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 قاعدة البيانات

 النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس
 

 

 ماي 26 في المؤرخ 2014 لسنة 16 عدد األساسي القانون من 49 الفصل بتنقيح يتعلق 2019/60 عدد قانون مقترح
 واالستفتاء باالنتخابات المتعلق 2014

 2014ماي  26المؤرخ في  2014لسنة  16من القانون األساسي عدد  49الفقرتان الثانية والثالثة من الفصل تلغى  –الفصل األول 
 : ن باألحكام التاليةاالستفتاء وتعوضاباالنتخابات و المتعلق

، يعاد فتح باب اإلعادةرة األولى أو أحد المترشحين لدورة توفي أحد المترشحين في الدوإذا  –انية وثالثة جديدتان( )فقرتان ث 49الفصل 
، يقع اختزال اآلجال الواردة في هذا ه الحالةوفي هذ .يومابعين  ال يتجاوز خمسة وأرالترشح وتحديد المواعيد االنتخابية من جديد في أجال

 : القانون كما يلي

 ساعة. 24عويض المزكين في أجل ، تبت الهيئة في مطالب الترشح في أجل أقصاه يومان ويتم ت45ورد في الفصل  خالفا لما −
عى دهة المأقصاه يومان، وتدلي الج يتولى رئيس الدائرة المتعهدة تعيين جلسة مرافعة في أجل، 46ل خالفا لما ورد في الفص −

 بل جلسة المرافعة.قصاه يوم قعليها بملحوظاتها الكتابية في أجل أ
 رافعة.في أجل أقصاه يومان من تاريخ جلسة المبالحكم  ةاإلداري، تصرح الدوائر االستئنافية للمحكمة 46خالفا لما ورد في الفصل  −
، وتدلي الجهة المدعى عليها عة في أجل أقصاه يومانافول تعيين جلسة مر، يتولى الرئيس األ47في الفصل  وردخالفا لما  −

 .جلسة المرافعةبملحوظاتها الكتابية في أجل أقصاه يوم 
 من تاريخ جلسة المرافعة.أجل أقصاه يومان صرح الجلسة العامة للمحكمة اإلدارية بالحكم في ، ت47فا لما ورد في الفصل خال −
 ساعة من تاريخ التصريح بها. 24 أقصاهفي مادة النزاعات االنتخابية في أجل ام الصادرة طراف باألحكإعالم األيتم  −
 .ملة االنتخابية قبل يوم االقتراع بثالثة عشر يوماتح الحت، تف50فقرة األولى من الفصل خالفا لما ورد في ال −
جلسة  تعليقها وتعيين ن من تاريخجل أقصاه يومالية لالنتخابات في أ، يتم الطعن في النتائج األو145ورد في الفصل خالفا لما  −

، وإعالم يومان من تاريخ جلسة المرافعة أقصاه، والتصريح بالحكم في أجل طعنيومان من تاريخ تقديم ال أقصاهفي أجل مرافعة 
 .ح بهساعة من تاريخ التصري 24 أقصاهاألطراف بالحكم في أجل 

، وتعيين جلسة عليقهالالنتخابات في أجل أقصاه يومان من تاريخ ت األولية، يتم الطعن في النتائج 145ل خالفا لما ورد في الفص −
من تاريخ جلسة المرافعة وإعالم يومان  أقصاهن، والتصريح بالحكم في أجل طعيومان من تاريخ تقديم ال أقصاهمرافعة في أجل 

 .ح بهلتصريساعة من تاريخ ا 24األطراف بالحكم في أجل أقصاه 
يومان من  أقصاهأجل  ، ويتم تعيين جلسة مرافعة فييومان أقصاهاف في أجل ، يتم الطعن باالستئن146خالفا لما ورد بالفصل  −

تصريح بالحكم في المرافعة، ويتم السة جل ظاتها الكتابية في أجل أقصاه يوم، وتدلي الجهة المدعى عليها بملحوتاريخ تقديم الطعن
 تصريح به.ساعة من تاريخ ال 24صاه جل أق، وإعالم األطراف بالحكم في ألسة المرافعةمن تاريخ ج مأياة أجل أقصاه ثالث

، سادس عشر من هذا القانون 49و 34والفصالن من الدستور  99و 89و 86وتسري هذه اآلجال على االنتخابات المنظمة طبق الفصول 
بهذه  المتعلقةاكم المتعهدة بالطعون عمل بالنسبة إلى الهيئة والمح أيام األسبوع يامأكامل  ، تعتبروباستثناء أيام األعياد الوطنية والدينية

 زاع.االنتخابات واألطراف المعنية بالن

ح ة من األصوات المصرطلقمن المترشحين على األغلبية الم أيل ، وفي صورة عدم حصووبالنسبة إلى االنتخابات الرئاسية السابقة ألوانها
تلي الثالثة التي  األيام، تقوم الهيئة باإلعالن مباشرة عن النتائج النهائية للدورة األولى خالل ألولى لالنتخابات الرئاسيةرة ابها في الدو

ن عن من اإلعالعالن من اإل أيامأقصاه ثالثة لثانية في أجل ورة ا، ويتم الطعن في نتائج الدورة األولى والدتهاء من الفرزواالن االقتراع
  .ولية للدورة الثانية لالنتخابات الرئاسيةالنتائج األ


