و20182017. وحيــث نظــرا للصلــة الوثيقــة 

بيــن القضيتيــن، فإنــه يتعّيــن ضّمهمــا والقضــاء فيهمــا بحكــم واحــد ضمانــا لحســن ســير القضــاء«.
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الصالحيات االستقصائية للقا�سي
املحكمة اإلدارية، الدائرة االستئنافية التاسعة، عدد 20182011 بتاريخ 2 أفريل 2018: 

»لئــن كان عــبء اثبــات التســجيل بقائمــات الناخبيــن محمــوال علــى كّل مترشــح لالنتخابــات وعلــى القائمــة 
املترشــحة، فــإّن املحكمــة يمكنهــا فــي إطــار التحقيــق فــي الطعــون املرفوعــة أمامهــا مطالبــة الهيئــة العليــا 
املســتقلة لالنتخابــات أو الهيئــة الفرعيــة لالنتخابــات املعنيــة باعتبارهــا املاســكة لتلــك القائمــات بــاإلدالء 

بهــا إليهــا قصــد التثبــت مــن مــدى إدراج اســم أحــد املترشــحين بهــا مــن عدمــه«.

الفصــل 49 واحــد وعشــرون – تقبــل القائمــات التــي تحصلــت علــى حكــم قضائــي 
بــات. وتتولــى الهيئــة اإلعــالن عــن القائمــات املقبولــة نهائيــا بعــد انقضــاء الطعــون.

ق بتطبيق الفصل 49 واحد وعشرون.
ّ
ال وجود لقرارات قضائية تذكر تتعل
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الفصــل 145 )جديــد( – يمكــن الطعــن أمــام املحاكــم اإلداريــة االســتئنافية فــي النتائــج 
األوليــة لالنتخابــات واالســتفتاء فــي أجــل أقصــاه ثالثــة أيــام مــن تاريــخ تعليقهــا بمقــرات 

الهيئــة.

وعلــى الطــرف الراغــب فــي ممارســة الطعــن فــي النتائــج األوليــة أن يوجــه إلــى الهيئــة إعالمــا 
بــه بواســطة عــدل تنفيــذ مــع نظيــر مــن العريضــة واملؤيــدات.

ويرفــع الطعــن وجوبــا بالنســبة لالنتخابــات التشــريعية والبلديــة والجهويــة مــن قبــل رئيــس 
النتائــج  خصــوص  فــي  للحــزب  القانونــي  املمثــل  أو  أعضائهــا  أحــد  أو  املترشــحة  القائمــة 
املصــرح بهــا بالدائــرة االنتخابيــة املترشــحين بهــا. وبالنســبة إلــى االنتخابــات الرئاســية مــن 
قبــل كل مترشــح وبالنســبة إلــى االســتفتاء مــن قبــل كل ممثــل قانونــي لحــزب شــارك فيــه، 

ويكــون ذلــك بواســطة محــام لــدى التعقيــب.

وعلــى  ومقراتهــم  األطــراف  أســماء  علــى  ومحتويــا  معلــال  الطعــن  مطلــب  يكــون  أن  يجــب 
وعلــى  بالطعــن  اإلعــالم  وبمحضــر  باملؤيــدات  مشــفوعا  ويكــون  للوقائــع  موجــز  عــرض 
التنبيــه علــى األطــراف بضــرورة تقديــم ملحوظاتهــم مرفقــة بمــا يفيــد تبليغهــا لألطــراف 
فــي أجــل أقصــاه يــوم جلســة املرافعــة املعيــن مــن املحكمــة، وإال رفــض شــكال. يتــم تمثيــل 

الهيئــة مــن قبــل رئيســها ويمكنــه تكليــف مــن يمثلــه فــي الغــرض.

إلــى رئيــس  تـــــرسيم العريضــة وإحالتهــا فــورا  تتولــى كتابــة املحكمــة اإلداريــة االســتئنافية 
فــي القضيــة. الــذي يعّيــن مقــررا يتولــى تحــت إشــرافه التحقيــق  الدائــرة االســتئنافية 

ويتولــى رئيــس الدائــرة املتعهــدة تعييــن جلســة مرافعــة فــي أجــل قــدره ثالثــة أيــام مــن تاريــخ 
تقديــم الطعــن واســتدعاء األطــراف بــأي وســيلة تتــرك أثــرا كتابيــا.

وتتولــى الدائــرة إثــر املرافعــة حجــز القضيــة للمفاوضــة والتصريــح بالحكــم فــي أجــل أقصاه 
خمســة أيام من تاريخ جلســة املرافعة، وتأذن بالتنفيذ على املســودة.

وتعلــم املحكمــة األطــراف بالحكــم بــأي وســيلة تتــرك أثــرا كتابيــا فــي أجــل أقصــاه ثالثــة أيــام 
مــن تاريــخ التصريــح بــه.

آجال القيام
املحكمة اإلدارية، الدائرة االستئنافية الثامنة، عدد 20183001 بتاريخ 18 ماي 2018: 

»وحيــث لئــن تولــى الطاعــن إعــالم الهيئــة العليــا املســتقلة بالطعــن املاثــل )...( بتاريــخ 10 مــاي 2018 )...( 
 بتاريــخ 11 مــاي 2018 وهــو اليــوم الــذي يلــي تاريــخ تعليــق النتائــج 

ّ
فــإّن الثابــت أنــه لــم يرفــع طعنــه املاثــل إال

ــه اســتنادا إلــى مــا تقــّدم وطاملــا أّن العبــرة فــي احتســاب آجــال الطعــن تكــون بتاريــخ إيــداع 
ّ
األوليــة. وحيــث أن
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العريضــة بكتابــة املحكمــة، فــإّن الطعــن املاثــل قــد قــّدم خــالل اآلجــال القانونيــة املقــررة بالفصــل 145 
ســالف الذكــر ويكــون بذلــك جديــرا بالقبــول«.

املحكمة اإلدارية، الدائرة االستئنافية الخامسة، عدد 20183032 بتاريخ 22 ماي 2018: 

»وحيــث اســتقّر فقــه قضــاء هــذه املحكمــة أنــه إذا وافــق حلــول آخــر يــوم فــي آجــال التقا�ســي يــوم عطلــة 
يقــع تمديــد األجــل إلــى اليــوم الــذي يليــه عمــال بالقواعــد األصوليــة لعــّد اآلجــال املضّمنــة بالفصــل 143 
ــل جميــع 

ّ
مــن مجلــة االلتزامــات والعقــود وذلــك نظــرا لوجــود اســتحالة ماديــة للقيــام بالدعــوى نظــرا لتعط

ــص فــي آجــال التقا�ســي«.
ّ
املصالــح اإلداريــة والــذي مــن شــأنه أن يقل

املحكمة اإلدارية، الدائرة االستئنافية التاسعة، عدد 20183028 بتاريخ 22 ماي 2018: 

»وحيــث اســتقر قضــاء هــذه املحكمــة علــى أن يــوم األحــد يــوم راحــة أســبوعية رســمي يعطــل فيــه العمــل 
يمتــّد  األجــل  هــذا  فــإّن  األجــل  حلــول  يــوم  اليــوم  هــذا  وافــق  إذا  وأنــه  العموميــة  واملرافــق  باملؤسســات 
إلــى اليــوم املوالــي. وحيــث تولــت الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات تعليــق النتائــج األوليــة لالنتخابــات 
البلديــة فــي 10 مــاي 2018، ومــن ثــم يكــون تاريــخ 13 مــاي 2018 آخــر أجــل لتقديــم الطعــون الخاصــة 
بنــزاع النتائــج، غيــر أنــه وطاملــا أن هــذا التاريــخ يوافــق يــوم األحــد فــإن األجــل يمتــّد إلــى اليــوم املوالــي املوافــق 
لإلثنيــن 14 مــاي 2018، وبنــاء علــى ذلــك فــإّن قيــام الطاعــن بالدعــوى املاثلــة )يــوم 14 مــاي( حاصــل فــي 

األجــل القانونــي«.

املحكمة اإلدارية، الدائرة االستئنافية الثانية، عدد 20183042 بتاريخ 25 ماي 2018: 

العــادي  البريــد  طريــق  عــن  طعنــه  عريضــة  أرســل  العــارض  نائــب  أّن  امللــف  أوراق  مــن  ثبــت  »وحيــث 
املضمــون الوصــول بتاريــخ 14 مــاي 2018، وأّن كتابــة املحكمــة توّصلــت بهــا بتاريــخ 18 مــاي 2018 تحــت 
 بنفــس تاريــخ ورودهــا. وحيــث 

ّ
ــت ترســيمها حــاال

ّ
عــدد 78، كمــا يثبتــه ختــم مكتــب ضبــط املحكمــة، وتول

يســتفاد مــن ذلــك أن تقديــم الطعــن وإن كان قــد حصــل فــي األجــل القانونــي بالرجــوع إلــى ختــم مصالــح 
 أّن 

ّ
البريــد باعتبــار أّن املذكــرة ومرفقاتهــا أرســلت بواســطة البريــد فــي آخــر يــوم مــن أجــل الثالثــة أّيــام، إال

عريضــة الطعــن وصلــت إلــى كتابــة املحكمــة بصفــة متأخــرة بعــد انقضــاء أربعــة أيــام مــن تاريــخ اإلرســال. 
وحيــث تقت�ســي أحــكام الفقــرة األولــى مــن الفصــل 38 مــن القانــون املتعلــق باملحكمــة اإلداريــة أن »تــودع 
عريضــة الدعــوى ومؤيداتهــا وكّل مــا يدلــي بــه األطــراف مــن مذكــرات وحجــج كتابيــة لــدى كتابــة املحكمــة 
اإلداريــة، غيــر أنــه يمكــن أن ترســل الوثائــق املشــار إليهــا إلــى كتابــة املحكمــة مضمونــة الوصــول مــع اإلعــالم 
ــن املشــّرع بالفصــل املذكــور املّدعــي مــن إرســال عريضــة الدعــوى ومؤيداتهــا 

ّ
بالبلــوغ«. وحيــث ولئــن مك

إلــى كتابــة املحكمــة مضمونــة الوصــول مــع اإلعــالم بالبلــوغ عــن طريــق البريــد، فــإّن احتســاب آجــال رفــع 
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مــا يتــّم باعتمــاد تاريــخ ترســيمها بكتابــة املحكمــة وليــس تاريــخ ختــم مكتــب البريــد املرســل، ذلــك 
ّ
الّدعــوى إن

أّن نســق توجيــه املراســالت البريديــة بالطــرق العاديــة ال يتــالءم وطبيعــة النــزاع االنتخابــي التــي تتمّيــز 
بضــرب آجــال مختصــرة للتقا�ســي انطالقــا مــن رفــع الطعــن إلــى إعــالم األطــراف بالحكــم. وحيــث ترتيبــا 

علــى مــا ســبق بيانــه، يغــدو القيــام الراهــن حاصــال خــارج اآلجــال القانونيــة«.

الصفة واملصلحة في القيام
الصفة واملصلحة في القيام في االنتخابات التشريعية

املحكمة اإلدارية، الدائرة االستئنافية األولى، عدد 201420034 بتاريخ 8 نوفمبر 2014: 
ــر شــرط صفــة رئيــس قائمــة أو أحــد 

ّ
»وحيــث اّن املشــرع اقتصــر صلــب الفصــل 145 علــى ضــرورة توف

ــر فيــه الصفــة املذكــورة 
ّ
أعضائهــا أو املمثــل القانونــي للحــزب فــي القائــم بالدعــوى باعتبــار أّن كّل مــن تتوف

لــه بالضــرورة مصلحــة فــي الطعــن فــي نتائــج القائمــات املنافســة فــي نفــس الدائــرة االنتخابيــة«.

و201420032   201420013 عــدد  السادســة،  االســتئنافية  الدائــرة  اإلداريــة،  املحكمــة 
 :2014 نوفمبــر   8 بتاريــخ  و201420033، 

»وحيــث وتطبقــا لألحــكام ســالفة الذكــر )الفقــرة 3 مــن الفصــل 145 مــن القانــون االنتخابــي(، فــإّن قيــام 
رئيــس قائمــة حــزب الشــعب عــن الدائــرة االنتخابيــة بالقصريــن يعــّد مقبــوال لثبــوت ترشــحه لالنتخابــات 
ــق الطعــن بالنتائــج األوليــة املصــرح بهــا بالدائــرة االنتخابيــة التــي ترشــح بهــا وذلــك بقطــع 

ّ
التشــريعية ولتعل

ــل أصــل النــزاع املاثــل«.
ّ
النظــر عــن اســتحقاقه للمقاعــد املتنــازع فــي شــأنها مــن عدمــه والــذي يمث

املحكمة االدارية، الدائرة االستئنافية الخامسة، عدد 201420019 بتاريخ 8 نوفمبر 2014: 

»وحيث تأسيسا على ما تقّدم )الفقرة 3 من الفصل 145 من القانون االنتخابي(، فإّن املمثل القانوني 
للجبهــة الشــعبية بوصفهــا ائتالفــا انتخابيــا ال صفــة لــه لتقديــم الطعــن املاثــل )...( وحيــث يّتجــه فــي املقابــل 

قبول الطعن املقّدم من قبل)...( رئيس القائمة املترشــحة بالدائرة االنتخابية بأريانة«. 

املحكمة االدارية، الجلسة العامة القضائية، عدد 201450009 بتاريخ 19 نوفمبر 2014: 

ــه ولئــن انتهــى ضمــن حيثياتــه إلــى رفــض الدعوى 
ّ
»وحيــث يّتضــح باالطــالع علــى الحكــم املطعــون فيــه )...( أن

شــكال فــي حــّق الجبهــة الشــعبية النتفــاء صفــة القيــام لديهــا علــى النحــو الــذي حــّدده الفصــل 145 مــن 
القانــون االنتخابــي، فإّنهــا تبقــى طرفــا مشــموال بالحكــم املذكــور ويجــوز لهــا تبعــا لذلــك الطعــن فيــه عمــال 

بأحــكام الفصــل 146 املشــار إليــه أعــاله«.
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 21 بتاريــخ   20194062 عــدد  الســابعة،  االســتئنافية  الدائــرة  انتخابــي،  نــزاع  اإلداريــة،  املحكمــة 
:2019 أكتوبــر 

ــه تحّصــل علــى 76 صوتــا 
ّ
»وحيــث دفعــت نائبــة الهيئــة بانتفــاء مصلحــة العــارض فــي القيــام باعتبــار أن

فقــط بمــا ال يخــّول لــه الحصــول علــى أّي مقعــد فــي جميــع الحــاالت. )...( وحيــث أّن الفصــل 145 ســالف 
الذكــر لــم يمّيــز بيــن القائمــات االنتخابيــة ســواء تلــك التــي تحّصلــت علــى مقاعــد أو التــي لــم تتحصــل عليهــا 
بــل اقتصــر علــى توفــر شــرط الصفــة فــي رئيــس القائمــة املترشــحة الدائــرة االنتخابيــة أو أحــد أعضائهــا أو 

املمثــل القانونــي للحــزب، بمــا يكــون معــه هــذا الدفــع حريــا بالرفــض«. 

 21 بتاريــخ   20194090 عــدد  الســابعة،  االســتئنافية  الدائــرة  انتخابــي،  نــزاع  اإلداريــة،  املحكمــة 
:2019 أكتوبــر 

»وحيــث يكــون املشــّرع قــد حــّدد قائمــة حصريــة فــي مــن يجــوز لهــم القيــام بالطعــن دون ســواهم بالنســبة 
ألصنــاف االنتخابــات املذكــورة. وحيــث وترتيبــا عليــه وطاملــا كان الطاعــن مــن بيــن املخّوليــن للقيــام بالطعن 
ــر املصلحــة لديــه مــن عدمهــا وتعّيــن 

ّ
املاثــل طبــق أحــكام الفصــل 145 أعــاله فــال حاجــة للخــوض فــي توف

كذلــك رّد الدفــع املاثــل«. 

 21 بتاريــخ   20194107 عــدد  الســابعة،  االســتئنافية  الدائــرة  انتخابــي،  نــزاع  اإلداريــة،  املحكمــة 
:2019 أكتوبــر 

»وحيــث تبّيــن مــن األحــكام املتقّدمــة أّن الصفــة فــي النــزاع االنتخابــي هــي التــي تحــّدد املصلحــة ضــرورة 
أّن القانــون االنتخابــي تمّيــز بتحديــد مــن لــه صفــة القيــام علــى وجــه الحصــر. وحيــث وتطبيقــا لألحــكام 
ســالفة الذكــر، فــإّن قيــام رئيــس قائمــة حــزب حركــة النهضــة عــن الدائــرة االنتخابيــة بأريانــة يعــّد مقبــوال 
لثبــوت ترشــحه لالنتخابــات التشــريعية ولتعلــق الطعــن بالنتائــج األوليــة املصــرح بهــا بالدائــرة االنتخابيــة 

ــح بهــا، األمــر الــذي يتجــه معــه رّد الدفــع الراهــن«.
ّ

التــي ترش

 22 بتاريــخ   20194093 عــدد  التاســعة،  االســتئنافية  الدائــرة  انتخابــي،  نــزاع  اإلداريــة،  املحكمــة 
:2019 أكتوبــر 

التشــريعية يقت�ســي أن  النتائــج األّوليــة لالنتخابــات  فــي  بالطعــن  ــق 
ّ
املتعل النــزاع االنتخابــي  أّن  »وحيــث 

تهــدف الدعــوى املقّدمــة فــي إطــاره إلــى إلغــاء تلــك النتائــج أو تعديلهــا ملــا لهــذه النتائــج مــن تأثيــر علــى حقــوق 
ــر شــرط املصلحــة فــي القيــام أي املنفعــة التــي يــروم القائــم 

ّ
ــحين، بمــا يســتوجب معــه توف

ّ
وحظــوظ املترش

يتــّم  موضوعّيــة  مصلحــة  هــي  االنتخابــي  النــزاع  مــادة  فــي  املصلحــة  أّن  وحيــث  تحقيقهــا.  إلــى  بالدعــوى 
تقديرهــا حالــة بحالــة أخــذا بعيــن االعتبــار خصوصيــة النــزاع املعــروض أمــام القا�ســي اإلداري. وحيــث 
ثبــت مــن خــالل النتائــج األّوليــة لالنتخابــات التشــريعية بالدائــرة االنتخابيــة بأملانيــا أّن املقعــد الوحيــد 
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إلــى إلغــاء  ثــّم فــإّن طلبهــا الرامــي  املخّصــص لتلــك الدائــرة قــد تحّصلــت عليــه القائمــة الطاعنــة، ومــن 
نتائــج قائمــة حــزب قلــب تونــس يكــون عديــم الجــدوى لغيــاب تأثيرهــا علــى وضعّيتهــا القانونيــة، بمــا يجعــل 
جــه علــى ذلــك األســاس القضــاء برفــض الدعــوى شــكال«.

ّ
مصلحتهــا فــي القيــام بالطعــن املاثــل منعدمــة، وات

الصفة واملصلحة في القيام في االنتخابات الرئاسية

املحكمة اإلدارية، الدائرة االستئنافية الخامسة، عدد 201440009 بتاريخ 1 ديسمبر 2014: 

»حيــث يســتخلص مــن األحــكام ســالفة الذكــر أّن الطعــن فــي النتائــج األوليــة لالنتخابــات الرئاســية مخــّول 
للمترشــحين لالنتخابــات املذكــورة دون ســواهم. وحيــث يتبيــن بالرجــوع الــى قــرار الهيئــة العليــا املســتقلة 
لالنتخابــات الصــادر بتاريــخ 30 ســبتمبر 2014 أن املدعــي غيــر مــدرج ضمــن القائمــة النهائيــة للمترشــحين 
لالنتخابــات الرئاســية. وحيــث طاملــا أن املدعــي لــم يترشــح لالنتخابــات الرئاســية املطعــون فــي نتائجهــا فــإن 

الدعــوى املاثلــة تغــدو مقدمــة ممــن ليســت لــه صفــة«.

املحكمة اإلدارية، الدائرة االستئنافية الخامسة، عدد 201440005 بتاريخ 1 ديسمبر 2014: 

»وحيــث أّن املصلحــة فــي الطعــن فــي الــدور األّول مــن االنتخابــات الرئاســية الــذي لــم يفــض إلــى اإلعــالن عــن 
فائــز تكــون مســتمّدة إّمــا مــن طلــب التصريــح بأحقّيــة الطاعــن فــي املشــاركة فــي الــدور الثانــي أو فــي أحقّيتــه 
فــي اإلعــالن عنــه كفائــز نهائــي. وحيــث أّن تمّســك الطاعــن بــأّن الخلــل موضــوع النــزاع، علــى فــرض ثبوتــه، 
بنزاهــة وشــفافية العمليــة االنتخابيــة بمركــز االقتــراع املذكــور  يعــّد خطــأ جســيما مــن شــأنه املســاس 
ال يكفــي فــي حــّد ذاتــه للوقــوف علــى مصلحتــه، ضــرورة أّن طبيعــة النــزاع االنتخابــي تقت�ســي أن تحــّدد 
تلــك املصلحــة بالنظــر إلــى النتائــج التــي آلــت إليهــا العمليــة االنتخابيــة أو النتائــج التــي يأمــل الطاعــن فــي 
ــب الطاعــن فــي قضيــة الحــال فــي 

ّ
ــق بنتائــج الــدورة األولــى رت

ّ
الحصــول عليهــا. وحيــث أّن قــرار الهيئــة املتعل

املركــز الثانــي وهــو مخــّول تطبيقــا ألحــكام الفصــل 112 مــن القانــون االنتخابــي لخــوض الــدورة الثانيــة 
ــح. 

ّ
مــن االنتخابــات الرئاســية األمــر الــذي تكــون معــه نتيجــة الــدورة األولــى غيــر نهائيــة بالنســبة إليــه كمرش

وحيــث لــم يتمســك الطاعــن مــن ناحيــة أخــرى بأحقيتــه فــي اإلعــالن عنــه كفائــز نهائــي منــذ الــدور األّول 
دون حاجــة لخــوض غمــار دورة ثانيــة وبالتالــي فانــه ال مصلحــة لــه فــي القيــام بالدعــوى الراهنــة، األمــر 

الــذي يتجــه معــه قبــول الدفــع املاثــل«.

املحكمــة اإلداريــة، نــزاع انتخابــي، الدائــرة االســتئنافية الثانيــة، عــدد 20194006 بتاريــخ 23 ســبتمبر 
:2019

»يستروح بقراءة تنسيقية من النصوص السالف ذكرها )الفصالن 145 و147 من القانون االنتخابي( 
جهــت نحــو تخصيــص الصفــة فــي الطعــن بالنســبة لالنتخابــات الرئاســية لــكّل مترشــح 

ّ
أّن نيــة املشــرع ات
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شــارك بهــا دون أن تتجــه نّيتــه إلــى مزيــد تضييــق املصلحــة فــي الطعــن بجعلهــا مصلحــة ذاتيــة وشــخصية 
مباشــرة مرتبطــة بمــدى إمكانيــة إعــادة ترتيبــه والتصريــح بفــوزه شــخصيا علــى نحــو مــا تــّم الدفــع بــه، 
ضــرورة أّن خصوصيــة هــذا الطعــن تجعــل املصلحــة منصهــرة ومندرجــة بطبيعتهــا فــي الصفــة ومســتمّدة 

مباشــرة مــن صفــة املترشــح كمــا وردت علــى عمومهــا ضمــن الفصــل 145 ســالف الذكــر«.

املحكمــة اإلداريــة، نــزاع انتخابــي، الجلســة العامــة القضائيــة، عــدد 20195002 بتاريــخ 30 ســبتمبر 
:2019

بانتفــاء  ســعّيد  قيــس  الســيد  ونائبــي  لالنتخابــات  املســتقلة  العليــا  الهيئــة  نائــب  مــن  كّل  دفــع  »حيــث 
مصلحــة الطاعــن فــي القيــام، ضــرورة أّن مناقشــته النتائــج األوليــة للــدورة األولــى لالنتخابــات الرئاســية 
ال يمكــن بــأّي حــال أن يكــون لهــا تأثيــر فــي ترتيــب الطاعــن وفــي موقعــه القانونــي، ذلــك أّن إعــادة ترتيــب 
نــه أن يمــّر إلــى الــدور الثانــي، كمــا أّن دعــوى الحــال تهــدف إلــى إلغــاء 

ّ
املترشــحين فــي صــورة حصولهــا ال تمك

ــح قيــس ســعّيد وإعــادة ترتيــب النتائــج األوليــة للــدورة األولــى وليــس 
ّ

النتائــج املتحّصــل عليهــا مــن املترش
تغييــر نتيجــة االنتخابــات بالنســبة لــه وإعالنــه فائــزا فــي الــدور األّول )...( وحيــث ترتيبــا علــى ذلــك )علــى 
ــح مثلمــا تثبتــه القائمــة النهائيــة 

ّ
مــا نــّص عليــه الفصــالن 145 و147(، فــإّن مجــّرد إكتســاب صفــة املترش

للمترشــحين املعلــن عنهــا مــن الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات يمنــح كّل مترشــح فــي القائمــة حــّق الطعــن 
دون اشــتراط إثبــات مصلحتــه الشــخصية فــي الطعــن«.

الصفة واملصلحة في القيام في االنتخابات البلدية والجهوية

املحكمة اإلدارية، الدائرة االستئنافية الرابعة، عدد 20183005 بتاريخ 16 ماي 2018: 

»وحيــث حــّدد القانــون االنتخابــي علــى وجــه الحصــر األطــراف التــي لهــا حــق الطعــن فــي النتائــج األوليــة 
لالنتخابــات البلديــة بــأن خــّول لــكل مــن رئيــس القائمــة املترشــحة أو أحــد أعضائهــا أو املمثــل القانونــي 
االنتخابيــة  الدائــرة  حــدود  فــي  بهــا  املصــرح  النتائــج  فــي  الطعــن  إمكانيــة  ســواهم  دون  املترشــح  للحــزب 
املترشــحين بهــا. وحيــث أّن مســألة الصفــة تهــّم النظــام العــام ويتعّيــن علــى املحكمــة إثارتهــا ولــو مــن تلقــاء 
نفســها. وحيــث يســتفاد مــن عريضــة الدعــوى ومــن تصريحــات ممثــل املدعيــة املضمنــة بمحضــر جلســة 
املرافعــة، أنــه ال يحمــل أي صفــة تخــول لــه الطعــن فــي النتائــج األوليــة لالنتخابــات البلديــة، األمــر الــذي 

تغــدو معــه الدعــوى املاثلــة غيــر مســتوفية لشــرط أسا�ســي مــن القيــام وهــو الصفــة«.

املحكمة اإلداريةـ الدائرة االستئنافية الثانية، عدد 20183004 بتاريخ 22 ماي 2018: 

»وحيــث يتبّيــن مــن أوراق امللــف أّن املّدعــي هــو أحــد أعضــاء القائمــة املســتقلة الحاملــة لتســمية »فريانــة 
للجميــع« وقــد أجــاز لــه الفصــل املذكــور صراحــة ممارســة حــق الطعــن علــى خــالف مــا ذهــب إليــه محامــي 
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الهيئــة، كمــا أّن مصلحتــه تبقــى ثابتــة رغــم حصولــه علــى 11 مقعــدا بالدائــرة البلديــة املشــار إليهــا ضــرورة 
مــا يهــدف إلــى فــوز القائمــة املترشــح ضمنهــا بأق�ســى عــدد ممكــن مــن 

ّ
أّن طعنــه فــي نتائــج االنتخابــات إن

املقاعــد بعــد إلغــاء نتائــج القائمــة املمثلــة للحــزب املطعــون ضــّده«.

صفة الجهة املّدعى عليها 
املحكمة اإلدارية، الدائرة االستئنافية السادسة، عدد 201420011 بتاريخ 8 نوفمبر 2014: 

»وحيــث يســتروح مــن أحــكام الفصــل املذكــور )الفصــل 3 مطــة أولــى مــن القانــون االنتخابــي( أّن الهيئــات 
الفرعيــة هــي أحــد الهيــاكل املكونــة للهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات، األمــر الــذي يكــون معــه توجيــه 
مــن صحــة  ينــال  أن  مــن شــأنه  ليــس  املســتقلة لالنتخابــات  العليــا  الهيئــة  عــن  باســمها عوضــا  الطعــن 

القيــام«.

املحكمة اإلدارية، الدائرة االستئنافية الثانية، عدد 20183002 بتاريخ 22 ماي 2018: 

»وحيــث طاملــا أّن عبــارة الهيئــة تســتوعب الهيئــة العليــا وكذلــك الهيئــة الفرعيــة املعنيــة باملنازعــة فــإّن 
رفــع الطعــن ضــّد أحدهمــا أو كالهمــا يكــون صحيحــا ومطابقــا ألحــكام القانــون االنتخابــي. وحيــث طاملــا 
ــق األمــر فــي القضيــة املاثلــة بالطعــن فــي نتائــج قائمــة حزبيــة، فــإّن القيــام ضــّد حــزب حركــة النهضــة 

ّ
تعل

فــي شــخص ممثلــه القانونــي أو ضــّد القائمــة التــي تمثلــه علــى مســتوى الدائــرة االنتخابيــة البلديــة يعــّد فــي 
طريقــه وال تثريــب عليــه«. 

املحكمة اإلدارية، الدائرة االستئنافية السادسة، عدد 20194066 بتاريخ 22 أكتوبر 2019:
 »وحيــث دفــع نائــب الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات بــأّن الطاعــن تقــّدم بطعنــه ضــّد الهيئــة الفرعيــة 
الهيئــة  عــن  لصــدوره  الطعــن  موضــوع  القــرار  تصــدر  لــم  أّنهــا  والحــال  بمدنيــن،  لالنتخابــات  املســتقلة 
العليــا املســتقلة لالنتخابــات، الوحيــدة صاحبــة الصالحيــة والواليــة فــي إصــدار نتائــج االنتخابــات. وحيــث 
ــى الهيئــة اإلعــالن عــن النتائــج األوليــة لالنتخابــات واالســتفتاء 

ّ
اقتضــت أحــكام القانــون االنتخابــي أن تتول

)...( وحيــث ينــّص الفصــل 3 مــن القانــون آنــف الذكــر علــى أنــه »يقصــد باملصطلحــات التاليــة علــى معنــى 
هــذا القانــون: -الهيئــة هــي الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات وتشــمل مجلــس الهيئــة والهيئــات الفرعيــة 
التــي يمكــن إحداثهــا والجهــاز التنفيــذي«. وحيــث يغــدو تبعــا ملــا تقــّدم ذكــره، قيــام الطاعــن ضــّد الهيئــة 

الفرعيــة لالنتخابــات بمدنيــن مرتكــزا علــى أســس قانونيــة ســليمة، وهــو مــا يتعّيــن رفــض الدفــع املاثــل«.
 

املحكمة اإلدارية، الدائرة االستئنافية العاشرة، عدد 20194067 بتاريخ 22 أكتوبر 2019: 
»وحيــث يســتروح مــن أحــكام الفصــل املذكــور أعــاله )الفصــل 3 مطــة أولــى مــن القانــون االنتخابــي( أّن 
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الهيئــات الفرعيــة لالنتخابــات هــي أحــد الهيــاكل املكونــة للهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات، األمــر الــذي 
يكــون معــه توجيــه الطعــن باســمها عوضــا عــن الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات ليــس مــن شــأنه أن 

ينــال مــن صحــة القيــام، واتجــه تبعــا لذلــك اإلعــراض عــن هــذا الدفــع«.

املحكمة اإلدارية، الدائرة االستئنافية العاشرة، عدد 20183019 بتاريخ 22 ماي 2018: 

»وحيــث اســتقّر فقــه القضــاء علــى االلتــزام باألطــراف املحــّددة صلــب التشــريع االنتخابــي. وحيــث ولئــن 
القيــام  فــي  الصفــة  فيهــم  ــر 

ّ
تتوف الذيــن  الذكــر، األشــخاص  145 ســالف  الفصــل  املشــرع صلــب  حــّدد 

لــم ينــّص علــى صفــة املطعــون ضّدهــم الذيــن  ــه 
ّ
بالنســبة لنزاعــات النتائــج علــى وجــه الحصــر )...( فإن

األوليــة  النتائــج  فــي  للطعــن  املؤهليــن  األطــراف  نفــس  واإلجــراءات  الصيــغ  تــوازي  بمبــدأ  عمــال  يكونــون 
ــب عــن مخالفــة الفقــرة الثالثــة مــن الفصــل 

ّ
ــه تغا�ســى عــن إقــرار أّي جــزاء يترت

ّ
لالنتخابــات البلديــة كمــا أن

145 ســالف الذكــر. وحيــث اســتقّر فقــه القضــاء علــى عــدم جــواز التصريــح برفــض الدعــوى شــكال فــي 
لــه مســاس  تبّيــن أّن االجــراء املقــرر يكت�ســي طابعــا جوهريــا أو   إذا 

ّ
صــورة صمــت املشــرع عــن ذلــك إال

العــام«.  بالنظــام 

 22 بتاريــخ   20194051 عــدد  السادســة،  االســتئنافية  الدائــرة  انتخابــي،  نــزاع  اإلداريــة،  املحكمــة 
:2019 أكتوبــر 

»وحيــث أّن اإلجــراءات التــي يخضــع إليهــا النــزاع االنتخابــي ال تكت�ســي طابعــا توجيهّيــا يتكّفــل فيــه القا�ســي 
االنتخابي بتوجيه الطعن إلى األطراف املعنية بالنزاع دون التقّيد بالطرف الذي عّينه الطاعن بعريضة 
طعنــه ضــرورة أّن احــكام الفصــل 145 الســالف بيانهــا وضعــت علــى كاهــل القائــم بالطعــن واجــب تبليــغ 
عريضــة الطعــن إلــى الهيئــة واألطــراف والتنبيــه عليهــم بــاإلدالء بملحوظاتهــم فــي األجــل القانونــي ولــم يســند 
إلــى املحكمــة ســوى مهّمــة تعييــن جلســة املرافعــة واســتدعاء األطــراف وإعالمهــم بالحكــم بعــد البــت فــي 
املنازعــة. وحيــث أّن أطــراف املنازعــة تتحــّدد بحســب املطاعــن الــواردة فــي العريضــة وعلــى املحكمــة فــي 
جميــع األحــوال اســتنباط القائمــة املترشــحة املطعــون فــي نتائجهــا التــي تنســب إليهــا املخالفــات االنتخابيــة 
للنــزاع  املنظــم  النــص  بعبــارة  يتقّيــد  االنتخابــي  القا�ســي  أّن  وحيــث   )...( الطعــن.  عريضــة  خــالل  مــن 
االنتخابــي وتســليط الجــزاء الــوارد فيــه متــى تبّيــن لــه اإلخــالل بمقتضياتــه ضــرورة أن شــكليات وإجــراءات 
مــا بحســن ســير 

ّ
ــق بمصلحــة الخصــوم وإن

ّ
145 املبّيــن أعــاله ال تتعل القيــام املنصــوص عليهــا بالفصــل 

توجيــه  علــى  الطاعــن  اقتصــر  بصــورة ســليمة. وحيــث وعليــه، وطاملــا  النــزاع  انعقــاد  القضــاء وضمــان 
طعنــه إلــى الهيئــة دون القائمــات املطعــون فــي نتائجهــا والتــي يّدعــي اســتفادتها مــن اإلخــالالت والخروقــات 
 مــن الناحيــة الشــكلية ملخالفتــه مقتضيــات الفصــل 

ّ
املضّمنــة بعريضتــه، فــإّن الطعــن املاثــل يكــون مختــال

145 ســالف الذكــر، وال ســعة للمحكمــة ســوى التصريــح برفضــه شــكال علــى هــذا األســاس«.
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العريضة ومرفقاتها
املحكمة اإلدارية، الدائرة االستئنافية الرابعة، عدد 201420024 بتاريخ 8 نوفمبر 2014: 

»مــا تضّمنتــه العريضــة مــن إلغــاء نتائــج انتخابــات تونــس 2 )عوضــا عــن دائــرة فرنســا 2( ال يعــدو أن 
يكــون ســوى خطــأ مــادي، ضــرورة أّن العبــرة بمــا تضّمنتــه العريضــة مــن جملــة مقاصدهــا ومرماهــا دون 

االقتصــار علــى مــا جــاء بخاتمتهــا مــن طلبــات«.

املحكمة اإلدارية، الدائرة االستئنافية األولى، عدد 201420039 بتاريخ 8 نوفمبر 2014: 

ه لم يشــترط إرفاق عريضة الدعوى بنســخة 
ّ
»وحيث يبرز من مقتضيات الفصل 145 ســالف الذكر أن

قــة بالدائــرة املعنيــة 
ّ
ــق باإلعــالن عــن النتائــج األوليــة كقــرار اإلعــالن الجزئــي للنتائــج املتعل

ّ
مــن القــرار املتعل

بالطعــن وإعــالم األطــراف بهما«.

املحكمة اإلدارية، الدائرة االستئنافية الخامسة، عدد 20183032 بتاريخ 22 ماي 2018: 

145 مــن القانــون  »وحيــث وخالفــا ملــا ذهــب إليــه نائــب املدعــى عليهــا، فــإّن الفصــل املذكــور )الفصــل 
مــا أوجــب عليــه 

ّ
االنتخابــي( لــم يشــترط علــى الطاعــن تقديــم مطلــب مســتقل عــن مســتندات الطعــن وإن

عــرض موجــز  األطــراف ومقراتهــم وعلــى  أســماء  علــى  ويحتــوي  ــال 
ّ
معل يكــون  الطعــن  فــي  تقديــم مطلــب 

عنــد  الطاعنــة  اســتوفته  مــا  وهــو  بالطعــن،  اإلعــالم  وبمحضــر  باملؤيــدات  مشــفوعا  ويكــون  للوقائــع 
املاثــل«. يّتجــه معــه رّد الدفــع  الــذي  املاثلــة، األمــر  تقديمهــا للعريضــة 

املحكمة اإلدارية، الدائرة االستئنافية األولى، عدد 20183035 بتاريخ 23 ماي 2018: 

لعــّدة  التعقيــب كمــا جــاءت مفتقــرة  لــدى  الطعــن بواســطة محــام مرّســم  قــّدم عريضــة 
ُ
ت لــم  »وحيــث 

مقومــات جوهريــة اقتضاهــا الفصــل 145 ســالف الذكــر، إذ لــم تحتــو علــى أســماء األطــراف ومقراتهــم 
تقديــم  بضــرورة  األطــراف  علــى  والتنبيــه  بالطعــن  االعــالم  وبمحضــر  باملؤيــدات  مشــفوعة  تكــن  ولــم 
ملحوظاتهــم مرفقــة بمــا يفيــد تبليغهــا لألطــراف فــي أجــل أقصــاه يــوم جلســة املرافعــة املعّيــن مــن املحكمــة. 
وحيــث رتــب الفصــل 145 املذكــور أعــاله عــن هــذه االخــالالت جــزاء رفــض الدعــوى شــكال، لذلــك يتجــه 

قبــول الدفــع املاثــل ورفــض الدعــوى شــكال«.

املحكمة اإلدارية، الدائرة االستئنافية التاسعة، عدد 20183025 بتاريخ 22 ماي 2018: 

»وحيــث تطبيقــا ألحــكام الفصــل 145 املومــإ إليــه أعــاله، فإنــه ال لــزوم علــى القائــم بالطعــن فــي النتائــج 
األوليــة لالنتخابــات البلديــة بيــان عــدد القــرار املطعــون فيــه وتاريخــه والجهــة املصــدرة لــه بــل أن يهــدف 
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فــي إطــاره إلــى إلغــاء تلــك النتائــج أو تعديلهــا، وعليــه فــإّن عــدم ذكــر البيانــات املتعلقــة بالقــرار املســتهدف 
بالطعــن صلــب العريضــة ال يشــكل إخــالال بإجــراءات الطعــن املنصــوص عليهــا بالفصــل املذكــور«.

املحكمة اإلدارية، الدائرة االستئنافية الثانية، عدد 20194071 بتاريخ 22 أكتوبر 2019:
القانــون  مــن   145 )الفصــل  إليــه  املشــار  الفصــل  أوجبهــا  التــي  الشــكلية  الشــروط  عــالوة علــى  »وحيــث 
االنتخابــي( بخصــوص فحــوى عريضــة الطعــن، فقــد اقت�ســى أن تكــون مشــفوعة باملؤيــدات وبمحضــر 
بتلــك  عــدم اإلدالء  عــن  بــا 

ّ
املواجهــة، مرت ملبــدأ  الدفــاع واحترامــا  إلــى األطــراف ضمانــا لحقــوق  تبليغهــا 

الوثائق رفض الطعن شكال. وحيث ولئن قّدمت عريضة الطعن مستجيبة من جهة مقوماتها الشكلية 
 أّنهــا لــم تكــن مرفقــة باملؤيــدات املشــار إليهــا صلبهــا كمــا لــم 

ّ
ومضمونهــا ملقتضيــات الفصــل املذكــور، إال

بيانهــا. وحيــث ولئــن  الســالف  فــي مخالفــة صريحــة لألحــكام  بالطعــن  تكــن مشــفوعة بمحضــر اإلعــالم 
حــاول الطاعــن تــدارك الخلــل اإلجرائــي املبّيــن أعــاله باقتصــاره علــى إضافــة املؤيــدات املذكــورة بعريضتــه 
بتاريــخ 16 أكتوبــر 2019 دون اإلدالء بمحضــر التبليــغ إلــى الجهــة املطعــون ضّدهــا، فــإّن ذلــك التــدارك 
حصــل خــارج أجــل الطعــن املحــدد بثالثــة أيــام مــن تاريــخ تعليــق النتائــج األوليــة لالنتخابــات التشــريعية 
مــن قبــل الهيئــة والــذي انق�ســى فــي كّل الحــاالت يــوم 14 أكتوبــر 2019 وهــو التاريــخ الــذي آثــر فيــه محامــي 
القائمــة الطاعنــة تقديــم طعنــه. وحيــث أّن اإلغفــال عــن تقديــم ملــف طعــن متكامــل علــى نحــو مــا اقتضــاه 
 
ّ
الفصــل 145 ســالف اإلشــارة يعــّد إخــالال بالشــكليات الجوهرّيــة، وأّن تصحيــح تلــك اإلخــالالت ال يتــّم إال

خــالل أجــل الطعــن، ال ســّيما وأّن القانــون االنتخابــي جعــل يــوم جلســة املرافعــة كأق�ســى أجــل لتقديــم 
الــردود املبلغــة مــن األطــراف املطعــون ضّدهــا ومؤيداتهــم ولتقديــم أصــول محاضــر التبليــغ مــن الطاعنيــن 

عنــد االقتضــاء، مراعــاة لقصــر آجــال رفــع الطعــون فــي هــذه املــادة واقتضابهــا«.

موضوع الطعن والطلبات
املحكمة اإلدارية، الدائرة االستئنافية األولى، عدد 201420035 بتاريخ 8 نوفمبر 2014: 

ــق بالطعــن فــي نتائــج االنتخابــات يقت�ســي أن تهــدف الدعــاوى املقّدمــة فــي إطــاره 
ّ
»النــزاع االنتخابــي املتعل

إلــى إلغــاء قــرار  الــذي يجعــل مــن طلــب املّدعــي الرامــي  تلــك النتائــج أو تعديلهــا، األمــر  إلــى طلــب إلغــاء 
الهيئــة )...( جزئّيــا وذلــك فــي حــدود نتيجــة قائمــة حركــة نــداء تونــس وقائمــة االتحــاد الوطنــي الحــر وإعــادة 

احتســاب النتائــج مســتوفيا لصيغــه مــن هــذه الناحيــة«.

2014 اختلفــت الدوائــر االســتئنافية  فــي إطــار نزاعــات نتائــج االنتخابــات التشــريعية لســنة  مالحظــة: 
باملحكمــة اإلداريــة فــي تعاملهــا مــع الطلبــات التــي أشــارت إلــى إعــادة احتســاب نتائــج االنتخابــات دون أن 

تتضّمــن طلبــا صريحــا بتعديــل تلــك النتائــج أو إلغائهــا.
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موقف 1:
املحكمة اإلدارية، الدائرة االستئنافية الرابعة، عدد 201420028 بتاريخ 8 نوفمبر 2014: 

املتعلقــة  التشــريعية  لالنتخابــات  األوليــة  النتائــج  احتســاب  بإعــادة  القضــاء  املّدعــي  نائــب  يطلــب  »حيــث 
1 بعــد التثّبــت مــن تطابــق نتائــج مراكــز التجميــع باعتبــار مــا حصــل مــن إخــالالت بمركــز  بدائــرة صفاقــس 
ــق بالطعــن 

ّ
الفــرز واإلحصــاء والقاعــة الرياضيــة الشــيحية بصفاقــس. )...( وحيــث أن النــزاع االنتخابــي املتعل

فــي النتائــج األوليــة لالنتخابــات التشــريعية يقت�ســي أن تهــدف الدعــاوى املقدمــة فــي إطــاره الــى إلغــاء تلــك النتائــج 
أو تعديلهــا، األمــر الــذي يكــون معــه طلــب نائــب املدعــي علــى نحــو مــا جــاء فــي ختــام عريضــة دعــواه مــن قبيــل 

الطلبــات التــي ال تســتجيب ملقومــات قبولهــا شــكال«.

موقف 2:
املحكمة اإلدارية، الدائرة االستئنافية الخامسة، عدد 201420029 بتاريخ 8 نوفمبر 2014: 

االنتخابيــة  بالدائــرة  التشــريعية  االنتخابــات  نتائــج  احتســاب  إعــادة  طلــب  علــى  املّدعــي  اقتصــر  لئــن  »حيــث 
بتونــس 1 دون أن يطلــب صراحــة إلغــاء النتائــج أو إعــادة توزيــع املقاعــد، فــإّن ذلــك ال يــؤّدي إلــى عــدم قبــول 
ة لالنتخابــات 

ّ
الدعــوى باعتبــار أّن املّدعــي يرمــي فــي الحقيقــة والقصــد إلــى إلغــاء قــرار الهيئــة العليــا املســتقل

ــه انبنــى علــى محاضــر فــرز تتضّمــن أخطــاء فــي الجمــع والحســاب«.
ّ
ــق بالتصريــح بالنتائــج األوليــة بمقولــة أن

ّ
املتعل

املحكمة اإلدارية، الدائرة االستئنافية األولى، عدد 20183003 بتاريخ 22 ماي 2018: 
»وحيث لئن اقتصر نائب املّدعية ضمن عريضة الدعوى على طلب القضاء بإعادة احتساب نتائج االنتخابات 
ــه انتهــى بمســتندات 

ّ
البلديــة بالدائــرة االنتخابيــة قعفــور، فــإّن ذلــك ال يــؤدي إلــى رفــض الدعــوى شــكال طاملــا أن

الدعوى إلى أّن خروقات التي بّينها تؤسس لطلب إلغاء نتائج االنتخابات بالدائرة االنتخابية املذكورة«. 

املحكمة اإلدارية، الدائرة االستئنافية الثانية، عدد 201440001 بتاريخ 1 ديسمبر 2014: 

مســتوى  علــى  يكــون  الرئاســية  لالنتخابــات  الترشــح  أّن  االنتخابــي  القانــون  أحــكام  مــن  يتبيــن  »وحيــث 
وطنــي وأّن مراكــز االقتــراع املوزعــة داخــل الجمهوريــة وخارجهــا تشــكل دائــرة انتخابيــة واحــدة بالنســبة 
ــل النتائــج املتعلقــة بهــا وحــدة مترابطــة ال تقبــل التجزئــة. وحيــث ترتيبــا علــى مــا تقــدم، فــإن 

ّ
للمترشــح وتمث

ق بالتصريح بالنتائج األولية لالنتخابات الرئاسية في مجملها 
ّ
الطعن يجب أن يتسلط على القرار املتعل

ووحدتهــا وليــس علــى جــزء منهــا ســّيما وأّن اقتصــار الطعــن علــى نتائــج أحــد مراكــز االقتــراع أو بعضهــا، 
علــى فــرض وجاهتــه، يحــول دون بســط القا�ســي االنتخابــي رقابتــه علــى تأثيــر ذلــك الطعــن علــى النتائــج 
األوليــة املصــرح بهــا فــي مجملهــا وإلغائهــا أو تعديلهــا عنــد االقتضــاء وذلــك عمــال بالقاعــدة األصوليــة التــي 

تحّجــر علــى القا�ســي الحكــم بأكثــر ممــا طلــب منــه«.
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إجراء اإلعالم بالطعن
املحكمة اإلدارية، الدائرة االستئنافية السادسة، عدد 201480001 بتاريخ 26 ديسمبر 2014: 

ة لالنتخابــات إعالمــا بطعنــه 
ّ
»املّدعــي تولــى تقديــم عريضــة دعــواه دون أن يوّجــه إلــى الهيئــة العليــا املســتقل

بواســطة عــدل تنفيــذ مــع نظيــر مــن العريضــة واملؤيــدات ودون أن يتولــى إنابــة محامــي لــدى التعقيــب. 
وحيــث وترتيبــا علــى مــا ســبق بيانــه، فــإّن الطعــن الراهــن يغــدو مخالفــا للشــكليات واالجــراءات املنصــوص 

عليهــا بالقانــون عــدد 16 لســنة 2014«.

مالحظــة: اختلفــت الدائرتــان االســتئنافيتان الثامنــة والعاشــرة مــن جهــة والدائــرة االســتئنافية التاســعة 
مــن جهــة أخــرى والجلســة العامــة القضائيــة مــن جهــة ثالثــة بخصــوص كيفّيــة تقديــر صّحــة إجــراء تبليــغ 

غ إليــه الطعــن مجهــول املقــّر.
ّ
الطعــن فــي الحالــة التــي يكــون فيهــا الطــرف الــذي ســيبل

موقف 1:
املحكمة اإلدارية، الدائرة االستئنافية الثامنة، عدد 20183020 بتاريخ 22 ماي 2018: 

»وحيــث يتبّيــن بالرجــوع إلــى أوراق امللــف أن املّدعــي )...( أغفــل تبليــغ مطلــب الطعــن لقائمــة آفــاق زغــوان )...(، 
ل خرقــا ألحــكام الفصــل 145 )جديــد( مــن القانــون االنتخابــي، وال يفيــده التــذرع بعــدم حصولــه 

ّ
وهــو مــا يشــك

ــه كان عليــه فــي هــذه الحالــة 
ّ
علــى عنــوان القائمــة املذكــورة مــن الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات ضــرورة أن

اتبــاع إجــراءات التبليــغ ملجهــول املقــّر طبقــا ألحــكام مجلــة املرافعــات املدنيــة والتجاريــة. وحيــث أّن إخــالل 
الطاعــن بإجــراء التبليــغ علــى النحــو املبّيــن أعــاله يعــّد إخــالال بإجــراء أسا�ســي مــن إجــراءات الطعــن، األمــر الــذي 

ــة مــن الناحيــة الشــكلية«.
ّ
يجعــل الدعــوى املاثلــة مختل

املحكمة اإلدارية، الدائرة االستئنافية العاشرة، عدد 20183017 بتاريخ 22 ماي 2018: 
»حيــث يتبّيــن بالرجــوع إلــى أوراق امللــف أن املّدعــي وجــه دعــواه ضــّد كّل مــن الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات 
فــي شــخص ممثلهــا القانونــي والقائمــة املســتقلة الطيــارة فــي شــخص ممثلهــا القانونــي وقائمــة الجبهــة الشــعبية 
ل 

ّ
لكــن دون أن يدلــي بمــا يفيــد التبليــغ للقائمتيــن والتنبيــه عليهمــا بضــرورة تقديــم ملحوظاتهمــا، وهــو مــا يشــك

خرقــا ألحــكام الفصــل 145 )جديــد( مــن القانــون االنتخابــي. وحيــث تمّســك نائــب املّدعــي بــأّن منّوبــه تقــّدم 
لــم   أّن الهيئــة 

ّ
بمطلــب للهيئــة املســتقلة لالنتخابــات مــن أجــل الحصــول علــى عناويــن القائمــات الفائــزة إال

تمكنــه مــن ذلــك وبالتالــي اســتحال عليــه ماديــا وقانونيــا إعــالم القائمتيــن بالطعــن املاثــل. وحيــث دأب قضــاء 
هــذه املحكمــة علــى اعتبــار أنــه فــي غيــاب قاعــدة إجرائيــة خاصــة فــي املنازعــات اإلداريــة يتــم اللجــوء إلــى القواعــد 
املضمنة صلب مجلة املرافعات املدنية والتجارية باعتبارها قواعد عامة تنطبق على ســائر النزاعات. وحيث 
ينــص الفصــل 10 )جديــد( مــن مجلــة املرافعــات املدنيــة والتجاريــة علــى أنــه: »إذا بــارح املقصــود باإلعــالم مقــّره 
وصــار مجهــول املقــّر يــودع النظيــر فــي ظــرف مختــوم ال يحمــل ســوى اســم املعنــي بالتبليــغ وذلــك لــدى كتابــة 
محكمــة الناحيــة أو عمــدة املــكان أو مركــز األمــن الوطنــي أو مركــز الحــرس الوطنــي آلخــر مقــر معــروف لــه. وإذا 
ــق نظيــر مــن اإلعــالم باملحكمــة املتعهــدة ونظيــر بمقــر الواليــة التــي توجــد بدائرتهــا 

ّ
كان مجهــول املقــر مطلقــا يعل
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املشــمولة  القائمــات  عناويــن  علــى  الحصــول  مــن  املّدعــي  تمكــن  عــدم  ظــل  وفــي  وحيــث  املذكــورة«.  املحكمــة 
بالطعــن، كان عليــه اســتيفاء اإلجــراء املضّمــن بالفقــرة الثانيــة مــن الفصــل 10 املذكــور أعــاله«. 

موقف 2:
املحكمة اإلدارية، الدائرة االستئنافية التاسعة، عدد 20183028 بتاريخ 22 ماي 2018: 

»وحيــث تكمــن الغايــة مــن إجــراء التبليــغ الــوارد بالفصــل املذكــور فــي إعمــال مبــدأ املواجهــة وضمــان ممارســة 
حّق الدفاع على الوجه األمثل، بما ال يدع مجاال للشّك بتوّصل األطراف املشمولة بالطعن فعليا بالعريضة 
فــي ظــّل غيــاب إجــراءات، املحمــول علــى الهيئــة ضبطهــا، لتيســير االطــالع علــى محــّل  واملؤيــدات. وحيــث أنــه 
ــه يتعّيــن علــى الطاعــن بوصفــه الطــرف األحــرص 

ّ
مخابــرة القائمــة املطعــون فيهــا فــي أقــرب وقــت ممكــن، فإن

أن يطالــب الهيئــة بمــّده كتابيــا بمقــّر مخابــرة القائمــة التــي يــروم الطعــن فــي ترشــحها، قبــل القيــام بإجــراءات 
التبليــغ. وحيــث ثبــت مــن أوراق امللــف أّن نائــب الطاعــن تقــّدم بمطلــب إلــى الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات 
نــه مــن العنــوان املطلــوب والحــال أنــه مــن 

ّ
للحصــول علــى عنــوان املّدعــى عليهــا الثانيــة، غيــر أّن الهيئــة لــم تمك

واجبهــا إتاحــة املعلومــة ومــّد املعنييــن بجميــع البيانــات املتعلقــة بالقائمــات املترشــحة لالنتخابــات. وحيــث أمــام 
نتهــا بالتالــي مــن 

ّ
ــت هــذه املحكمــة تبليــغ العريضــة ومؤيداتهــا إلــى املّدعــى عليهــا الثانيــة ومك

ّ
هــذه املعطيــات، تول

حــّق الدفــاع، ضــرورة أّن خــالف ذلــك يــؤول إلــى إعمــال مقتضيــات الفقــرة الثانيــة مــن الفصــل 10 )جديــد( 
مــن مجلــة املرافعــات املدنيــة والتجاريــة الــذي ال تتحقــق معهــا الغايــة مــن التبليــغ ألّن اإلجــراء املضّمــن بذلــك 
ــن الطــرف املشــمول بالطعــن مــن توّصلــه فعليــا بالعريضــة واملؤيــدات، ومــن ثــم فإنــه الفصــل 

ّ
الفصــل قــد ال يمك

املذكــور ال ينطبــق علــى النــزاع املاثــل ال ســيما كذلــك وأّن مقــّر املّدعــى عليهــا الثانيــة ليــس مجهــوال مطلقــا. وحيــث 
ترتيبــا علــى مــا تقــّدم، ولئــن لــم يتــّم تبليــغ عريضــة الطعــن ومؤيداتهــا إلــى املدعــى عليهــا الثانيــة مــن قبــل الطاعــن 
نــت القائمــة املدعــى عليهــا مــن حــّق الدفــاع، فإنــه يتجــه االلتفــات عــن 

ّ
ألســباب خارجــة عــن نطاقــه، وطاملــا مك

الدفــع الشــكلي املثــار مــن نائبــي املدعــى عليهمــا«.

موقف 3:
املحكمة اإلدارية، الجلسة العاّمة القضائية، عدد 20184012، بتاريخ 11 جوان 2018: 

»وحيــث أّن النــزاع االنتخابــي يخضــع إلــى إجــراءات خاّصــة وآجــال مقتضبــة ومبــادئ قانونيــة متميــزة وأنــه ال 
منــاص للقا�ســي االنتخابــي مــن التقّيــد بعبــارة النــّص املنظــم للنــزاع االنتخابــي، وتســليط الجــزاء الــوارد فيــه متــى 
 الحكــم املنتقــد وخاّصــة مــن محضــر عــدل 

ّ
تبّيــن لــه اإلخــالل بمقتضياتــه. )...( وحيــث يتبّيــن بالتثبــت فــي ملــف

ــه اقتصــر علــى الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات ولــم يشــمل القائمــة 
ّ
ــق باإلعــالم بالطعــن أن

ّ
التنفيــذ املتعل

املطعــون فــي نتائجهــا وأّن الطاعــن لــم يــدل بمــا يفيــد ســعيه إلــى التبليــغ بطريقــة مــن الطــرق املنصــوص عليهــا 
بمجلــة املرافعــات املدنيــة والتجاريــة. وحيــث كان علــى محكمــة البدايــة االقتصــار علــى معاينــة هــذا اإلخــالل 
يقــم  لــم  بالطعــن  القائــم  أّن  أعــاله، واســتخالص  إليــه  املشــار   10 الفصــل  أحــكام  إلــى تطبيــق  الحاجــة  دون 
بالتبليــغ مطلقــا إلــى القائمــة املشــمولة بطعنــه مخالفــا أحــكام الفصــل 145 آنــف الذكــر وترتيــب جــزاء الرفــض 

شــكال علــى هــذا األســاس«.
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املحكمة اإلدارية، الجلسة العاّمة القضائية، عدد 20184001، بتاريخ 5 جوان 2018: 
»وحيــث يتبّيــن مــن عريضــة الطعــن ومرفقاتهــا أّن الطاعــن تولــى اإلعــالم بالطعــن تطبيقــا لألحــكام املشــار 
إليهــا أعــاله بمقت�ســى محضــر عــدل تنفيــذ تضّمــن تبليــغ الهيــأة العليــا املســتقلة لالنتخابــات بتاريــخ 28 
مــاي 2018، ورفــض املطعــون ضــّده الثانــي املمثــل القانونــي للقائمــة املســتقلة »حمــام األنــف فــي عينينــا« 
م املحضــر األمــر الــذي اســتدعى تفعيــل مقتضيــات الفقرتيــن الثالثــة واألخيــرة مــن الفصــل 8 مــن 

ّ
تســل

مجلــة املرافعــات املدنيــة والتجاريــة، وذكــر عــدل التنفيــذ صلــب نظيــر املحضــر املدلــى بــه للمحكمــة فــي 
ــى تــرك نظيــر فــي ظــرف مختــوم لــدى كتابــة محكمــة الناحيــة باملــكان ووّجــه مكتوبــا 

ّ
ــه تول

ّ
تاريــخ القيــام أن

مضمون الوصول مع اإلعالم بالبلوغ. وحيث أنه في ضوء ما سبق، يكون تقدير سالمة إجراءات القيام 
بالطعــن وخاصــة تلــك املتعلقــة بالتبليــغ، مرتبطــا بمــا يدلــي بــه القائــم بالطعــن مــن إثباتــات ومؤيــدات فــي 
أجــل أقصــاه تاريــخ جلســة املرافعــة، األمــر الــذي يكــون معــه اإلدالء بأصــل محضــر التبليــغ املتضّمــن 
إتمــام إجــراءات التبليــغ طبــق الفصــل 8 آنــف الذكــر ومــا يفيــد إيــداع املكتــوب مضمــون الوصــول ورقمــه 

بتاريــخ 4 جــوان 2018 حاصــل خــارج األجــل القانونــي املشــار إليــه آنفــا، واتجــه رفــض الدعــوى شــكال«.

املحكمــة اإلداريــة، نــزاع انتخابــي، الدائــرة االســتئنافية الثانيــة، عــدد 20194005 بتاريــخ 23 ســبتمبر 
:2019

»الفصــل 145 املذكــور اشــترط كذلــك علــى الطاعــن أن يقــّدم للمحكمــة املتعهــدة مــا يفيــد تبليــغ طعنــه 
للهيئــة العليــا املســتقلة بواســطة عــدل تنفيــذ، دون أن يعتبــر محضــر التبليــغ مؤّيــدا مــن مؤيــدات الطعــن 
التــي يتعّيــن توجيههــا إلــى باقــي األطــراف علــى نحــو مــا تمســك بــه نائــب املطعــون ضــده الثانــي، وتعّيــن بالتالــي 

رفــض هــذا الدفــع«.

املحكمــة اإلداريــة، نــزاع انتخابــي، الدائــرة االســتئنافية الثانيــة، عــدد 20194005 بتاريــخ 23 ســبتمبر 
:2019

ــغ عريضــة طعنــه إلــى 
ّ
»لئــن اشــترط هــذا الفصــل )145 مــن القانــون االنتخابــي( علــى القائــم بالطعــن أن يبل

ــه لــم يشــترط بخصــوص املترشــحين أن يتــّم بعناوينهــم املصــرح بهــا لــدى الهيئــة 
ّ
األطــراف املشــمولة بــه فإن

ضــرورة أّن عبــارة »مقراتهــم« التــي جــاءت بالفقــرة الثانيــة مــن نفــس الفصــل وردت علــى إطالقهــا ولــم 
تتضّمــن تخصيصــا كمــا ذهــب إليــه نائــب املطعــون ضــّده، وعليــه فــإّن التبليــغ الحاصــل بمقــّر الحملــة 
لــدى العمــوم يعــّد ســليما، خاّصــة  االنتخابيــة الخــاّص باملترشــح قيــس ســعيد باعتبــاره املقــر املعلــوم 
وأّن الطاعــن باعتبــاره مترشــحا ال يفتــرض حصــول علمــه بالعنــوان املصــرح بــه لــدى الهيئــة، ناهيــك وأّن 
الغايــة مــن التبليــغ تكــون قــد تحققــت طاملــا تــّم احتــرام مبــدأ املواجهــة مــن خــالل تقديــم تقريــر كتابــي فــي 

الــرّد مــن نائبــي املطعــون ضــّده خــالل جلســة املرافعــة«.
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املحكمــة اإلداريــة، نــزاع انتخابــي، الجلســة العاّمــة القضائيــة، عــدد 20195003، بتاريــخ 30 ســبتمبر 
:2019

»وحيث أّن النزاع االنتخابي يخضع إلى إجراءات خاّصة وآجال مقتضبة ومبادئ قانونية متمّيزة تحول 
دون االســتئناس باملبــادئ اإلجرائيــة املوضوعــة ألصنــاف أخــرى مــن النزاعــات، وأّن القا�ســي االنتخابــي 
يتقّيــد بعبــارة النــّص املنظــم للنــزاع وتســليط الجــزاء الــوارد فيــه متــى تبّيــن لــه اإلخــالل بمقتضياتــه ضــرورة 
ــق بمصلحــة 

ّ
أّن شــكليات وإجــراءات القيــام املنصــوص عليهــا بالفصــل 145 املشــار إليــه أعــاله ال تتعل

مــا بحســن ســير التقا�ســي وضمــان انعقــاد النــزاع بصــورة ســليمة. وحيــث يتبّيــن مــن األحــكام 
ّ
الخصــوم وإن

فــي تعييــن جلســة املرافعــة واســتدعاء األطــراف وإعالمهــم بالحكــم  املذكــورة أّن دور املحكمــة ينحصــر 
ويكــون بالتالــي واجــب تبليــغ عريضــة الطعــن إلــى الهيئــة واألطــراف والتنبيــه عليهــم بــاإلدالء بملحوظاتهــم 
فــي األجــل القانونــي محمــوال علــى القائــم بالطعــن. وحيــث أّن أطــراف املنازعــة تتحــّدد بحســب املطاعــن 
الــواردة فــي العريضــة وأّن دور املحكمــة يقتصــر فــي جميــع األحــوال علــى اســتنباط املترشــح الــذي تنســب 
إليــه املخالفــات مــن خــالل عريضــة الطعــن. وحيــث ثبــت بالرجــوع إلــى العريضــة ومرفقاتهــا أّن املطاعــن 
قــت بمترشــح بعينــه. وحيــث وّجــه الطاعــن طعنــه إلــى الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات 

ّ
والخروقــات تعل

قــة باإلشــهار 
ّ
فحســب دون املترشــح أو املترشــحين الــذي يّدعــي ارتكابهــم واســتفادتهم مــن املخالفــات املتعل

طعنــه  توجيــه  علــى  الطاعــن  اقتصــر  وطاملــا  وحيــث  االنتخابــي.  التمويــل  ســقف  تجــاوز  أو  السيا�ســي 
اإلخــالالت  هــذه  مــن  اســتفادوا  أنهــم  يّدعــي  الذيــن  املترشــحين  أو  املترشــح  إلــى  توجيهــه  دون  الهيئــة  إلــى 

والخروقــات، فــإّن الطعــن املاثــل يكــون مخالفــا ملقتضيــات الفصــل 145 آنــف الذكــر«.

 17 بتاريــخ   20194011 عــدد  الخامســة،  االســتئنافية  الدائــرة  انتخابــي،  نــزاع  اإلداريــة،  املحكمــة 
 :2019 أكتوبــر 

»وحيــث لــم يــدل املّدعــي بمــا يفيــد إعــالم الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات برفــع الدعــوى املاثلــة ضّدهــا 
مــع نظيــر مــن العريضــة عــن طريــق عــدل تنفيــذ وفقــا ألحــكام الفصــل 145 املشــار إليــه أعــاله. وحيــث إن 
اإلدالء بمحضــر اإلعــالم بالطعــن يعــّد مــن اإلجــراءات األساســية فــي التقا�ســي ومــن متعلقــات النظــام 

العــام وتثيرهــا املحكمــة مــن تلقــاء نفســها والتــي يترتــب عــن مخالفتهــا رفــض الدعــوى شــكال«.

املحكمــة اإلداريــة، نــزاع انتخابــي، الدائــرة االســتئنافية الثانيــة، عــدد 20194037 بتاريــخ 22 أكتوبــر 
 :2019

»وحيــث يســتفاد مــن أحــكام الفصــل 145 مــن القانــون االنتخابــي أّن واجــب تبليــغ عريضــة الطعــن إلــى 
األطــراف املشــمولة بــه بواســطة عــدل تنفيــذ محمــول علــى القائــم بالدعــوى وأّن دور املحكمــة يقتصــر 
علــى اســتدعاء األطــراف إلــى جلســة املرافعــة باعتمــاد أســمائهم ومقراتهــم التــي وردت فــي مطلــب الطعــن. 
)...( وحيــث جــاء فــي عريضــة الدعــوى أّن القائمــة بهــا هــي }ل. ب{ بصفتهــا رئيســة قائمــة حــزب قلــب تونــس 
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بالدائــرة االنتخابيــة الثانيــة للتونســيين املقيميــن بفرنســا وأّن الطعــن رفــع ضــّد كل مــن الهيئــة العليــا 
املســتقلة لالنتخابــات و}ن. ج.{ بصفتــه رئيــس قائمــة حــزب حركــة النهضــة عــن الدائــرة االنتخابيــة الثانيــة 
ت املحكمة تبعا لذلك اســتدعاء األطراف إلى جلســة املرافعة بناء على 

ّ
للتونســيين املقيمين بفرنســا وتول

البيانــات املضمنــة بالعريضــة. وحيــث قــّدم نائــب املّدعيــة رفقــة عريضتــه محضــر إعــالم بالطعــن محــّرر 
مــن عــدل التنفيــذ )...( بتاريــخ 12 أكتوبــر 2019 موّجــه إلــى كّل مــن الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات 
و}س. و.{ بصفتهــا رئيســة قائمــة حــزب حركــة النهضــة عــن الدائــرة االنتخابيــة األولــى للتونســيين املقيميــن 
بفرنســا ولــم يــدل بمحضــر إعــالم موّجــه إلــى املطعــون ضــّده الثانــي }ن. ج.{ الــوارد فــي عريضــة الطعــن 
بصفتــه رئيــس قائمــة حــزب حركــة النهضــة عــن الدائــرة االنتخابيــة الثانيــة للتونســيين املقيميــن بفرنســا 
نائــب املدعيــة بشــرط  إّن إخــالل  القانــون االنتخابــي. وحيــث  145 مــن  مخالفــا بذلــك أحــكام الفصــل 
اإلدالء بمحضــر إعــالم أحــد األطــراف بالطعــن يعــّد إخــالال بإجــراء أسا�ســي يترتــب عليــه، بصريــح الفصــل 

145 مــن القانــون االنتخابــي، رفــض الطعــن شــكال«.

 22 بتاريــخ   20194082 عــدد  العاشــرة،  االســتئنافية  الدائــرة  انتخابــي،  نــزاع  اإلداريــة،  املحكمــة 
 :2019 أكتوبــر 

»وحيــث أّن مــا تضّمنــه محضــر التبليــغ بخصــوص أّن املدعــو }ب. د.{ رئيــس قائمــة حــزب حركــة النهضــة 
ــه رئيــس قائمــة حــزب حركــة النهضــة بســليانة ال يعــدو أن 

ّ
عــن الدائــرة االنتخابيــة ببــن عــروس والحــال أن

يكــون ســوى غلــط مــاّدي باعتبــار أّن نائــب الطاعــن تــدارك ذلــك الغلــط بعريضــة الطعــن، واتجــه علــى 
هــذا رفــض الدفــع املاثــل«. 

 17 بتاريــخ   20194010 عــدد  الخامســة،  االســتئنافية  الدائــرة  انتخابــي،  نــزاع  اإلداريــة،  املحكمــة 
:2019 أكتوبــر 

املســتقلة  العليــا  الهيئــة  إلــى  املوجــه  اإلعــالم  مــن محضــر  القضيــة وخاصــة  ملــف  مــن  يتبّيــن   »وحيــث 
العريضــة  مــن  يبلغهــا نظيــرا  املاثــل دون أن  بالطعــن  الهيئــة  بإعــالم  املّدعــي اكتفــى  )...( أن  لالنتخابــات 
املتضمنــة لطلباتــه واألســانيد القانونيــة وهــو مــا يخالــف أحــكام الفصــل 145 ســالف الذكــر، مّمــا يتعيــن 

معــه رفــض الدعــوى شــكال«.

املحكمــة اإلداريــة، نــزاع انتخابــي، الدائــرة االســتئنافية الثامنــة، عــدد 20194017 بتاريــخ 18 أكتوبــر 

:2019
»وحيــث خالفــا ملــا دفــع بــه نائــب املّدعــى عليهمــا الثانــي والثالــث فــي الذكــر فــإّن )..( أحــكام الفصــل 145 
ســالف الذكــر لــم تشــترط تبليــغ نســخة مــن القــرار املطعــون فيــه لألطــراف املشــمولة بالطعــن بــه، االمــر 

الــذي يّتجــه معــه رّد الدفــع املاثــل«.
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املحكمة اإلدارية، نزاع انتخابي، الدائرة االســتئنافية الرابعة، عدد 20194009 بتاريخ 17 أكتوبر 
:2019

»وحيــث يتبّيــن بالرجــوع إلــى محضــر اإلعــالم بالعريضــة أن العنــوان الــذي تــم علــى أساســه توجيــه اإلعــالم 
بالطعــن )...( يجــد ســنده فــي املراســلة املوجهــة مــن الهيئــة الفرعيــة لالنتخابــات بالقيــروان إلــى العارضــة 
فــي الحصــول علــى عنــوان القائمتيــن املشــمولتين بالطعــن املاثــل واملصــّرح بهمــا  جوابــا منهــا علــى طلبهــا 
لديهــا. وحيــث ال تثريــب تبعــا لذلــك علــى الطاعنــة حيــن بلغــت علــى ذلــك العنــوان، ناهيــك وأّن الغايــة مــن 
التبليــغ قــد تحققــت طاملــا تــم احتــرام مبــدأ املواجهــة مــن خــالل تقديــم تقريــر فــي الــرد مــن نائبــي رئيــس 
قائمــة حــزب حركــة الشــعب بالدائــرة االنتخابيــة بالقيــروان وحضورهمــا بجلســة املرافعــة، ممــا يتعّيــن 

معــه تبعــا لذلــك رفــض هــذا الدفــع«.

املحكمــة اإلداريــة، نــزاع انتخابــي، الدائــرة االســتئنافية الثانيــة، عــدد 20194076 بتاريــخ 22 أكتوبــر 
:2019

 »وحيــث يتبّيــن مــن أوراق امللــف أن نائــب الطاعــن أدلــى بنظيــر مــن محضــر تبليــغ عريضــة الطعــن محــررة 
مــن قبــل عــدل التنفيــذ )...( تحــت عــدد 202338 بتاريــخ 14 أكتوبــر 2019. )...( وحيــث يســتفاد بقــراءة 
تأليفيــة للنصيــن املذكوريــن )الفصــل 145 مــن القانــون االنتخابــي والفصــل 6 مــن م.م.م.ت.( أّن املشــّرع 
أحــاط إجــراءات تبليــغ املحاضــر املحــررة مــن عــدول التنفيــذ بأهمّيــة بالغــة مــن خــالل التنصيــص علــى 
ــغ إليهــم فــي نطــاق املحافظــة علــى حقــوق 

ّ
بيانــات وجوبيــة بغايــة ضمــان نجاعــة التبليــغ وحمايــة حقــوق املبل

الدفاع وتكريس مبدأ املواجهة. وحيث عالوة على ما اقتضاه الفصل 145 املشار إليه أعاله من وجوب 
تضميــن محضــر تبليــغ عريضــة الطعــن جملــة مــن التنصيصــات الوجوبيــة التــي تعكــس خصوصيــة النــزاع 
االنتخابــي ومــا يتمّيــز بــه مــن آجــال مختصــرة بخصــوص تقديــم الطعــون والبــت فيهــا علــى نحــو اقت�ســى 
تحميــل إجــراء اإلعــالم بالطعــن وتبليــغ الــردود علــى األطــراف، فقــد اشــترط الفصــل الســادس ســالف 
الذكــر جملــة مــن البيانــات فــي املحاضــر التــي يحّررهــا عــدل التنفيــذ باعتبارهــا حججــا رســمية لتكــون 
مســتوفية لشــكلياتها القانونيــة. وحيــث يخلــص مّمــا ســبق بيانــه أّن إثبــات حصــول التبليــغ الســليم وفــق 
املقتضيــات القانونيــة املنطبقــة يكــون مــن خــالل اإلدالء للمحكمــة بأصــل املحضــر املحــّرر فــي الغــرض 
م وإمضائــه وختمــه 

ّ
ضــرورة أّن تســليم النظيــر يقتصــر علــى املتوجــه إليــه وأّن التحقــق مــن هويــة املتســل

 بالرجــوع 
ّ
م وذكــر ســببه عنــد اإلقتضــاء ال يتــّم إال

ّ
أو وضــع عالمــة إبهامــه أو تســجيل إمتناعــه عــن التســل

إلــى األصــل علــى معنــى أحــكام املطــة الخامســة مــن الفصــل 6 مــن املجلــة املذكــورة. وحيــث لئــن جــرى عمــل 
هــذه املحكمــة علــى قبــول نظيــر محضــر التبليــغ املدلــى بــه فــي أجــل القيــام كبدايــة حّجــة علــى حصــول 
اإلعــالم بعريضــة الطعــن إلــى أطــراف النــزاع، فــإّن تقديــم أصــل محضــر التبليــغ يبقــى موكــوال إلــى حــرص 
فــي أجــل أقصــاه يــوم جلســة املرافعــة تصحيحــا لإلجــراء املختــّل، مقابــل ترتيــب جــزاء  القائــم بالطعــن 
الرفــض شــكال فــي غيــاب ذلــك التصحيــح التلقائــي حتــى فــي صــورة حضــور األطــراف املطعــون ضّدهــم 
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وتقديــم ردودهــم عــن الطعــن متــى ثبــت حصــول خلــل جوهــري شــابه. وحيــث عــالوة علــى اكتفــاء نائــب 
ــغ إليهــم دون 

ّ
الطاعــن بــاإلدالء بنظيــر مــن محضــر تبليــغ عريضــة طعنــه املفتقــد إلمضــاءات األطــراف املبل

الســعي إلــى تــدارك ذلــك الخلــل بجلســة املرافعــة، فقــد تبّيــن أّن ذلــك النظيــر ورد منصهــرا فــي عريضــة 
الطعــن بحّجــة إمضــاء عــدل التنفيــذ وبيــان جــدول مصاريــف وأجــرة اإلعــالم بآخــر صفحــة مــن العريضــة 
ة بذاتهــا ومنفصلــة عــن 

ّ
أســفل إمضــاء محامــي الطاعــن، فــي حيــن أّن محضــر التبليــغ يعــّد وثيقــة مســتقل

عريضــة الطعــن فضــال عــن أّن الفصــل 6 املذكــور أوجــب بــدوره إمضــاء العــدل املنّفــذ وبيــان أجرتــه علــى 
كّل مــن األصــل والنظيــر، دون أن يطــال ذلــك العريضــة التــي يحّررهــا املحامــي ويضّمنهــا أســانيد طعنــه 
ــد ذلــك مــن الفصــل 145 مــن القانــون االنتخابــي الــذي اقت�ســى فــي فقرتــه الرابعــة 

ّ
وطلباتــه. وحيــث يتأك

ــب عــن عــدم اإلدالء 
ّ
أن تكــون العريضــة مشــفوعة باإلضافــة إلــى املؤيــدات بمحضــر إعــالم بالطعــن ورت

بــه أو افتقــاره للتنصيصــات املســتوجبة رفــض الطعــن شــكال. وحيــث أّن إجــراءات الطعــن مــن متعلقــات 
النظــام العــام، تثيرهــا املحكمــة وتتمّســك بهــا مــن تلقــاء نفســها )...( وحيــث يكــون الطعــن املاثــل فــي ظــّل مــا 
ذكــر غيــر مســتوف إلجــراءات التبليــغ املســتوجبة قانونــا علــى الشــكل املبّيــن أعــاله وحريــا بالرفــض شــكال 

علــى هــذا األســاس«.

التنبيه املضّمن بمحضر اإلعالم بالطعن
 23 بتاريــخ   20194001 عــدد  الســابعة،  االســتئنافية  الدائــرة  انتخابــي،  نــزاع  اإلداريــة،  املحكمــة 

:2019 ســبتمبر 
»وحيــث يســتروح مــن األحــكام املتقّدمــة )الفصــالن 145 جديــد و148 مكــرر مــن القانــون االنتخابــي( أّن 
املشــرع وضــع شــروطا إجرائيــة جوهريــة لقبــول الطعــن شــكال وذلــك مراعــاة للخصائــص التــي يتمّيــز بهــا 
النــزاع فــي املــادة االنتخابيــة والــذي يخضــع إلــى إجــراءات خاّصــة وآجــال مقتضبــة عنــد القيــام بالطعــن، 
مــن ذلــك وجوبيــة إعــالم األطــراف بالطعــن والتنبيــه عليهــم بضــرورة تقديــم ملحوظاتهــم مرفقــة بمــا يفيــد 
ــب جــزاء الرفــض شــكال 

ّ
تبليغهــا لألطــراف فــي أجــل أقصــاه يــوم جلســة املرافعــة املعّينــة مــن املحكمــة ورت

قــات النظــام العــام 
ّ
عــن اإلخــالل بهــذه الشــروط. وحيــث أّن إجــراءات الطعــن املذكــورة أعــاله مــن متعل

والتــي تثيرهــا املحكمــة مــن تلقــاء نفســها ولــو لــم يتمســك بهــا األطــراف. وحيــث يتبّيــن مــن محضــر اإلعــالم 
ــه جــاء خاليــا مــن التنبيــه 

ّ
بالطعــن )...( املوجــه إلــى الهيئــة املطعــون ضّدهــا بتاريــخ 19 ســبتمبر 2019، أن

فــي أجــل أقصــاه  بمــا يفيــد تبليغهــا لألطــراف  تبليــغ ملحوظاتهــا مرفقــة  مــا يفيــد  عليهــا بضــرورة تقديــم 
ل إخــالال بشــكلية جوهريــة اســتوجبتها مقتضيــات الفصــل 145 )جديــد( 

ّ
جلســة املرافعــة، وهــو مــا يشــك

ســالف الذكــر«.
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املحكمــة اإلداريــة، نــزاع انتخابــي، الجلســة العامــة القضائيــة، عــدد 20195005 بتاريــخ 30 ســبتمبر 
:2019

»وحيــث اســتقّر فقــه قضــاء هــذه املحكمــة علــى أّن النــزاع االنتخابــي يخضــع إلــى إجــراءات خاّصــة وآجــال 
مقتضبــة ومبــادئ قانونيــة متمّيــزة تحــول دون االســتئناس باملبــادئ اإلجرائيــة املوضوعــة ألصنــاف أخــرى 
مــن النزاعــات، وأّن القا�ســي االنتخابــي يتقّيــد بعبــارة النــّص املنظــم للنــزاع وتســليط الجــزاء الــوارد فيــه 
متــى تبّيــن لــه اإلخــالل بمقتضياتــه ضــرورة أّن شــكليات وإجــراءات القيــام املنصــوص عليهــا بالفصــل 145 
النــزاع  مــا بحســن ســير التقا�ســي وضمــان انعقــاد 

ّ
ــق بمصلحــة الخصــوم وإن

ّ
إليــه أعــاله ال تتعل املشــار 

بصــورة ســليمة. وحيــث ثبــت لهــذه املحكمــة، وعلــى نحــو مــا انتهــت إليــه محكمــة البدايــة، أّن محضــر 
اإلعــالم بالطعــن املدلــى بــه مــن الطاعــن لــم يتضّمــن التنبيــه علــى الهيئــة املطعــون ضّدهــا بضــرورة تقديــم 
ملحوظاتهــا مرفقــة بمــا يفيــد تبليغهــا للطاعــن فــي أجــل أقصــاه جلســة املرافعــة املعينــة مــن املحكمــة كمــا 
أّن تــدارك اإلخــالل املذكــور بموجــب محضــر التــدارك املوجــه إلــى املطعــون ضّدهــا بتاريــخ 20 ســبتمبر 

2019 جــاء خــارج األجــل القانونــي املعّيــن للطعــن«. 

 22 بتاريــخ   20194019 عــدد  السادســة،  االســتئنافية  الدائــرة  انتخابــي،  نــزاع  اإلداريــة،  املحكمــة 
 :2019 أكتوبــر 

»وحيــث يســتروح مــن الفصــل املذكــور )الفصــل 145 مــن القانــون االنتخابــي( أنــه اقت�ســى أن يتضّمــن 
ــب املشــرع عــن اإلخــالل بهــا رفــض الطعــن شــكال 

ّ
محضــر اإلعــالم بالطعــن وجوبــا تنصيصــات معّينــة رت

وذلــك مراعــاة للخصائــص التــي يتمّيــز بهــا النــزاع فــي املــادة االنتخابيــة. وحيــث أّن إجــراءات الطعــن مــن 
متعلقــات النظــام العــام تثيرهــا املحكمــة مــن تلقــاء نفســها. وحيــث يتبّيــن مــن محضــر اإلعــالم بالطعــن 
أنــه ورد خاليــا ممــا يفيــد التنبيــه علــى األطــراف بضــرورة تقديــم ملحوظاتهــم مرفقــة بمــا يفيــد تبليغهــا 
لألطــراف بمــا يعــّد إغفــاال إلحــدى التنصيصــات الوجوبيــة املحــّددة بمقت�ســى الفصــل 145 جديــد مــن 

القانــون االنتخابــي بمــا يتعّيــن معــه التصريــح برفــض الطعــن«.

املحكمــة اإلداريــة، نــزاع انتخابــي، الجلســة العامــة القضائيــة، عــدد 20195028 بتاريــخ 4 نوفمبــر 
:2019

»حيــث يعيــب الطاعــن علــى الحكــم املطعــون فيــه مخالفتــه أحــكام الفصــل 545 مــن مجلــة االلتزامــات 
والعقــود بدعــوى أن اإلشــارة إلــى الفصــل موضــوع الطعــن كافيــة للتدليــل علــى الغايــة منــه متــى كان العلــم 
مــا درج واســتقر عليــه فقــه القضــاء وأن املوجبــات الشــكلية  النشــر فحســب وهــو  بالقانــون يقت�ســي 
لعريضــة الطعــن املنصــوص عليهــا بالفصــل 145 مــن القانــون االنتخابــي ال ينجــر عنهــا املســاس بالحقــوق 
الجوهريــة وخاصــة منهــا الحــق فــي الترشــح )...(. وحيــث اســتقّر فقــه قضــاء هــذه املحكمــة علــى أّن النــزاع 
االنتخابــي يخضــع إلــى إجــراءات خاّصــة وآجــال مقتضبــة ومبــادئ قانونيــة متمّيــزة تحــول دون االســتئناس 
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باملبــادئ اإلجرائيــة العاّمــة التــي تســوس أصنافــا أخــرى مــن النزاعــات، وتبعــا لذلــك يتعّيــن علــى القا�ســي 
لــه  تبّيــن  متــى  فيــه  الــوارد  الجــزاء  وتســليط  االنتخابــي  للنــزاع  ــم 

ّ
املنظ النــّص  بعبــارة  التقّيــد  االنتخابــي 

اإلخــالل بمقتضياتــه. وحيــث يتبّيــن بالرجــوع إلــى أوراق امللــف االبتدائــي، أّن املحضــر املدلــى بــه فــي الطــور 
االبتدائــي لــم يتضّمــن التنبيــه علــى األطــراف بــاإلدالء بمــا يفيــد تبليــغ ملحوظاتهــم لألطــراف األخــرى فــي 
أجــل أقصــاه يــوم جلســة املرافعــة املعّيــن مــن املحكمــة، مّمــا يعــّد إخــالال بشــكلية جوهريــة اســتوجبها 
الفصــل 145 مــن القانــون االنتخابــي. وحيــث ترتيبــا علــى ذلــك يكــون الحكــم املطعــون فيــه فــي طريقــه ملــا 

ق�ســى برفــض الطعــن شــكال علــى هــذا األســاس«. 

 22 بتاريــخ   20194072 عــدد  التاســعة،  االســتئنافية  الدائــرة  انتخابــي،  نــزاع  اإلداريــة،  املحكمــة 
:2019 أكتوبــر 

إلــى  بــه  إلــى أوراق امللــف أّن نائــب املّدعيــة أدلــى بمحضــر إعــالم بالطعــن توّجــه  »وحيــث تبّيــن بالرجــوع 
الهيئــة الفرعيــة لالنتخابــات بجندوبــة منّبهــا إّياهــا بضــرورة تقديــم ملحوظاتهــا فــي أجــل أقصــاه يــوم جلســة 
املرافعــة، دون التنصيــص علــى ضــرورة أن تكــون مرفقــة تلــك امللحوظــات بمــا يفيــد تبليغهــا لألطــراف. 
وحيــث ترتيبــا علــى مــا تقــّدم يكــون إخــالل املّدعيــة بإجــراءات رفــع الدعــوى علــى النحــو املبّيــن أعــاله إخــالل 

بإجــراء أسا�ســي مــن إجــراءات الطعــن«.  

إنابة املحامي
املحكمة اإلدارية، الدائرة االستئنافية الثانية، عدد 201420007 بتاريخ 7 نوفمبر 2014: 

»وحيــث أّن تقديــم الطعــن بواســطة محــام مرّســم لــدى التعقيــب مــن االجــراءات األساســية للتقا�ســي 
قــات النظــام العــام وتثيرهــا املحكمــة مــن تلقــاء نفســها. وحيــث أن تقديــم الطعــن مباشــرة مــن 

ّ
ومــن متعل

قبــل املدعيــة ودون اإلدالء بمحضــر اإلعــالم بالطعــن مآلــه الرفــض شــكال«.

املحكمة اإلدارية، الجلسة العامة القضائية، عدد 201450003 بتاريخ 19 نوفمبر 2014: 

فــي  2014 طعنــا  1 نوفمبــر  ــت تقديــم الطعــن بتاريــخ 
ّ
»وحيــث يّتضــح مــن أوراق امللــف أّن الطاعنــة تول

لــدى  مرّســم  بمحــام  االســتعانة  ودون  مباشــرة   2014 أكتوبــر   26 ليــوم  التشــريعية  االنتخابــات  نتائــج 
أمــام  ابتدائيــا  الطاعنــة  قيــام  بذلــك  يكــون  بالطعــن. وحيــث  اإلعــالم  التعقيــب ودون اإلدالء بمحضــر 

الوجوبيــة«. اإلجرائيــة  لشــكلياته  مســتوف  غيــر  اإلداريــة  للمحكمــة  االســتئنافية  الدائــرة 

املحكمة اإلدارية، الدائرة االستئنافية الرابعة، عدد 201420001 بتاريخ 6 نوفمبر 2014: 

»وحيــث يتبّيــن باالطــالع علــى العريضــة أّنهــا قّدمــت مــن طــرف محــام لــدى االســتئناف )...( ثــّم وبتاريــخ 
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2 نوفمبــر 2014 اقتصــر )...( املحامــي لــدى التعقيــب علــى موافــاة املحكمــة بإعــالم نيابتــه فــي القضيــة. 
وحيــث أن إعــالم النيابــة املقــدم الحقــا مــن املحامــي لــدى التعقيــب املذكــور ال يصحــح اجــراءات القيــام، 

ضــرورة أن العبــرة تكمــن فــي وجوبيــة تحريــر وختــم عريضــة«. 

املحكمة اإلدارية، الدائرة االستئنافية األولى، عدد 20194007 بتاريخ 17 أكتوبر 2019:
قــات النظــام العــام تثيرهــا املحكمــة مــن تلقــاء نفســها ولــو لــم 

ّ
 »وحيــث أّن إجــراءات الطعــن مــن متعل

يتمّســك بهــا األطــراف. )...( وحيــث اســتقّر قضــاء هــذه املحكمــة علــى أّن االقتصــار علــى مجــّرد تقديــم 
إعــالم نيابــة مــن املحامــي الحقــا لتاريــخ القيــام فــي الصــور التــي اقت�ســى فيهــا القانــون نيابتــه الوجوبيــة ال 
يصحــح إجــراءات الطعــن علــى معنــى أحــكام الفصــل 145 مــن القانــون االنتخابــي التــي تقت�ســي وجــوب 

تحريــر العريضــة وإمضائهــا مــن محــام لــدى التعقيــب«.  

محكمة إدارية، الدائرة االستئنافية الرابعة، عدد 201420031 بتاريخ 8 نوفمبر 2014:  

بالشــخصية  تتمّتــع  كانــت  لئــن  دســتورية  كهيئــة  لالنتخابــات  ة 
ّ
املســتقل العليــا  الهيئــة  أّن   )...( »وحيــث 

 أّنهــا تظــّل إحــدى تفريعــات املصالــح العموميــة للدولــة وامتــدادا 
ّ
املعنويــة واالســتقالل اإلداري واملالــي إال

لهــا )...( وحيــث لئــن اشــترط الفصــل 145 املذكــور أن يرفــع الطعــن بواســطة محــام لــدى التعقيــب فــإّن 
علــى  ترتيبــا  )...( وحيــث  الدولــة  القيــام ضــّد  لــه  يخــّول  فــي وضــع  يكــون  أن  أيضــا  منــه  يســتوجب  ذلــك 
فــي هــذه  نيابتــه  التأسي�ســي يجعــل  فــإّن اســتمرارية عضويــة  }س. ب. ع.{ باملجلــس الوطنــي  تقــّدم،  مــا 
الدعــوى )...( مخالفــة للقانــون )...( وحيــث ولئــن أدلــى األســتاذ }م.ج{ بتقريــر بتاريــخ 7 نوفمبــر 2014 أعلــن 
ــه يّتجــه 

ّ
بمقتضــاه عــن نيابتــه عــن حــزب املؤتمــر مــن أجــل الجمهوريــة تصحيحــا إلجــراء القيــام )...( فإن
االلتفــات عنــه طاملــا ورد خــارج اآلجــال املقــررة بأحــكام الفصــل 145 مــن القانــون االنتخابــي«.

    201420032 201420013 و    املحكمــة اإلداريــة، الدائــرة االســتئنافية السادســة، عــدد 
 :2014 8 نوفمبــر  201420033، بتاريــخ  و 

ة 
ّ
»وحيــث، وبنــاء عليــه )الفقــرة 5 مــن الفصــل 145 مــن القانــون االنتخابــي(، فــإّن الهيئــة العليــا املســتقل

لالنتخابــات تغــدو غيــر ملزمــة بإنابــة محــام لــدى التعقيــب للــرد علــى الطعــون فــي النتائــج األوليــة املوجهــة 
ضّدهــا أمــام الدوائــر االســتئنافية للمحكمــة اإلداريــة«.

املحكمة اإلدارية، الدائرة االستئنافية السادسة، عدد 20183011 بتاريخ 21 ماي 2018: 

»حيــث أوجــب القانــون أن تكــون النيابــة فــي رفــع الطعــون فــي النتائــج األوليــة لالنتخابــات البلديــة فــي هــذا 
الطــور مــن قبــل محــام لــدى التعقيــب. وحيــث أّن النــزاع االنتخابــي يخضــع إلــى إجــراءات خاّصــة ومبــادئ 
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قانونيــة متمّيــزة تحــول دون االســتئناس باملبــادئ االجرائيــة املوضوعــة ألصنــاف أخــرى مــن النزاعــات، 
وأنــه ال منــاص للقا�ســي االنتخابــي مــن التقّيــد بعبــارة النــص املنظــم للنــزاع االنتخابــي، وتســليط الجــزاء 
الــوارد فيــه متــى تبّيــن لــه اإلخــالل بمقتضياتــه. وحيــث يتبّيــن بالرجــوع إلــى مظروفــات امللــف أّن القيــام 
بالقضيــة املاثلــة، تــّم مباشــرة مــن املدعــو }ص. م.{ بصفتــه عضــو قائمــة الجبهــة الشــعبية بحمــام سوســة 
فــي حــّق القائمــة دون إنابــة محــام لــدى التعقيــب فــي حقــه، األمــر الــذي يغــدو معــه القيــام املاثــل مخالفــا ملــا 

اقتضــاه الفصــل 145 املشــار إليــه أعــاله«.

املحكمة اإلدارية، الدائرة االستئنافية الخامسة، عدد 20183015 بتاريخ 22 ماي 2018: 

»وحيــث يتبّيــن باالطــالع علــى عريضــة الدعــوى أّنهــا قّدمــت مــن طــرف األســتاذ }س. ب.{ وهــو محــام لــدى 
االســتئناف. وحيــث قــّدم األســتاذ }ع.ح.{ املحامــي لــدى التعقيــب بجلســة املرافعــة إعالمــا بقبــول نيابتــه 
فــي حــق املدعيــة متمّســكا بمــا جــاء بعريضــة الدعــوى وطلــب الحكــم ضمــن الطلبــات املضّمنــة بهــا. وحيــث 
جــرى فقــه قضــاء هــذه املحكمــة علــى اعتبــار أّن إعــالم النيابــة املقــّدم الحقــا مــن املحامــي لــدى التعقيــب 
ال يصّحــح إجــراءات القيــام، ضــرورة أّن العبــرة تكمــن فــي وجوبيــة تحريــر وختــم عريضــة الطعــن مــن قبــل 
ــة مــن الناحيــة 

ّ
محــام لــدى التعقيــب علــى معنــى الفصــل 145 املذكــور، مّمــا يجعــل الدعــوى املاثلــة مختل

الشــكلية«.

املحكمة اإلدارية، الدائرة االستئنافية الثامنة، عدد 20183043 بتاريخ 8 جوان 2018: 

»وحيــث )...( أن املشــّرع أوجــب إنابــة محــام لــدى التعقيــب بالنســبة للقائــم بالطعــن ســواء كان رئيــس قائمــة 
مترشــحة أو أحــد أعضائهــا أو املمثــل القانونــي للحــزب، وأّن هــذا اإللــزام يشــمل بالضــرورة األشــخاص 
املذكوريــن بصفتهــم مطعونــا ضّدهــم، ألّن املشــرع لــم يعــف مــن ذلــك الشــرط ســوى الهيئــة العليــا املســتقلة 
لالنتخابات. وحيث يتبّين بالرجوع إلى مظروفات امللف أّن األســتاذ }ح. ت.{ مرّســم لدى االســتئناف وليس 

لــدى التعقيــب )...( ويّتجــه علــى أســاس ذلــك االلتفــات عــن إعــالم النيابــة املقــّدم مــن قبلــه«.

املحكمة اإلدارية، الدائرة االستئنافية السابعة، عدد 20194018 بتاريخ 21 أكتوبر 2019: 
»وحيث استقّر فقه قضاء املحكمة على أّن النزاع االنتخابي يخضع إلى إجراءات خاّصة وآجال مقتضبة 
ومبادئ قانونية متمّيزة تحول دون االستئناس باملبادئ اإلجرائية املوضوعة ألصناف أخرى من النزاعات، 
وأنــه ال منــاص للقا�ســي االنتخابــي مــن التقّيــد بعبــارة النــّص املنظــم للنــزاع وتســليط الجــزاء الــوارد فيــه متــى 
تبّيــن لــه اإلخــالل بمقتضياتــه ضــرورة أن اإلجــراءات املنصــوص عليهــا بالفصــل 145 املشــار إليــه أعــاله ال 
قــات النظــام العــام 

ّ
ــق بمصلحــة الخصــوم. وحيــث أّن إجــراءات الطعــن املذكــورة أعــاله تعــّد مــن متعل

ّ
تتعل

والتــي تثيرهــا املحكمــة ولــو مــن تلقــاء نفســها. وحيــث يتبّيــن باالطــالع علــى طالــع عريضــة الطعــن وعلــى الختــم 
مــا بواســطة محــام لــدى االســتئناف )...( وهــو مــا 

ّ
املذّيــل بهــا أّنهــا لــم تقــّدم بواســطة محــام لــدى التعقيــب وإن
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يعتبــر مخالفــا ملقتضيــات الفصــل 145 مــن القانــون االنتخابــي«.

املحكمة اإلدارية، الدائرة االستئنافية السادسة، عدد 20194065، بتاريخ 22 أكتوبر 2019: 
»وحيــث يؤخــذ مــن املقتضيــات القانونيــة ســالفة الذكــر )الفصــل 126 مــن الدســتور والفصــل األّول مــن 
القانون األسا�سي عدد 23 لسنة 2012( أّن الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات كهيئة دستورية لئن كانت 
 أّنهــا تظــّل إحــدى تفريعــات املصالــح العموميــة 

ّ
تتمتــع بالشــخصية املعنويــة واالســتقالل اإلداري واملالــي إال

للدولــة وامتــدادا لهــا. )...( وحيــث لئــن اشــترط الفصــل 145 املذكــور أن يرفــع الطعــن بواســطة محــام لــدى 
التعقيــب فــإّن ذلــك يســتوجب منــه أيضــا أن يكــون فــي وضــع يخــّول لــه القيــام ضــّد الدولــة أو إحــدى الهيئــات 
ــق املنــع الــوارد باملرســوم عــدد 79 لســنة 2011 )الفصــل 24( وبالنظــام الداخلــي 

ّ
العموميــة. وحيــث لئــن تعل

 
ّ
ملجلــس نــواب الشــعب )الفصــل 25( ســالفي الذكــر بواجبــات املحامــي كعضــو باملجلــس التشــريعي إال

ــه يمــّس مباشــرة مــن حســن ســير الخصومــة القضائيــة بالنظــر ملــا يهــدف إليــه مــن تفــادي التضــارب بيــن 
ّ
أن

املصلحة العامة التي من املفترض أن يدافع عنها بصفته نائبا باملجلس املذكور واملصلحة الخاّصة ملنّوبه. 
وحيث ترتيبا على ما تقّدم، فإّن استمرارية عضوية األستاذ }غ. ش.{ بمجلس نواب الشعب يجعل نيابته 
فــي هــذه الّدعــوى عــن حــزب التيــار الديمقراطــي مخالفــة للقانــون لتعارضهــا مــع التحجيــر الــوارد باملرســوم 

عــدد 79 لســنة 2011 وبالنظــام الداخلــي ملجلــس نــواب الشــعب ســالفي الذكــر«.

املحكمة اإلدارية، الجلسة العامة القضائية، عدد 20195026 بتاريخ 4 نوفمبر 2019:
»حيث يعيب الطاعن على الحكم املطعون فيه مخالفته أحكام الفصل 145 من القانون االنتخابي الذي 
لــم يشــترط علــى الطاعــن ســوى أن يكــون ممثــال بواســطة محــام مرســم لــدى التعقيــب بــدون التنصيــص 
علــى أّي تحجيــرات أخــرى أو تقييــدات مهمــا كان نوعهــا، وأّن قانــون االنتخابــات هــو قانــون أسا�ســي أعلــى 
ــق بمهنــة املحامــاة. )...( وحيــث أّن اشــتراط الفصــل 145 

ّ
درجــة مــن املرســوم عــدد 79 لســنة 2011 املتعل

مــن القانــون االنتخابــي رفــع الطعــن بواســطة محــام لــدى التعقيــب يقت�ســي بالضــرورة أن يكــون هــذا األخيــر 
فــي وضــع يخــّول لــه القيــام ضــّد الدولــة أو إحــدى الهيئــات العموميــة، وذلــك ضمانــا لحســن ســير الخصومــة 
القضائيــة وتفاديــا لتضــارب املصلحــة العامــة التــي مــن املفتــرض أن يدافــع عنهــا نائــب الشــعب واملصلحــة 
الخاصــة ملنوبــه. وحيــث تكــون محكمــة الحكــم املطعــون فيــه تبعــا لذلــك قــد طّبقــت القانــون تطبيقــا ســليما 
ــا اعتبــرت أّن نيابــة األســتاذ }غ. ش.{ فــي هــذه الدعــوى عــن حــزب التيــار الديمقراطــي فــي ظــّل اســتمرارية 

ّ
مل

عضوّيته بمجلس نواب الشــعب، مخالفا للقانون لتعارضها مع التحجير الوارد باملرســوم عدد 79 لســنة 
ــق بتنظيــم مهنــة املحامــاة وبالنظــام الداخلــي ملجلــس نــواب الشــعب، األمــر الــذي يتجــه معــه 

ّ
2011 املتعل

رفــض الطعــن املاثــل«.
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تحّمل عبء أداء أجرة املحاماة ومصاريف التقا�سي

مالحظــة: اختلفــت مواقــف الدوائــر االســتئنافية باملحكمــة اإلداريــة بخصــوص قبــول طلبــات تحميــل 
عــبء أداء أجــرة املحامــاة وأتعــاب التقا�ســي للطــرف الــذي لــم يفلــح فــي دعــواه. كمــا شــهد موقــف الجلســة 

العاّمــة القضائيــة باملحكمــة اإلداريــة تطــّورا بخصــوص هــذه املســألة بيــن ســنة 2014 وســنة 2018.

موقف 1 - دوائر استئنافية: 
املحكمة اإلدارية، الدائرة االستئنافية الثالثة، عدد 20183002 بتاريخ 22 ماي 2018: 

ــه ال ينجــّر عــن النــزاع االنتخابــي مصاريــف تقــاض، وال 
ّ
»وحيــث جــرى قضــاء املحكمــة اإلداريــة علــى اعتبــار أن
يســوغ بالتالــي املطالبــة بــأداء أي مبلــغ بهــذا العنــوان«.

املحكمة اإلدارية، الدائرة االستئنافية الثامنة، عدد 20183043 بتاريخ 8 جوان 2018: 
»وحيــث إن الحكــم علــى الطــرف الــذي يخســر الدعــوى بأتعــاب التقا�ســي وأجــرة املحامــاة مــن عدمــه يعــّد مــن 
املالءمــات املتروكــة للقا�ســي اإلداري حســبما يــراه متفقــا مــع مبــادئ االنصــاف. وحيــث مــا دام املشــرع قــد أعفــى 
الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات مــن إنابــة املحامــي فــي نزاعــات النتائــج األوليــة لالنتخابــات البلديــة، فــإّن 
مبــادئ االنصــاف ال توجــب القضــاء فــي املنازعــة املاثلــة بإلــزام املّدعــي بــأن يدفــع لهــا أجــرة املحامــاة ويّتجــه علــى 

هــذا األســاس رفــض الطلــب املاثــل«.

موقف 2 - دوائر استئنافية:
املحكمة اإلدارية، الدائرة االستئنافية العاشرة، عدد 20183017 بتاريخ 22 ماي 2018: 

»وحيــث أّن املطالبــة بالحصــول علــى أجــرة املحامــاة وأتعــاب التقا�ســي ال يعتبــر مــن قبيــل الدعــوى املعارضــة، 
ــه تولــى تكليــف محــام للدفــاع عــن 

ّ
مــا يدخــل فــي بــاب مصاريــف التقا�ســي التــي يتكّبدهــا كّل طــرف ثبــت أن

ّ
وإن

 لفائــدة الطــرف الــذي يفلــح فــي دعــواه«.
ّ
حقوقــه، وال يق�ســى بهــا إال

موقف الجلسة العاّمة القضائية في 2014:
املحكمة اإلدارية، الجلسة العامة القضائية، عدد 201450011 بتاريخ 20 نوفمبر 2014: 

ــه ال ينجــّر عــن النــزاع االنتخابــي مصاريــف تقــاض، وال يســوغ 
ّ
»وحيــث جــرى قضــاء املحكمــة علــى اعتبــار أن

بالتالــي املطالبــة بــأداء أي مبلــغ بهــذا العنــوان«.

موقف الجلسة العامة القضائية في 2018
املحكمة اإلدارية، الجلسة العاّمة القضائية، عدد 20184011 بتاريخ 11 جوان 2018: 

ملــآل  تبعــا  املحامــاة  أجــرة  تحّمــل  مــن  ضــّده  املطعــون  أو  الطاعــن  يعفــي  ال  االنتخابــي  القانــون  أّن  »وحيــث 
الدعــوى. وحيــث أّن تقديــر أجــرة املحامــاة موكــول إلــى اجتهــاد املحكمــة تق�ســي بــه وفــق مــا يتجمــع لديهــا مــن 
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األدلــة والحجــج وال يقّيدهــا فــي ذلــك القــرار الصــادر عــن وزيــري العــدل والتجــارة فــي 22 أفريــل 2016 املتعلــق 
الهيــاكل  إلــى  موجــه  األخيــر  هــذا  أّن  باعتبــار  العموميــة  الهيــاكل  بنيابــة  املكلفيــن  املحاميــن  أتعــاب  بضبــط 
العموميــة. وحيــث تــرى هــذه املحكمــة بمــا لهــا مــن ســلطة تقديريــة أّن املبلــغ املحكــوم بــه لفائــدة نائــب الهيئــة 
املطعــون ضّدهــا مــن محكمــة البدايــة بعنــوان أجــرة املحامــاة واملقــّدر بســتمائة دينــار )600د( ال يعتريــه شــطط 
وال غبــن، واتجــه لذلــك إقــراره. وحيــث طاملــا خــاب الطاعــن فــي دعــواه املاثلــة، فإنــه مــن املتجــه إلزامــه بــأن يــؤدي 

إلــى كّل واحــد مــن املطعــون ضدهمــا مبلــغ ثمانمائــة دينــار )800 د( عــن هــذا الطــور«. 

تبليغ التقارير في الرّد
املحكمة اإلدارية، الدائرة االستئنافية التاسعة، عدد 20194028 بتاريخ 22 أكتوبر 2019: 

»حيــث أدلــى نائــب الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات بتقريــر فــي الــرد علــى عريضــة الطعــن بتاريــخ 17 
 أنــه لــم يتــول تبليغــه إلــى املطعــون ضــّده الثانــي علــى 

ّ
أكتوبــر 2019 )املوافــق ليــوم جلســة املرافعــة( إال

نحــو مــا تقتضيــه أحــكام الفقــرة الرابعــة مــن الفصــل 145 )جديــد( مــن القانــون األسا�ســي عــدد 16 لســنة 
2014 )...( األمــر الــذي يتجــه معــه اإلعــراض عنــه. وحيــث أدلــى األســتاذ )...( نائــب املّدعــى عليــه الثانــي 
 أّن تبليــغ التقريــر املذكــور إلــى بقيــة 

ّ
بتقريــر فــي الــرد علــى عريضــة الطعــن بتاريــخ 17 أكتوبــر 2019 إال

م إليــه اإلعــالم علــى 
ّ
أطــراف النــزاع كان بموجــب محضــر تبليــغ غيــر قانونــي لعــدم تضّمنــه إمضــاء مــن ســل

معنــى الفصــل 6 مــن مجلــة املرافعــات املدنيــة والتجاريــة، األمــر الــذي يتجــه معــه عــدم اعتمــاده«.

املحكمة اإلدارية، الدائرة االستئنافية الثانية، عدد 20194076 بتاريخ 22 أكتوبر 2019:
 17 بتاريــخ  الــرّد علــى عريضــة الطعــن  فــي  الهيئــة املطعــون ضّدهــا األولــى تقريــرا  نائبــة  »وحيــث قّدمــت 
نائــب  إلــى  تبليغــه  دون  اإللكترونــي  البريــد  بواســطة  الطاعــن  نائــب  إلــى  بتبليغــه  قامــت   2019 أكتوبــر 
املطعــون ضــّده فــي مخالفــة ألحــكام الفصــل 145 مــن القانــون االنتخابــي الــذي يســتوجب تبليــغ التقاريــر 
إلــى جميــع أطــراف القضيــة ضمانــا ملبــدأ املواجهــة وحــّق الدفــاع، بمــا يّتجــه معــه عــدم االعتــداد بمــا ورد 

صلبــه مــن دفوعــات وطلبــات«.  

املحكمة اإلدارية، الدائرة االستئنافية الثانية، عدد 20194031 بتاريخ 22 أكتوبر 2019:
»حيــث قّدمــت األســتاذة )...( نائبــة الهيئــة املطعــون ضّدهــا األولــى تقريــرا فــي الــرد علــى عريضــة الطعــن 
بتاريــخ 16 أكتوبــر 2019 اكتفــت بعرضــه علــى نائــب الطاعنــة دون تبليغــه إلــى نائــب املطعــون ضــّده الثانــي 
والحــال أّن صفتــه ثابتــة كطــرف فــي القضيــة. وحيــث قــّدم األســتاذ )...( نائــب املطعــون ضــده الثانــي تقريــرا 
بتاريــخ 17 أكتوبــر 2019 )املوافــق ليــوم جلســة املرافعــة( فــي الــرد علــى عريضــة الطعــن تولــى تبليغــه إلــى 
 أّن لــم يــدل لهــذه 

ّ
محامــي الطاعنــة بواســطة عــدل منّفــذ كمــا هــو ثابــت مــن النظيــر املظــروف بامللــف، إال

املحكمــة بأصــل محضــر التبليــغ املثبــت ملــا يفيــد إمضــاء املتوّجــه إليــه، كمــا لــم يــدل بمحضــر تبليــغ الهيئــة 
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املطعــون ضّدهــا رغــم التنصيــص ضمــن ذلــك النظيــر علــى اّن إعالمهــا تــّم برقيــم مســتقل. وحيــث تقت�ســي 
أحــكام الفصــل 145 فــي فقرتــه الرابعــة مــن القانــون االنتخابــي أن تقــّدم مذكــرات الــرّد والتقاريــر مرفقــة 
بمــا يفيــد تبليغهــا، كمــا دأب قضــاء هــذه املحكمــة فــي هــذا الســياق علــى قبــول تبليــغ الــردود إلــى األطــراف 
بــأّي وســيلة تتــرك أثــرا كتابّيــا، وذلــك احترامــا ملبــدأ املواجهــة وضمانــا لحــق الدفــاع. وحيــث يتجــه والحــال 
مــا ذكــر عــدم االعتــداد بالتقريريــن املذكوريــن إلخاللهمــا بإجــراءات التبليــغ ومخالفتهمــا بالتالــي ألحــكام 

الفصــل 145 ســالف اإلشــارة«. 

املحكمة اإلدارية، الدائرة االستئنافية الثانية، عدد 20194061 بتاريخ 22 أكتوبر 2019:
»حيــث تقّدمــت نائبــة الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات )...( بتقريــر فــي الــرد علــى عريضــة الطعــن بتاريــخ 
17 أكتوبــر 2019، غيــر أّنهــا اكتفــت بتبليغــه بواســطة البريــد اإللكترونــي إلــى الطاعنــة بمحــّل مخابرتهــا 
 2019 أكتوبــر   17 بتاريــخ  الطاعنــة  نائــب   )...( أدلــى األســتاذ  الثانــي. وحيــث  نائــب املطعــون ضــّده  وإلــى 
بتقريــر فــي الــرّد لــم يتــوّل تبليغــه إلــى أطــراف القضّيــة. وحيــث قــّدم األســتاذ )...( نائــب املطعــون ضــده 
الثانــي بتاريــخ 17 أكتوبــر 2019 تقريــرا فــي الــرد علــى عريضــة الطعــن تولــى تبليغــه إلــى محامــي الطاعنــة 
 
ّ
وإلــى الهيئــة املطعــون ضّدهــا بواســطة عــدل منّفــذ كمــا هــو ثابــت مــن النظيريــن املظروفيــن بامللــف، إال

ــه لــم يــدل لهــذه املحكمــة بأصلــي محضــري التبليــغ املثبتيــن ملــا يفيــد إمضــاء املتوّجــه إليهمــا. وحيــث 
ّ
أن

تقت�ســي أحــكام الفصــل 145 فــي فقرتــه الرابعــة مــن القانــون االنتخابــي أن تقــّدم مذكــرات الــرّد والتقاريــر 
مرفقــة بمــا يفيــد تبليغهــا، كمــا دأب فقــه قضــاء هــذه املحكمــة علــى اعتبــار أّن تبليــغ الــردود يكــون بــأّي 
وســيلة تتــرك أثــرا كتابّيــا، وذلــك احترامــا ملبــدأ املواجهــة وضمانــا لحــق الدفــاع. وحيــث يتجــه والحــال مــا 
ذكــر عــدم االعتــداد بتقاريــر الــرد املذكــورة إلخاللهــا بإجــراءات التبليــغ ومخالفتهــا بالتالــي ألحــكام الفصــل 

145 ســالف اإلشــارة«.

املحكمة اإلدارية، الدائرة االستئنافية الرابعة، عدد 20194064 بتاريخ 22 أكتوبر 2019:
القانونــي  فــي شــخص ممثلهــا  العليــا املســتقلة لالنتخابــات  الهيئــة  نيابــة عــن   )...( أدلــى األســتاذ  »حيــث 
 أنــه يّتجــه اإلعــراض عــن النظــر فــي 

ّ
بتقريــر فــي الــرد علــى عريضــة الطعــن بتاريــخ 17 أكتوبــر 2019، إال

مضمــون ذلــك التقريــر نظــرا لعــدم تبليغــه إلــى رئيــس القائمــة املدعــى عليهــا واالكتفــاء بتبليغــه إلــى نائــب 
الطاعــن وهــو مــا يعــّد إخــالل بشــرط تبليــغ مذكــرة الــرد علــى عريضــة الطعــن إلــى جميــع أطــراف النــزاع 
علــى معنــى الفصــل 145 مــن القانــون االنتخابــي. وحيــث أدلــى األســتاذ )...( نيابــة عــن رئيــس قائمــة حــزب 
ــه يّتجــه 

ّ
 أن

ّ
قلــب تونــس بدائــرة تونــس 2 بتقريــر فــي الــرد علــى مذكــرة الطعــن بتاريــخ 16 أكتوبــر 2019، إال

اإلعــراض عــن النظــر فــي مضمــون ذلــك التقريــر نظــرا إلــى خلــّو محضــر التبليــغ مــن ذكــر عــدد بطاقــة 
مــن مجلــة   8 نائــب الطاعــن وإرفاقــه بنســخة منهــا طبقــا ألحــكام الفصــل  إلــى  بالبلــوغ املوّجهــة  اإلعــالم 
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ر معــه علــى املحكمــة التحقــق مــن توجيــه الرســالة إلــى هــذا األخيــر«.
ّ

املرافعــات املدنيــة والتجاريــة بمــا يتعــذ

إجراء اإلدخال
املحكمة اإلدارية، الدائرة االستئنافية الخامسة، عدد 201420019 بتاريخ 8 نوفمبر 2014: 

تطبيــق  القا�ســي  علــى  يتعّيــن  االنتخابــي  القانــون  باإلدخــال صلــب  أحــكام خاصــة  غيــاب  وفــي  »وحيــث 
ــق باملحكمــة اإلداريــة وذلــك طاملــا لــم تتعــارض مــع النــّص 

ّ
األحــكام العامــة التــي يتضّمنهــا القانــون املتعل

الخــاّص«.

الصالحيات االستقصائية للقا�سي
املحكمة اإلدارية، الدائرة االستئنافية السابعة، عدد 20183030 بتاريخ 22 ماي 2018: 

قــة بنتائــج االنتخابــات مــن صالحيــات 
ّ
»وحيــث وفــي إطــار مــا للقا�ســي املتعّهــد بالنظــر فــي النزاعــات املتعل

إلــى  نــه مــن بســط رقابتــه علــى جميــع املراحــل املكّونــة للعمليــة االنتخابيــة مــن الترشــحات 
ّ

واســعة تمك
النتائــج مــرورا بالحملــة االنتخابيــة ومراقبــة كّل االخــالالت التــي مــن شــأنها التأثيــر علــى نزاهــة وشــفافية 
ــه ال �ســيء يحــول مــن حيــث املبــدأ، متــى كانــت االخــالالت املتمّســك بهــا جديــة ومــن شــأنها 

ّ
االنتخابــات، فإن

ميدانيــة  معاينــة  كإجــراء  اســتقصائية  بأبحــاث  االنتخابــي  القا�ســي  قيــام  دون  النتائــج،  علــى  تؤثــر  أن 
للحســم فــي النــزاع وال يكتــف بالنظــر فقــط فيمــا يقــّدم إليــه مــن تقاريــر ومحاضــر«.
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ــد( 13– يمكــن الطعــن فــي األحــكام الصــادرة عــن املحاكــم اإلداريــة  ــل 146 )جدي الفص
االســتئنافية مــن الهيئــة أو املترشــحين املشــمولين بالحكــم أمــام املحكمــة اإلداريــة العليــا 

فــي أجــل أقصــاه ثالثــة أيــام مــن تاريــخ اإلعــالم بــه.

املشــمولة  واألطــراف  الهيئــة  إلــى  يوجــه  أن  الطعــن  ممارســة  فــي  الراغــب  الطــرف  وعلــى 
بالطعــن إعالمــا بــه بواســطة عــدل تنفيــذ مــع نظيــر مــن عريضــة الطعــن ومؤيداتها والتنبيه 
علــى األطــراف بضــرورة تقديــم ملحوظاتهــم مرفقــة بمــا يفيــد تبليغهــا لألطــراف األخــرى فــي 

أجــل أقصــاه جلســة املرافعــة املعينــة مــن املحكمــة.

ويرفــع الطعــن بموجــب عريضــة يتولــى املترشــح أو مــن يمثلــه أو القائمــة املترشــحة أو مــن 
يمثلهــا إيداعهــا بكتابــة املحكمــة اإلداريــة العليــا، وذلــك بواســطة محــام لــدى التعقيــب.

وتكــون العريضــة معللــة ومصحوبــة بنســخة رقميــة منهــا وبنســخة مــن الحكــم املطعــون 
فيــه ومحضــر اإلعــالم بالطعــن وإال ُرفــض طعنــه.

تتولــى كتابــة املحكمــة حــال توصلهــا بالعريضــة ترســيمها وإحالتهــا فــورا إلــى الرئيــس األول 
للمحكمــة اإلداريــة العليــا الــذي يتولــى تعيينهــا حــاال لــدى الهيئــة الحكميــة املعنيــة ليتــم 

التحقيــق فيهــا.

ويعّيــن الرئيــس األول جلســة مرافعــة فــي أجــل أقصــاه ثالثــة أيــام مــن تاريــخ تقديــم الطعــن 
واســتدعاء األطــراف بــأي وســيلة تتــرك أثــرا كتابيــا وذلــك فــي أجــل أقصــاه ثالثــة أيــام قبــل 
جلســة املرافعــة. يتــم تمثيــل الهيئــة مــن قبــل رئيســها ويمكنــه تكليــف مــن يمثلــه فــي الغرض. 
وتتولــى الهيئــة الحكميــة املتعهــدة حجــز القضيــة للمفاوضــة والتصريــح بالحكــم فــي أجــل 

أقصــاه أســبوع مــن تاريــخ جلســة املرافعــة، وتــأذن بالتنفيــذ علــى املســودة.

وتعلــم املحكمــة األطــراف بالحكــم بــأي وســيلة تتــرك أثــرا كتابيــا فــي أجــل أقصــاه يومــان مــن 
تاريــخ التصريــح بــه. ويكــون القــرار باتــا وال يقبــل أي وجــه مــن أوجــه الطعــن ولــو بالتعقيــب.

آجال االستئناف
املحكمة اإلدارية، الجلسة العامة القضائية، عدد 201450019 بتاريخ 20 نوفمبر 2014: 

بالفصــل  الدوائــر االســتئنافية املنصــوص عليــه  فــي األحــكام الصــادرة عــن  أّن أجــل الطعــن  »وحيــث 
بــأّي  بهــا  اإلعــالم  تاريــخ  مــن  مــا 

ّ
وإن بهــا  العلــم  حصــول  أو  صدورهــا  تاريــخ  مــن  يســري  ال  املذكــور   146

وســيلة تتــرك أثــرا كتابيــا مثلمــا اقتضــاه الفصــل 145 مــن القانــون االنتخابــي املشــار إليــه أعــاله. وحيــث 
ــه تــّم إعالمــه )الطاعــن( بالحكــم املطعــون فيــه مباشــرة لــدى كتابــة املحكمــة بمناســبة 

ّ
يّتضــح )...( أن

13 تّم تنقيح الفقرة الرابعة من هذا الفصل بموجب القانون األسا�سي عدد 76 لسنة 2019 املؤرخ في 30 أوت 2019.
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تاّمــا وصحيحــا ومنطلقــا  2014، وهــو مــا يعــّد إعالمــا  13 نوفمبــر  تســلمه نســخة مجــّردة منــه بتاريــخ 
الطعــن«. آجــال  الحتســاب 

املحكمة اإلدارية، الجلسة العامة القضائية، عدد 201450006 بتاريخ 19 نوفمبر 2014: 

»وحيــث اســتقّر فقــه قضــاء املحكمــة اإلداريــة علــى اعتبــار أّن حســاب آجــال الطعــن أمامهــا يتــّم باأليــام 
الكاملــة وال بالســاعات وأّن يــوم ابتــداء العــّد ال يحتســب منهــا«.

املحكمة اإلدارية، الجلسة العامة القضائية، عدد 20184002 بتاريخ 8 جوان 2018: 

قــات النظــام العــام التــي يتعّيــن علــى املحكمــة إثارتهــا 
ّ
»وحيــث أّن آجــال القيــام بالطعــن تعــّد مــن متعل

تلقائّيــا لتعلقهــا بالشــروط الشــكلية الجوهريــة والتــي يترتــب عــن مخالفتهــا رفــض الدعــوى شــكال. وحيــث 
م نســخة إداريــة مــن الحكــم املطعــون فيــه عــدد 

ّ
ثبــت مــن أوراق امللــف أّن )...( نائــب الطاعــن )...( تســل

 أنــه لــم يرفــع 
ّ
20183028 يــوم الجمعــة 25 مــاي 2018 وأم�ســى علــى تســلمها فــي نفــس التاريــخ )...( إال

 بتاريــخ 29 مــاي 2018 أي خــارج أجــل الثالثــة أيــام املقــرر بالفصــل 146 الســالف الذكــر«.
ّ
دعــواه إال

الصفة للطعن باالستئناف
املحكمة االدارية، الجلسة العامة القضائية، عدد 201450009 بتاريخ 19 نوفمبر 2014: 

ــه ولئــن انتهــى ضمــن حيثياتــه إلــى رفــض الدعوى 
ّ
»وحيــث يّتضــح باالطــالع علــى الحكــم املطعــون فيــه )...( أن

شــكال فــي حــّق الجبهــة الشــعبية النتفــاء صفــة القيــام لديهــا علــى النحــو الــذي حــّدده الفصــل 145 مــن 
القانــون االنتخابــي، فإّنهــا تبقــى طرفــا مشــموال بالحكــم املذكــور ويجــوز لهــا تبعــا لذلــك الطعــن فيــه عمــال 

بأحــكام الفصــل 146 املشــار إليــه أعــاله«.

العريضة ومرفقاتها
املحكمة اإلدارية، الجلسة العامة القضائية، عدد 201450019 بتاريخ 20 نوفمبر 2014: 

 2014 14 نوفمبــر  فــي   القضيــة أّن نائــب الطاعــن قــّدم عريضــة الطعــن 
ّ

»وحيــث ثبــت بمراجعــة ملــف
مقتصــرا علــى ذكــر عــدد الحكــم املطعــون فيــه وتاريخــه والدائــرة املصــدرة لــه ومنطوقــه دون بيــان أســباب 
لالنتخابــات  ة 

ّ
املســتقل العليــا  الهيئــة  إلــى  املوّجــه  بالطعــن  اإلعــالم  بمحضــر  يرفقهــا  أن  ودون  الطعــن، 

 بتاريخ 16 نوفمبر 2014 أي خارج أجل 48 ســاعة املنصوص 
ّ
وبمســتندات الطعن التي لم يتقّدم بها إال

عليــه صلــب الفصــل 14146«.

14 هذه اآلجال منصوص عليها في الصياغة القديمة للفصل 146 -فقرة 1- قبل تنقيحه بموجب القانون األسا�سي عدد 7 لسنة 2017 املؤرخ في 14 فيفري 2017.
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املحكمة اإلدارية، الجلسة العامة القضائية، عدد 20195007 بتاريخ 4 نوفمبر 2019:
»وحيــث أّن إجــراءات الطعــن مــن النظــام العــام تثيرهــا املحكمــة مــن تلقــاء نفســها ولــو لــم يتمّســك بهــا 
األطــراف. وحيــث ثبــت بالرجــوع إلــى مظروفــات امللــف أّن نائــب الطاعــن أدلــى بنســخة ورقّيــة مــن عريضــة 
الطعــن ولــم يــدل بنســخة رقميــة منهــا خالفــا ملــا اقتضــاه الفصــل 146 )جديــد( الســالف الذكــر، األمــر 

الــذي يّتجــه معــه القضــاء برفــض الطعــن املاثــل شــكال«.

إجراء اإلعالم بالطعن
املحكمة اإلدارية، الجلسة العامة القضائية، عدد 201450012 بتاريخ 20 نوفمبر 2014: 

ــه اســتوجب مــن الطاعــن عنــد إعــالم 
ّ
»وحيــث يتبّيــن مــن أحــكام الفصــل 146 مــن القانــون االنتخابــي أن

الهيئــة بالطعــن بواســطة عــدل تنفيــذ تبليغهــا نظيــرا مــن العريضــة ومؤيداتهــا ولــم يســتوجب تبليغهــا 
نســخة مــن الحكــم املطعــون فيــه«.

املحكمة اإلدارية، الجلسة العامة القضائية، عدد 201450015 بتاريخ 20 نوفمبر 2014: 

»حيــث دفعــت نائبــة الجهــة املطعــون ضّدهــا برفــض الدعــوى شــكال اســتنادا إلــى خلــّو محضــر االعــالم 
بعريضــة الطعــن مــن التنصيــص عــل هويــة الطاعــن اســما ولقبــا مثلمــا أوجبــت ذلــك القواعــد اإلجرائيــة 
فــي هــذا الخصــوص. وحيــث خالفــا ملــا دفعــت بــه نائبــة الهيئــة املطعــون ضّدهــا لــم يفــرض الفصــل 146 
مــن القانــون األسا�ســي عــدد 16 لســنة 2014 املــؤرخ فــي 26 مــاي 2014 املتعلــق باالنتخابــات واالســتفتاء 

التنصيــص وجوبــا علــى هويــة الطاعــن اســما ولقبــا مّمــا يّتجــه معــه رّد هــذا الدفــع«.

املحكمة اإلدارية، الجلسة العامة القضائية، عدد 201450017 بتاريخ 20 نوفمبر 2014: 

أعــاله  إليــه  املشــار   2014 لســنة   16 عــدد  األسا�ســي  القانــون  مــن   146 الفصــل  يوجــب  لــم  »وحيــث 
الدفــع«. هــذا  رّد  معــه  يتجــه  مّمــا  الطعــن،  محضــر  صلــب  الطاعــن  مقــر  علــى  التنصيــص 

املحكمة اإلدارية، الجلسة العاّمة القضائية، عدد 20184001 بتاريخ 5 جوان 2018: 

اإلعــالم  )إجــراءات  أعــاله  عليهــا  املنصــوص  اإلجــراءات  أن  اعتبــار  علــى  املحكمــة  عمــل  جــرى  »وحيــث 

وبضمــان  النتائــج  قا�ســي  لــدى  التقا�ســي  ســير  بحســن  مــا 
ّ
وإن الخصــوم  بمصلحــة  ــق 

ّ
تتعل ال  بالطعــن( 

قــات النظــام العــام والتــي يتعّيــن علــى القا�ســي 
ّ
انعقــاد النــزاع بصــورة ســليمة األمــر الــذي يجعلهــا مــن متعل

تســليط جــزاء الرفــض شــكال علــى اإلخــالل بهــا«.
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املحكمة اإلدارية، الجلسة العامة القضائية، عدد 20195004 بتاريخ 30 سبتمبر 2019:
»وحيــث يتبّيــن بالرجــوع إلــى أحــكام الفصــل 146 مــن قانــون االنتخابــات واالســتفتاء املنظــم إلجــراءات 
العامــة  الجلســة  أمــام  اإلداريــة  للمحكمــة  االســتئنافية  الدوائــر  عــن  الصــادرة  األحــكام  فــي  الطعــن 
ــه لــم ينــّص علــى أن يتضّمــن محضــر اإلعــالم مقــرات األطــراف، واتجــه تبعــا 

ّ
القضائيــة لهــذه املحكمــة أن

لذلــك رّد هــذا الدفــع«.

املحكمة اإلدارية، الجلسة العامة القضائية، عدد 20195002 بتاريخ 30 سبتمبر 2019:
بانتفــاء  ســعّيد  قيــس  الســيد  ونائبــي  لالنتخابــات  املســتقلة  العليــا  الهيئــة  نائــب  مــن  كّل  دفــع  »حيــث 
مصلحــة الطاعــن فــي القيــام، ضــرورة أّن مناقشــته النتائــج األوليــة للــدورة األولــى لالنتخابــات الرئاســية 
ال يمكــن بــأّي حــال أن يكــون لهــا تأثيــر فــي ترتيــب الطاعــن وفــي موقعــه القانونــي، ذلــك أّن إعــادة ترتيــب 
نــه أن يمــّر إلــى الــدور الثانــي، كمــا أّن دعــوى الحــال تهــدف إلــى إلغــاء 

ّ
املترشــحين فــي صــورة حصولهــا ال تمك

ــح قيــس ســعّيد وإعــادة ترتيــب النتائــج األوليــة للــدورة األولــى وليــس 
ّ

النتائــج املتحّصــل عليهــا مــن املترش
تغييــر نتيجــة االنتخابــات بالنســبة لــه وإعالنــه فائــزا فــي الــدور األّول )...( وحيــث ترتيبــا علــى ذلــك )علــى 
ــح مثلمــا تثبتــه القائمــة النهائيــة 

ّ
مــا نــّص عليــه الفصــالن 145 و147(، فــإّن مجــّرد إكتســاب صفــة املترش

للمترشــحين املعلــن عنهــا مــن الهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات يمنــح كّل مترشــح فــي القائمــة حــّق الطعــن 
دون اشــتراط إثبــات مصلحتــه الشــخصية فــي الطعــن«.

ضّم القضايا
 201450008 و  201450002 عــدد  القضائيــة،  العامــة  الجلســة  اإلداريــة،  املحكمــة 

 :2014 نوفمبــر   18 بتاريــخ 

»وحيــث طاملــا ثبــت أّن الطعــن فــي القضّيتيــن موجــه ضــّد نفــس الحكــم الصــادر عــن الدائــرة االســتئنافية 
جــه 

ّ
ــه يشــمل نفــس األطــراف التــي تناقــش نفــس االســباب، فقــد ات

ّ
السادســة باملحكمــة اإلداريــة )...( وأن

قبــول الطلــب )طلــب الضــم(«.

الصبغة الباتة لقرارات الجلسة العاّمة
عــدد  النظــر،  إعــادة  مــادة  فــي  قــرار  القضائيــة،  العامــة  الجلســة  اإلداريــة،  املحكمــة 

 :2019 ديســمبر   27 بتاريــخ   63195
»وحيــث ترتيبــا علــى ذلــك )مقتضيــات الفصــل 146 جديــد مــن القانــون االنتخابــي( فــإّن مطلــب إعــادة 
النظــر يكــون حريــا بعــدم القبــول طاملــا أّن قــرارات الجلســة العامــة هــي قــرارات باتــة ال تقبــل أّي وجــه مــن 
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أوجــه الطعــن ولــو بالتعقيــب وال غيــره« 15.

الرئاســية  االنتخابــات  مــن  الثانيــة  للــدورة  بالنســبة  الطعــون  تفتــح   –  147 الفصــل 
ــحين الذيــن شــاركوا فــي الــدورة األولــى. وتســري نفــس اآلجــال واإلجــراءات املنصــوص 

ّ
للمترش

عليهــا بالفصليــن 145 و146 مــن هــذا القانــون.

إجراء اإلعالم بالطعن وإنابة محام لدى التعقيب
املحكمة اإلدارية، الجلسة العاّمة القضائية، عدد 201480001 بتاريخ 26 ديسمبر 2014: 

»حيث ينّص الفصل 147 من القانون األسا�ســي عدد 16 لســنة 2014 املؤرخ في 26 ماي 2014 املتعلق 
ــحين 

ّ
باالنتخابــات واالســتفتاء علــى أّن الطعــون بالنســبة للــدورة الثانيــة مــن االنتخابــات الرئاســية للمترش

الذيــن شــاركوا فــي الــدورة األولــى وتســري نفــس اآلجــال واإلجــراءات املنصــوص عليهــا بالفصليــن 145 و146 
ــه علــى الطــرف الراغــب 

ّ
مــن نفــس القانــون. وحيــث اقت�ســى الفصــل 145 مــن القانــون املذكــور أعــاله أن

فــي ممارســة الطعــن فــي النتائــج األوليــة أن يوجــه إلــى الهيئــة إعالمــا بــه بواســطة عــدل تنفيــذ مــع نظيــر 
مــن العريضــة واملؤيــدات، وأّن الطعــن يرفــع بالنســبة لالنتخابــات الرئاســية مــن قبــل كّل مترشــح وذلــك 
ــى تقديــم عريضــة دعــواه 

ّ
لــدى التعقيــب. وحيــث ثبــت مــن أوراق امللــف أّن املّدعــي تول بواســطة محــام 

ة لالنتخابــات إعالمــا بطعنــه بواســطة عــدل تنفيــذ مــع نظيــر مــن 
ّ
دون أن يوّجــه إلــى الهيئــة العليــا املســتقل

العريضــة واملؤيــدات ودون أن يتولــى إنابــة محامــي لــدى التعقيــب. وحيــث وترتيبــا علــى مــا ســبق بيانــه، 
فــإّن الطعــن الراهــن يغــدو مخالفــا للشــكليات واالجــراءات املنصــوص عليهــا بالقانــون عــدد 16 لســنة 

.»2014

الصفة واملصلحة في القيام
ســبتمبر   23 بتاريــخ   20194006 عــدد  الثانيــة،  االســتئنافية  الدائــرة  اإلداريــة،  املحكمــة 

:2019
»يستروح بقراءة تنسيقية من النصوص السالف ذكرها )الفصالن 145 و147 من القانون االنتخابي( 
جهــت نحــو تخصيــص الصفــة فــي الطعــن بالنســبة لالنتخابــات الرئاســية لــكّل مترشــح 

ّ
أّن نيــة املشــرع ات

شــارك بهــا دون أن تتجــه نّيتــه إلــى مزيــد تضييــق املصلحــة فــي الطعــن بجعلهــا مصلحــة ذاتيــة وشــخصية 
مباشــرة مرتبطــة بمــدى إمكانيــة إعــادة ترتيبــه والتصريــح بفــوزه شــخصيا علــى نحــو مــا تــّم الدفــع بــه، 

ق األمر في هذه القضّية بمطلب إعادة نظر في القرار االستئنافي الصادر عن الجلسة العاّمة القضائية في إطار نزاعات نتائج االنتخابات التشريعية لسنة 2019 
ّ
15 تعل

ه في إطار نزاعات الترشح لنفس االنتخابات التشريعية قبلت إحدى الدوائر االستئنافية 
ّ
وتحديدا في القضية عدد 20195028، بتاريخ 4 نوفمبر2019. لكن تجدر اإلشارة إلى أن

باملحكمة اإلدارية مطلب إعادة نظر في حكم استئنافي صادر عنها، على الرغم من أّن الفصل 30 من القانون االنتخابي نّص على أن »يكون الحكم )الصادر عن الدائرة 
االستئنافية( باتا وال يقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب«. )راجع: املحكمة اإلدارية، الدائرة االستئنافية العاشرة، حكم في ماّدة إعادة النظر، عدد 62194، بتاريخ 

31 أوت 2019(.
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ضــرورة أّن خصوصيــة هــذا الطعــن تجعــل املصلحــة منصهــرة ومندرجــة بطبيعتهــا فــي الصفــة ومســتمّدة 
مباشــرة مــن صفــة املترشــح كمــا وردت علــى عمومهــا ضمــن الفصــل 145 ســالف الذكــر«.

 20195001 عــدد  القضائيــة،  العامــة  الجلســة  انتخابــي،  نــزاع  اإلداريــة،  املحكمــة 
:2019 ســبتمبر   30 بتاريــخ 

ــح مثلمــا تثبتــه القائمــة النهائيــة للمترشــحين املعلــن عنهــا مــن الهيئــة العليــا 
ّ

»مجــّرد اكتســاب صفــة املترش
املستقلة لالنتخابات يمنح كّل مترشح في القائمة حّق الطعن دون اشتراط إثبات مصلحته الشخصية 

فــي الطعــن«.

مــن  48 ســاعة  أجــل  فــي  النهائيــة لالنتخابــات  بالنتائــج  الهيئــة  148 – تصــّرح  الفصــل 
فــي  اإلداريــة  للمحكمــة  القضائيــة  العامــة  الجلســة  عــن  صــادر  حكــم  بآخــر  توّصلهــا 
انقضــاء  بعــد  أو  لالنتخابــات واالســتفتاء  األوليــة  بالنتائــج  املتعلقــة  الطعــون  خصــوص 
أجــل الطعــن، وذلــك بقــرار ينشــر باملوقــع اإللكترونــي للهيئــة وبالرائــد الرســمي للجمهوريــة 

التونســية.

ق بتطبيق الفصل 148.
ّ
ال وجود لقرارات قضائية تذكر تتعل
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ــا ملــا ورد فــي الفصــل 145 )جديــد(، يتــم الطعــن فــي النتائــج 
ً
الفصــل 148 مكــّرر16 – خالف

األوليــة لالنتخابــات فــي أجــل أقصــاه يومــان مــن تاريــخ تعليقهــا، وتعييــن جلســة مرافعــة فــي 
أجــل أقصــاه يومــان مــن تاريــخ تقديــم الطعــن، والتصريــح بالحكــم فــي أجــل أقصــاه يومــان 
مــن تاريــخ جلســة املرافعــة، وإعــالم األطــراف بالحكــم فــي أجــل أقصــاه 24 ســاعة مــن تاريــخ 

التصريــح بــه.

ــا ملــا ورد فــي الفصــل 146 )جديــد(، يتــم الطعــن باالســتئناف فــي أجــل أقصــاه يومــان، 
ً
خالف

ويتــم تعييــن جلســة مرافعــة فــي أجــل أقصــاه يومــان مــن تاريــخ تقديــم الطعــن، وتدلــي الجهــة 
املدعــى عليهــا بملحوظاتهــا الكتابيــة فــي أجــل أقصــاه يــوم جلســة املرافعــة، ويتــم التصريــح 
بالحكــم فــي أجــل أقصــاه ثالثــة أيــام مــن تاريــخ جلســة املرافعــة، وإعــالم األطــراف بالحكــم 

فــي أجــل أقصــاه 24 ســاعة مــن تاريــخ التصريــح بــه.

 75 الفصــل  مــن  الثالثــة  الفقــرة  طبــق  املنظمــة  االنتخابــات  علــى  اآلجــال  هــذه  وتســري 
كامــل  عتبــر 

ُ
ت والدينيــة،  الوطنيــة  األعيــاد  أيــام  وباســتثناء  الدســتور.  مــن   86 والفصــل 

قــة بهــذه 
ّ
أيــام األســبوع أيــام عمــل بالنســبة إلــى الهيئــة واملحاكــم املتعهــدة بالطعــون املتعل

بالنــزاع. املعنيــة  واألطــراف  االنتخابــات 

ق بتطبيق الفصل 148 مكّرر.
ّ
ال وجود لقرارات قضائية تذكر تتعل

16 تمت إضافة هذا الفصل بموجب القانون األسا�سي عدد 76 لسنة 2019 املؤرخ في 30 أوت 2019.







املؤسســة الدوليــة للنظــم االنتخابيــة )IFES( تعمــل علــى دعــم االنتقــال الديمقراطــي 
فــي تونــس منــذ أول انتخابــات حــرة وديمقراطيــة فــي أكتوبــر 2011. كمــا صاحبــت االنتخابــات 
بلديــة  انتخابــات  وأول   ،2014 فــي  الجمهوريــة  ولرئيــس  الشــعب  نــواب  التاريخيــة ملجلــس 
بعــد الثــورة والتــي انتظمــت فــي 2018. وتواصــل اآلن جهودهــا مــن أجــل دعــم االنتخابــات 
العمليــة  فــي  املتدخليــن  مــن  العديــد   IFES تســاند   .2019 لعــام  والرئاســية  التشــريعية 
االنتخابيــة لبنــاء ديمقراطيــة قائمــة علــى املواطنــة الفعالــة واملشــاركة االنتخابيــة. ويســتند 
عملهــا علــى االيمــان بــأن ثقــة املواطنيــن فــي املؤسســات وفــي نتائــج االنتخابــات، بمــا فــي ذلــك 
النفــاذ املفتــوح إلــى معلومــات ذات جــودة، متعــددة وموضوعيــة يطلــع مــن خاللهــا املواطنيــن 

علــى رهانــات االنتقــال الديمقراطــي، هــي العامــل األسا�ســي للمشــاركة السياســية.

www.ifes.org :للمزيد من املعلومات

املنظمــة الدوليــة للتقريــر عــن الديمقراطيــة، منظمــة غيــر ربحيــة ومســتقلة وغيــر 
تابعــة ألي حــزب سيا�ســي، يقــع مقّرهــا ببرليــن فــي جمهوريــة أملانيــا الفدراليــة. وتهــدف املنظمــة 
الحكوميــة  األجهــزة  مســؤولية  وتدعيــم  املواطنيــن  لــدى  السياســية  املشــاركة  تعزيــز  إلــى 
وتنميــة املؤسســات الديمقراطيــة. وتدعــم املنظمــة املبــادرات الوطنيــة الراميــة إلــى تعزيــز 
الحقــوق الكونيــة لــدى املواطنيــن ونعنــي بذلــك حقهــم فــي أن يشــاركوا فــي الحيــاة السياســية 
داخــل بلدهــم مثلمــا أقــّر ذلــك اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان وامليثــاق الدولــي الخــاص 

بالحقــوق املدنيــة والسياســية.
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