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 البيانات قاعدة

 ظمة لقطاع األمن في تونس النصوص القانونية المن
 

 المتعلق باالنتخابات واالستفتاء 2014ماي   26المؤرخ في  2014لسنة  16يتعلق بتنقيح وإتمام القانون األساسي عدد مشروع قانون أساسي  المصادقة على

 

 واالستفتاء نتخابات  المتعلق باال 2014ماي  26المؤرخ في  2014لسنة  16يتعلق بتنقيح وإتمام القانون األساسي عدد  2019 /59مشروع قانون أساسي عدد  -1

 

الصيغة المعروضة على لجنة النظام الداخلي والحصانة  
 والقوانين البرلمانية والقوانين االنتخابية  

الصيغة الواردة في تقرير لجنة النظام الداخلي والحصانة   
 1والقوانين البرلمانية والقوانين االنتخابية 

  22يخ العامة بتار الصيغة المصادق عليها من قبل الجلسة 
 2019أوت 

يتعلق بتنقيح   2019 / 59مشروع قانون أساسي عدد 
  26في المؤرخ  2014 لسنة 16 عدد  األساسي  القانون

 واالستفتاء   خاباتنتباال المتعلق 2014 ماي

يتعلق بتنقيح   2019 / 59مشروع قانون أساسي عدد  
  26في المؤرخ  2014 لسنة 16 عدد  األساسي  القانون

 واالستفتاء   باالنتخابات علقالمت 2014 يام

  يتعلق بتنقيح 2019 / 59عدد مشروع قانون أساسي  
  26في المؤرخ  2014 لسنة 16 عدد  األساسي  القانون

 واالستفتاء   باالنتخابات علقالمت 4201 يام

  تعتبر والدينية الوطنية األعياد أيام باستثناء – األول  الفصل
  المتعلقة   اآلجال  عد  في   وتحتسب  عمل  أيام  األسبوع  أيام  كامل

  16 عدد  األساسي القانون في الواردة االنتخابية بالطعون
  المتعلق 2014 ماي 26 في  المؤرخ  2014 لسنة
  بالنظر المتعهدة المحاكم إلى بالنسبة تفتاءالساو تتخاباباالن 
 .بالنزاع المعنية  واألطراف  الطعون هذه  مختلف في

 تعتبر والدينية الوطنية األعياد أيام 2تثناءسا –األول  الفصل 
  المتعلقة   اآلجال  عد  في   وتحتسب  عمل  أيام  األسبوع  أيام  كامل

  من ثةالثال الفقرة   3تحذف في الواردة  االنتخابية بالطعون
  و 49 الفصل  من الثالثة و الثانية الفقرتان و  46 الفصل 
  يساساأل  القانون   من(  جديد)   146  الفصل   من  الرابعة   الفقرة
  المتعلق  2014 ماي  26  في المؤرخ  2014 لسنة  16 عدد
  بالنظر المتعهدة المحاكم إلى بالنسبة واالستفتاء تتخاباباالن 
  تم كما.لنزاعاب  ةعني الم واألطراف  الطعون هذه  مختلف في

  2017 لسنة  7 عدد  األساسي  بالقانون وإتمامه  تنقيحه
 : التالية باألحكام  وتعوض 2017 فيفري  14 في  المؤرخ

  46 الفصل من الثالثة الفقرة تحذف –األول  الفصل 
  من الرابعة الفقرةو 49 الفصل  من الثالثةو الثانية والفقرتان

  لسنة  16 عدد يساساأل القانون من( جديد)  146 الفصل
  تتخاباباالن  المتعلق  2014 ماي  26 في  المؤرخ  2014

  7 عدد األساسي بالقانون وإتمامه تنقيحه تم كما واالستفتاء
  وتعوض  2017 فيفري 14 في المؤرخ 2017 لسنة

 : التالية باألحكام

  بموجب  الطعن يرفع – (ةجديد فقرة ثانية ) 46الفصل   
  المترشح  ويتولى  .التعقيب  لدى  محام  وجوبا  يحررها  عريضة

  تكون أن ويجب  .المحكمة بكتابة إيداعها يمثله من أو
  وبالمؤيدات منها رقمية بنسخة ومصحوبة معللة العريضة
  بالطعن، اإلعالم ومحضر  فيه المطعون القرار  من وبنسخة 

 . طعنه  رفض  وإال

  بموجب  الطعن يرفع – (ةجديد فقرة ثانية ) 46الفصل  
  المترشح  ويتولى.  التعقيب  لدى  محام  وجوبا  يحررها  عريضة

  تكون أن ويجب  .المحكمة بكتابة إيداعها يمثله من أو
  وبالمؤيدات منها رقمية بنسخة ومصحوبة معللة العريضة
  بالطعن، اإلعالم ومحضر  فيه المطعون القرار  من وبنسخة 

 . طعنه  رفض  وإال

 

 1 ماي 26 في المؤرخ 2014 لسنة 16 عدد األساسي القانون وإتمام قيحبتن المتعلقين 2019/60 عدد أساسي قانون ومقترح 2019/ 59 عدد أساسي قانون مشروع دمج بعد اللجنة قبل من عليها والموافق المعدلةالصيغة  1
 واالستفتاء باالنتخابات المتعلق 2017 فيفري 14 في المؤرخ 2017 لسنة 7 عدد األساسي بالقانون والمتمم المنقح 2014

 .األحمر باللون اللجنة قبل من حذفه وقع ما إلى اإلشارةتمت  2
 . األزرق باللون 2019 فيفري 7 بتاريخ االنتخابية والقوانين البرلمانية والقوانين والحصانة الداخلي النظام لجنة تقرير في الواردة تالتعديال إلىتمت اإلشارة  3
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  في الهيئة تبت 45 الفصل في  ورد  لما  خالفا – 2 الفصل
 .يومان أقصاه أجل  في  الترشح مطالب 

  المتعهدة ةائرالد رئيس  يتولى 46 الفصل في  ورد لما خالفا 
  الجهة وتدلي يومان أقصاه أجل في  عةافمر جلسة تعيين

  ساعة  24  أقصاه  أجل  في  الكتابية  بملحوظاتها  عليها  المدعي
 .المرافعة  جلسة  قبل

  االستئنافية الدوائر  تصرح  46 الفصل  في  ورد  لما  خالفا 
  تاريخ من يومان أقصاه  أجل في بالحكم ية داراإل للمحكمة

 .المرافعة  جلسة 

 تعيين األول  الرئيس  لىيتو 47 الفصل  ي ف ورد  لما ا فخال
  المدعى الجهة  وتدلي يومان أقصاه أجل في مرافعة جلسة 
  قبل  ساعة  24 أقصاه أجل  في الكتابية بملحوظاتها عليها
 .المرافعة  جلسة 

  المحكمة  كتابة ولىت ت  47و 46 الفصلين في ورد لما خالفا
  تاريخ من  عة سا 24 أقصاه  أجل  في  بالحكم ف األطرا  إعالم

 .به تصريحلا

  االنتخابية الحملة تفتتح 50 الفصل في  ورد  لما  فاخال
  عشر بثالثة االقتراع  يوم قبل  الرئاسية  باالنتخابات الخاصة 

  طبق  المنظمة االنتخابات على اآلجال هذه وتسري. يوما
 .الدستور من  99و  89و  86 الفصول 

 

  مترشحينلا أحد  توفي  إذا –  ( جديدة ثانية  فقرة ) 49 الفصل 
  فتح  يعاد  اإلعادة،  لدورة  المترشحين  أحد  أو   األولى  دورةلا  في

  ال   أجل  في   جديد  من  االنتخابية  المواعيد  وتحديد  الترشح  باب
  اختزال يقع الحالة، هذه وفي . يوما وأربعين خمسة  يتجاوز
  :يلي كما القانون  هذا في الواردة  اآلجال 

  في الهيئة تتب  45 الفصل في  ورد  ا مل خالفا – 2 الفصل
ويتم تعويض المزكين    يومان  أقصاه   أجل  في   الترشح  ب المط

 . ساعة  24في أجل 

  المتعهدة الدائرة رئيس  يتولى 46 الفصل في  ورد لما خالفا 
  الجهة وتدلي يومان أقصاه أجل في  عةافمر جلسة تعيين

  ساعة  24  أقصاه  أجل  في  الكتابية  ظاتهابملحو  عليها  المدعي
 .المرافعة  جلسة  قبل

  االستئنافية الدوائر  تصرح  46 الفصل  ي ف ورد  لما  خالفا 
  تاريخ من يومان أقصاه  أجل في بالحكم اإلدارية  للمحكمة

 .المرافعة  جلسة 

 تعيين األول  الرئيس  لىيتو 47 الفصل  في  ورد  لما خالفا 
  المدعى الجهة  دليت و يومان أقصاه أجل في مرافعة جلسة 
م  وي   قبل   ساعة   24  هأقصا  أجل   في   الكتابية   بملحوظاتها  عليها
 .المرافعة  جلسة 

رح الجلسة العامة  ، تص47خالفا لما ورد في الفصل 
خ  بالحكم في أجل ألقصله يومان من تاري  اإلداريةللمحكمة 

 ة. جلسة المرافع

  المحكمة  كتابة تتولى 47و 46 الفصلين في ورد لما خالفا
  تاريخ من  ساعة  24 أقصاه  أجل  في  بالحكم األطراف  مالإع

 .به حالتصري 

  الحملة  تفتتح  50  الفصلمن    األولىالفقرة    في  ورد  لما  فاخال
  االقتراع يوم قبل  الرئاسية باالنتخابات الخاصة  االنتخابية

  االنتخابات على الاآلج هذه وتسري. مايو عشر بثالثة
   .دستور لا من 99و   89و  86 الفصول  طبق   المنظمة

  مترشحينلا أحد  توفي  إذا –  ( جديدة ثانية  فقرة ) 49 الفصل 
  فتح  يعاد  اإلعادة،  لدورة  المترشحين  أحد  أو   األولى  دورةلا  في

  ال   أجل  في   جديد  من  االنتخابية  المواعيد  وتحديد  الترشح  باب
  اختزال يقع الحالة، هذه وفي . يوما وأربعين خمسة  يتجاوز
  :يلي كما نون القا هذا في الواردة  اآلجال 

  الترشح  ب المط  في  الهيئة  تتب   45  الفصل  في   ورد   ا مل  خالفا
  24ويتم تعويض المزكين في أجل  يومان أقصاه  أجل  في 

 . ساعة

  المتعهدة الدائرة رئيس  يتولى 46 الفصل في  ورد لما خالفا 
  الجهة وتدلي يومان أقصاه أجل في  عةافمر جلسة تعيين

  ساعة  24  أقصاه  أجل  في  الكتابية  بملحوظاتها  عليها  المدعي
 .المرافعة  جلسة  قبل

  االستئنافية الدوائر  تصرح  46 الفصل  ي ف ورد  لما  خالفا 
  تاريخ من يومان أقصاه  أجل في بالحكم اإلدارية  للمحكمة

 .المرافعة  جلسة 

 تعيين األول  الرئيس  لىيتو 47 الفصل  في  ورد  لما خالفا 
  دعىالم الجهة  وتدلي يومان أقصاه أجل في مرافعة جلسة 
 .المرافعة  جلسةم  وي   هأقصا  أجل  في   الكتابية  بملحوظاتها  عليها

رح الجلسة العامة  ، تص47خالفا لما ورد في الفصل 
خ  بالحكم في أجل ألقصله يومان من تاري  اإلداريةللمحكمة 

 ة. جلسة المرافع

  المحكمة  كتابة تتولى 47و 46 الفصلين في ورد لما خالفا
  تاريخ من  ساعة  24 أقصاه  أجل  في  بالحكم األطراف  إعالم

 .به حالتصري 

  الحملة  تفتتح  50  الفصلمن    األولىالفقرة    في  ورد  لما  فاخال
 .  مايو عشر بثالثة االقتراع يوم  قبل االنتخابية
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 البيانات قاعدة

 ظمة لقطاع األمن في تونس النصوص القانونية المن
 

 واالستفتاء   تتخابا باالن  المتعلق 2014 ماي  26 في المؤرخ  2014 لسنة 16 دد ع  األساسي  القانون من 49 الفصل   بتنقيح يتعلق 2019/60 عدد  قانون  مقترح -2

 

لي والحصانة  الصيغة المعروضة على لجنة النظام الداخ
 نين البرلمانية والقوانين االنتخابية  والقوا

الصيغة الواردة في تقرير لجنة النظام الداخلي والحصانة   
 ة االنتخابيانية والقوانين والقوانين البرلم 

  22 الصيغة المصادق عليها من قبل الجلسة العامة بتاريخ 
 2019أوت 

 الفصل بتنقيح يتعلق 60/ 2019 عدد قانون مقترح
  2014 لسنة 16 عدد يساساأل القانون من 49

 باالنتخابات المتعلق 2014 ماي 26 في المؤرخ
 واالستفتاء

 الفصل بتنقيح يتعلق 60/ 2019 عدد قانون مقترح 
  2014 لسنة 16 عدد األساسي ونالقان من 49

 باالنتخابات متعلقلا 2014 ماي 26 في المؤرخ
 واالستفتاء

 الفصل بتنقيح يتعلق 60/ 2019 عدد قانون مقترح 
  2014 لسنة 16 عدد األساسي ونالقان من 49

 باالنتخابات المتعلق 2014 ماي 26 في المؤرخ
 واالستفتاء

  49لثة من الفصل  ية والثارتان الثان تلغى الفق  – الفصل األول  
  26المؤرخ في  2014لسنة    16ألساسي عدد من القانون ا

عوضان  باالنتخابات واالستفتاء وت  المتعلق  2014 ماي
 التالية:  باألحكام 

من  الفقرة الثالثة    الفقرتان الثانية والثالثة  تلغى   – الفصل األول   
من  د( ي )جد 146والفقرة الرابعة من الفصل  49الفصل 

ماي    26المؤرخ في    2014لسنة    16القانون األساسي عدد  
كما تم تنقيحه وإتمامه  واالستفتاء  باالنتخابات    لق المتع  2014

  14مؤرخ في ال 2017ة لسن  7ساسي عدد بالقانون األ
   :وتعوض باألحكام التالية 2017فيفري 

والفقرة   49من الفصل الفقرة الثالثة  تلغى –الفصل األول  
من القانون األساسي عدد  د( ي )جد 146الرابعة من الفصل 

  المتعلق 2014ماي  26في المؤرخ  2014لسنة  16
كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون  واالستفتاء باالنتخابات 

فيفري   14مؤرخ في ال  2017ة لسن  7ساسي عدد األ
   :وتعوض باألحكام التالية  2017

إذا توفي أحد   –)فقرتان ثانية وثالثة جديدتان(  49الفصل 
ن لدورة  المترشحين في الدورة األولى أو أحد المترشحي 

عادة، يعاد فتح باب الترشح وتحديد المواعيد االنتخابية من  إلا
. وفي هذه  ن يوماخمسة وأربعي  اوز جديد في أجال ال يتج

 هذا القانون كما يلي:  الحالة، يقع اختزال اآلجال الواردة في 

، تبت الهيئة في  45خالفا لما ورد في الفصل  −
ويض مطالب الترشح في أجل أقصاه يومان ويتم تع

 ساعة.  24 ين في أجل المزك
، يتولى رئيس الدائرة  46خالفا لما ورد في الفصل   −

أقصاه يومان،    في أجل جلسة مرافعة  ين  المتعهدة تعي 
عى عليها بملحوظاتها الكتابية في  دوتدلي الجهة الم

 ل أقصاه يوم قبل جلسة المرافعة. أج
، تصرح الدوائر  46خالفا لما ورد في الفصل  −

حكم في أجل أقصاه  دارية بالمحكمة اإلاالستئنافية لل
 يومان من تاريخ جلسة المرافعة. 

ول  ئيس األ، يتولى الر47خالفا لما ورد في الفصل   −
قصاه يومان، وتدلي تعيين جلسة مرافعة في أجل أ 

وفي أحد  إذا ت  –)فقرتان ثانية وثالثة جديدتان(  49الفصل  
ن لدورة  المترشحين في الدورة األولى أو أحد المترشحي 

ابية من  رشح وتحديد المواعيد االنتخاإلعادة، يعاد فتح باب الت 
خمسة وأربعين يوما. وفي هذه   جديد في أجال ال يتجاوز 

 هذا القانون كما يلي:  الحالة، يقع اختزال اآلجال الواردة في 

الهيئة في   ، تبت45خالفا لما ورد في الفصل  −
ويض مطالب الترشح في أجل أقصاه يومان ويتم تع

 ساعة.  24المزكين في أجل 
ى رئيس الدائرة  ، يتول 46لما ورد في الفصل    خالفا −

جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان،  المتعهدة تعيين  
عى عليها بملحوظاتها الكتابية في  دوتدلي الجهة الم

 ل أقصاه يوم قبل جلسة المرافعة. أج
، تصرح الدوائر  46ا لما ورد في الفصل خالف −

ه  محكمة اإلدارية بالحكم في أجل أقصااالستئنافية لل
 افعة. يومان من تاريخ جلسة المر

، يتولى الرئيس األول  74خالفا لما ورد في الفصل   −
قصاه يومان، وتدلي تعيين جلسة مرافعة في أجل أ 

وتسري هذه اآلجال على   –( )فقرة ثالثة جديدة  49لفصل ا 
من   99و 89و 86االنتخابات المنظمة طبق الفصول 

سادس عشر من هذا القانون،   49و 34الن والفصالدستور 
ل أيام  اد الوطنية والدينية، تعتبر كاموباستثناء أيام األعي 

اكم المتعهدة  سبة إلى الهيئة والمحاألسبوع أيام عمل بالن 
بهذه االنتخابات واألطراف المعنية   المتعلقةبالطعون 

 بالنزاع.
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الجهة المدعى عليها بملحوظاتها الكتابية في أجل  
 جلسة المرافعة. أقصاه يوم  

ح الجلسة  ، تصر47خالفا لما ورد في الفصل  −
محكمة اإلدارية بالحكم في أجل أقصاه  العامة لل

 يخ جلسة المرافعة. يومان من تار
ام الصادرة في مادة  يتم إعالم األطراف باألحك −

ساعة من   24نتخابية في أجل أقصاه عات االالنزا
 تاريخ التصريح بها.

،  50خالفا لما ورد في الفقرة األولى من الفصل  −
قبل يوم االقتراع بثالثة   تفتتح الحملة االنتخابية

 عشر يوما. 
م الطعن في  ، يت 145خالفا لما ورد في الفصل  −

األولية لالنتخابات في أجل أقصاه يومان من    النتائج
مرافعة في أجل أقصاه  جلسة  ا وتعيينتاريخ تعليقه

يومان من تاريخ تقديم الطعن، والتصريح بالحكم  
،  في أجل أقصاه يومان من تاريخ جلسة المرافعة

ساعة    24ه  وإعالم األطراف بالحكم في أجل أقصا
 من تاريخ التصريح به. 

، يتم الطعن في  145الفصل خالفا لما ورد في  −
أجل أقصاه يومان من  النتائج األولية لالنتخابات في  

تاريخ تعليقها، وتعيين جلسة مرافعة في أجل أقصاه  
يومان من تاريخ تقديم الطعن، والتصريح بالحكم  

صاه يومان من تاريخ جلسة المرافعة  أقفي أجل 
ساعة    24اه  عالم األطراف بالحكم في أجل أقصوإ

 خ التصريح به. من تاري 
، يتم الطعن  146خالفا لما ورد بالفصل  −

ستئناف في أجل أقصاه يومان، ويتم تعيين جلسة  باال
مرافعة في أجل أقصاه يومان من تاريخ تقديم 

حوظاتها  ملالطعن، وتدلي الجهة المدعى عليها ب 
لسة المرافعة، ويتم الكتابية في أجل أقصاه يوم ج

الثة أيام من  حكم في أجل أقصاه ث التصريح بال
م في  تاريخ جلسة المرافعة، وإعالم األطراف بالحك

 ساعة من تاريخ التصريح به.  24أجل أقصاه 

الجهة المدعى عليها بملحوظاتها الكتابية في أجل  
 جلسة المرافعة. يوم   أقصاه 

ح الجلسة  ، تصر47خالفا لما ورد في الفصل  −
بالحكم في أجل أقصاه  العامة للمحكمة اإلدارية 

 من تاريخ جلسة المرافعة. يومان 
الم األطراف باألحكام الصادرة في مادة  يتم إع −

ساعة من   24نتخابية في أجل أقصاه النزاعات اال
 تاريخ التصريح بها.

،  50الفقرة األولى من الفصل خالفا لما ورد في  −
قبل يوم االقتراع بثالثة   تفتتح الحملة االنتخابية

 . عشر يوما
، يتم الطعن في  451خالفا لما ورد في الفصل  −

ية لالنتخابات في أجل أقصاه يومان من  النتائج األول
مرافعة في أجل أقصاه  جلسة  ا وتعيينتاريخ تعليقه

ح بالحكم  يومان من تاريخ تقديم الطعن، والتصري 
،  في أجل أقصاه يومان من تاريخ جلسة المرافعة

ساعة    24صاه  وإعالم األطراف بالحكم في أجل أق 
 يح به. من تاريخ التصر

، يتم الطعن في  145خالفا لما ورد في الفصل  −
أجل أقصاه يومان من  النتائج األولية لالنتخابات في  

تاريخ تعليقها، وتعيين جلسة مرافعة في أجل أقصاه  
ان من تاريخ تقديم الطعن، والتصريح بالحكم  يوم

أقصاه يومان من تاريخ جلسة المرافعة  في أجل 
ساعة    24جل أقصاه  وإعالم األطراف بالحكم في أ 

 ريح به. من تاريخ التص
، يتم الطعن  146خالفا لما ورد بالفصل  −

ستئناف في أجل أقصاه يومان، ويتم تعيين جلسة  باال
من تاريخ تقديم مرافعة في أجل أقصاه يومان 

ملحوظاتها  الطعن، وتدلي الجهة المدعى عليها ب 
جلسة المرافعة، ويتم  الكتابية في أجل أقصاه يوم 

يام من  يح بالحكم في أجل أقصاه ثالثة أالتصر
م في  تاريخ جلسة المرافعة، وإعالم األطراف بالحك

 ساعة من تاريخ التصريح به.  24أجل أقصاه 
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 البيانات قاعدة

 ظمة لقطاع األمن في تونس النصوص القانونية المن
 

وتسري هذه اآلجال على االنتخابات المنظمة طبق الفصول  
سادس   49و 34لفصالن وامن الدستور  99و 89و 86

طنية  ون، وباستثناء أيام األعياد الو عشر من هذا القان 
بر كامل أيام األسبوع أيام عمل بالنسبة إلى الهيئة  والدينية، تعت 

بهذه االنتخابات   المتعلقةاكم المتعهدة بالطعون والمح
 واألطراف المعنية بالنزاع. 

وتسري هذه اآلجال على   –( ة )فقرة ثالثة جديد 49الفصل 
من   99و 89و 86االنتخابات المنظمة طبق الفصول 

سادس عشر من هذا القانون،   49و 34الن والفصالدستور 
ل أيام  اد الوطنية والدينية، تعتبر كاموباستثناء أيام األعي 

اكم المتعهدة  األسبوع أيام عمل بالنسبة إلى الهيئة والمح
تخابات واألطراف المعنية  بهذه االن  المتعلقةبالطعون 

 بالنزاع.

  وتكون –  ( جديدة رابعة فقرة ( )جديد) 146 الفصل   
  من وبنسخة منها رقمية بنسخة صحوبةوم معللة لعريضةا

  رفض وإال  بالطعن  اإلعالم ومحضر  فيه المطعون  الحكم
 .طعنه

  وتكون –  ( جديدة رابعة فقرة ( )يدجد) 146 الفصل  
  من وبنسخة منها رقمية بنسخة صحوبةوم معللة لعريضةا

  رفض وإال  بالطعن  اإلعالم ومحضر  فيه المطعون  الحكم
 .طعنه

لسنة   16القانون األساسي عدد  ضاف إلى ي  –  2الفصل   
  باالنتخاباتالمتعلق  2014ماي  26المؤرخ في  2014

  7القانون األساسي عدد وإتمامه ب كما تم تنقيحه  واالستفتاء
  148فصل  2017فيفري  14المؤرخ في  2017لسنة 

  :مكرر هذا نصه

لسنة   16القانون األساسي عدد  ضاف إلى ي  –  2الفصل  
  باالنتخاباتالمتعلق  2014ماي  26المؤرخ في  2014

  7القانون األساسي عدد كما تم تنقيحه وإتمامه ب  واالستفتاء
  148فصل  2017فيفري  14في المؤرخ  2017لسنة 

  :مكرر هذا نصه

  145خالفا لما ورد في الفصل  – مكرر 148الفصل   
في أجل   لالنتخابات )جديد(، يتم الطعن في النتائج األولية 

جلسة مرافعة في   وتعيينأقصاه يومان من تاريخ تعليقها، 
بالحكم    صريحوالت قديم الطعن،  أجل أقصاه يومان من تاريخ ت 

  وإعالم قصاه يومان من تاريخ جلسة المرافعة، في أجل أ 
ساعة من تاريخ   24األطراف بالحكم في أجل أقصاه 

 .التصريح به

)جديد(، يتم الطعن   146خالفا لما ورد في الفصل 
تعيين جلسة مرافعة   ويتمفي أجل أقصاه يومان،  باالستئناف

الجهة   وتدلي عن، في أجل أقصاه يومان من تاريخ تقديم الط
ى عليها بملحوظاتها الكتابية في أجل أقصاه يوم جلسة  المدع

من   ثة أيامثال التصريح بالحكم في أجل أقصاه  ويتمالمرافعة،  
تاريخ جلسة المرافعة، و إعالم األطراف بالحكم في أجل  

 .ساعة من تاريخ التصريح به 24أقصاه 

ق الفقرة  المنظمة طب  االنتخاباتوتسري هذه اآلجال على 
  وباستثناءمن الدستور.  86 والفصل  75لفصل الثالثة من ا

  145خالفا لما ورد في الفصل  – مكرر 148الفصل  
في أجل   لالنتخابات الطعن في النتائج األولية  )جديد(، يتم

جلسة مرافعة في   وتعيينأقصاه يومان من تاريخ تعليقها، 
بالحكم    صريحوالت قديم الطعن،  أجل أقصاه يومان من تاريخ ت 

  وإعالم في أجل أقصاه يومان من تاريخ جلسة المرافعة، 
ساعة من تاريخ   24األطراف بالحكم في أجل أقصاه 

 .التصريح به

)جديد(، يتم الطعن   146خالفا لما ورد في الفصل 
تعيين جلسة مرافعة   ويتمفي أجل أقصاه يومان،  باالستئناف

الجهة   وتدلي عن، في أجل أقصاه يومان من تاريخ تقديم الط
المدعى عليها بملحوظاتها الكتابية في أجل أقصاه يوم جلسة  

من   أيام  ثة ثال التصريح بالحكم في أجل أقصاه  ويتمالمرافعة،  
األطراف بالحكم في أجل   وإعالم تاريخ جلسة المرافعة، 

 .ساعة من تاريخ التصريح به 24أقصاه 

ق الفقرة  المنظمة طب  االنتخاباتوتسري هذه اآلجال على 
  وباستثناءمن الدستور.  86 والفصل  75الثالثة من الفصل 
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أيام  أيام األعياد الوطنية والدينية، تعتبر كامل أيام األسبوع 
عمل بالنسبة إلى الهيئة والمحاكم المتعهدة بالطعون المتعلقة  

 .المعنية بالنزاع واألطراف االنتخاباتبهذه 

  أيامأيام األعياد الوطنية والدينية، تعتبر كامل أيام األسبوع 
عمل بالنسبة إلى الهيئة والمحاكم المتعهدة بالطعون المتعلقة  

 .المعنية بالنزاع واألطراف االنتخاباتبهذه 

  
ون حيز النفاذ فور نشرها  تدخل أحكام هذا القان  – 3الفصل 

     .بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية 
ون حيز النفاذ فور نشرها  تدخل أحكام هذا القان  – 3الفصل  

     .ئد الرسمي للجمهورية التونسية بالرا

 


