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باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب

الجمهوریة القانون األساسي األتي یصدر رئیس 
:نصه

: الفصل األول
باستثناء أیام األعیاد الوطنیة والدینیة تعتبر كامل 
أیام األسبوع أیام عمل وتحتسب في عد اآلجال 
المتعلقة بالطعون االنتخابیة الواردة في القانون 

26المؤرخ في 2014لسنة 16األساسي عدد 
واالستفتاء بالنسبة المتعلق باالنتخابات2014ماي 

إلى المحاكم المتعهدة بالنظر في مختلف هذه 
.الطعون واألطراف المعنیة بالنزاع

:الثانيالفصل 
تبت الهیئة في مطالب 45خالفا لما ورد في الفصل 

.الترشح في أجل أقصاه یومان
یتولى رئیس الدائرة 46خالفا لما ورد في الفصل 

أجل أقصاه یومان المتعهدة تعیین جلسة مرافعة في
وتدلي الجهة المدعي علیها بملحوظاتها الكتابیة في 

.ساعة قبل جلسة المرافعة24أجل أقصاه 
تصرح الدوائر االستئنافیة 46خالفا لما ورد في الفصل 

للمحكمة اإلداریة بالحكم في أجل أقصاه یومان من 
.تاریخ جلسة المرافعة

یس األول یتولى الرئ47خالفا لما ورد في الفصل 
تعیین جلسة مرافعة في أجل أقصاه یومان وتدلي الجهة 

24المدعى علیها بملحوظاتها الكتابیة في أجل أقصاه 
.ساعة قبل جلسة المرافعة

تتولى كتابة 47و46خالفا لما ورد في الفصلین 
24المحكمة إعالم األطراف بالحكم في أجل أقصاه 

.ساعة من تاریخ التصریح به
تفتتح الحملة االنتخابیة 50ورد في الفصل خالفا لما 

الخاصة باالنتخابات الرئاسیة قبل یوم االقتراع بثالثة 
وتسري هذه اآلجال على االنتخابات . عشر یوما

. من الدستور99و89و86المنظمة طبق الفصول 

یتم الطعن في قرارات الهیئة من قبل ـ :46فصللا
رّشحین أمام الدوائر االستئنافیة للمحكمة اإلداریة وذلك المت

.ساعة من تاریخ التعلیق أو اإلعالم48في أجل أقصاه 
وعلى الطرف الراغب في ممارسة الطعن أن یوجه إلى 
الهیئة واألطراف المشمولة بالطعن إعالما به بواسطة عدل 

.تنفیذ یكون مصحوبا بنظیر من العریضة ومؤیداتها
الطعن بموجب عریضة یتوّلى المترشح أو من یمثله ُیرفع 

. إیداعها بكتابة المحكمة، دون وجوب االستعانة بمحام
ویجب أن تكون العریضة معّللة ومصحوبة بالمؤیدات 
وبنسخة من القرار المطعون فیه ومحضر اإلعالم بالطعن، 

.وٕاال رفض طعنه
تتولى كتابة المحكمة حال توصلها بالعریضة ترسیمها 

ٕاحالتها فورا إلى الرئیس األول الذي یتولى تعیینها حاال و 
.بإحدى الدوائر االستئنافیة

ویتولى رئیس الدائرة المتعهدة تعیین جلسة مرافعة في أجل 
أقصاه ثالثة أیام من تاریخ ترسیم العریضة واستدعاء 
األطراف بأي وسیلة تترك أثرا كتابیا والتنبیه على الجهة 

دالء بملحوظاتها الكتابیة وبما یفید تبلیغ المّدعى علیها لإل
نسخة منها إلى الطرف اآلخر وذلك في أجل أقصاه یومان 

.قبل جلسة المرافعة
وتتولى الدائرة إثر المرافعة حجز ملف القضیة للمفاوضة 

.والتصریح بالحكم في أجل ثالثة أیام
.وتأذن المحكمة بالتنفیذ على المسودة

إعالم األطراف بالحكم بأي وسیلة وتتولى كتابة المحكمة 
ساعة من تاریخ 48تترك أثرا كتابیا وذلك في أجل أقصاه 

.التصریح به

في صورة انسحاب أحد المترشحین في الدورة :49الفصل 
األولى بعد اإلعالن عن أسماء المترّشحین المقبولین 
نهائیا، أو أحد المترّشَحْین لدورة اإلعادة فإنه ال یعتد 

.باالنسحاب في أي من الدورتین

إذا توفي أحد المترشحین في الدورة األولى أو أحد 
المترشحْین لدورة اإلعادة، ُیعاد فتح باب الترشح وتحدید 
المواعید االنتخابیة من جدید في أجل ال یتجاوز خمسة 

وفي هذه الحالة، یقع اختزال اآلجال الواردة . وأربعین یوما
:یلي في هذا القانون كما 



592019602019
162014

16

 
     47  
        




     47   



      4647 

      24


50


49 
      

 868999  34
49     

 
      

 

146 
     
      



216
201426 2014 

     

72017142017
148 

148 

  145 
      
       

  
       

    24  


     146  

    602019 
49

: ( )فصل ال
من 49تلغى الفقرتان الثانیة والثالثة من الفصل 

المؤرخ في 2014لسنة 16القانون األساسي عدد 
المتعلق باالنتخابات واالستفتاء 2014ماي 26

:وتعوضان باألحكام التالیة
:)فقرتان ثانیة وثالثة جدیدتان(49الفصل 

إذا توفي أحد المترشحین في الدورة األولى أو أحد
المترشحین لدورة اإلعادة، ُیعاد فتح باب الترشح وتحدید 
المواعید االنتخابیة من جدید في أجل ال یتجاوز خمسة 

وفي هذه الحالة، یقع اختزال اآلجال . وأربعین یوما
:الواردة في هذا القانون كما یلي

 تبت الهیئة في 45خالفا لما ورد في الفصل ،
ویتم تعویض مطالب الترشح في أجل أقصاه یومان

.ساعة24المزكین في أجل 
 یتولى رئیس 46خالفا لما ورد في الفصل ،

الدائرة المتعهدة تعیین جلسة مرافعة في أجل أقصاه 
یومان، وتدلي الجهة المدعى علیها بملحوظاتها 

یوم جلسة ساعة قبل24الكتابیة في أجل أقصاه 
.المرافعة
 ئر ، تصّرح الدوا46خالفا لما ورد في الفصل

االستئنافیة للمحكمة اإلداریة بالحكم في أجل أقصاه 
.یومان من تاریخ جلسة المرافعة

 یتولى الرئیس 47خالفا لما ورد في الفصل ،
األول تعیین جلسة مرافعة في أجل أقصاه یومان، 
وتدلي الجهة المدعى علیها بملحوظاتها الكتابیة في 

.یوم جلسة المرافعةساعة قبل24أجل أقصاه 
تصرح الجلسة 47الفا لما ورد في الفصل خ ،

العامة للمحكمة اإلداریة بالحكم في أجل أقصاه 
.یومان من تاریخ جلسة المرافعة

 تتولى 47و46خالفا لما ورد في الفصلین ،
باألحكام بالحكمإعالم األطراف یتمكتابة المحكمة

في أجل أقصاه الصادرة في مادة النزاعات االنتخابیة
.من تاریخ التصریح بهاساعة 24
 خالفا لما ورد في الفقرة األولى من الفصل

الخاصة باالنتخابات ، تفتتح الحملة االنتخابیة 50
.قبل یوم االقتراع بثالثة عشر یوماالرئاسیة
 یتم الطعن 145خالفا لما ورد في الفصل ،

في النتائج األولیة لالنتخابات في أجل أقصاه یومان 
وتعیین جلسة مرافعة في أجل من تاریخ تعلیقها،

أقصاه یومان من تاریخ تقدیم الطعن، والتصریح 
بالحكم في أجل أقصاه یومان من تاریخ جلسة 
المرافعة، وٕاعالم األطراف بالحكم في أجل أقصاه 

.ساعة من تاریخ التصریح به24
 یتم الطعن 146خالفا لما ورد في الفصل ،

م تعیین جلسة باالستئناف في أجل أقصاه یومان، ویت

، تبت الهیئة في مطالب 45خالفًا لما ورد في الفصل • 
.الترشح في أجل أقصاه یومان

، یتولى رئیس الدائرة 46خالفًا لما ورد في الفصل • 
المتعهدة تعیین جلسة مرافعة في أجل أقصاه یومان، وتدلي 
الجهة المدعى علیها بملحوظاتها الكتابیة في أجل أقصاه 

.المرافعةساعة قبل جلسة24

، تصّرح الدوائر االستئنافیة 46خالفًا لما ورد في الفصل • 
للمحكمة اإلداریة بالحكم في أجل أقصاه یومان من تاریخ 

.جلسة المرافعة

، یتولى الرئیس األول 47خالفًا لما ورد في الفصل • 
تعیین جلسة مرافعة في أجل أقصاه یومان، وتدلي الجهة 

24ها الكتابیة في أجل أقصاه المدعى علیها بملحوظات
.ساعة قبل جلسة المرافعة

، تصرح الجلسة العامة 47خالفًا لما ورد في الفصل • 
للمحكمة اإلداریة بالحكم في أجل أقصاه یومان من تاریخ 

.جلسة المرافعة

، تتولى كتابة 47و46خالفًا لما ورد في الفصلین • 
ساعة 24صاه المحكمة إعالم األطراف بالحكم في أجل أق

.من تاریخ التصریح به
، تفتتح الحملة االنتخابیة 50خالفًا لما ورد في الفصل • 

الخاصة باالنتخابات الرئاسیة قبل یوم االقتراع بثالثة عشر 
.یوماً 

وتسري هذه اآلجال على االنتخابات المنظمة طبق الفصول 
.من الدستور99و89و86

)جدید(146الفصل 
األحكام الصادرة عن المحاكم اإلداریة یمكن الطعن في 

االستئنافیة من الهیئة أو المترشحین المشمولین بالحكم أمام 
المحكمة اإلداریة العلیا في أجل أقصاه ثالثة أیام من تاریخ 

.اإلعالم به

وعلى الطرف الراغب في ممارسة الطعن أن یوجه إلى 
ة عدل الهیئة واألطراف المشمولة بالطعن إعالما به بواسط

تنفیذ مع نظیر من عریضة الطعن ومؤیداتها والتنبیه على 
األطراف بضرورة تقدیم ملحوظاتهم مرفقة بما یفید تبلیغها 
لألطراف األخرى في أجل أقصاه جلسة المرافعة المعینة 

.من المحكمة

ویرفع الطعن بموجب عریضة یتولى المترشح أو من یمثله
ها إیداعها بكتابة المحكمة أو القائمة المترشحة أو من یمثل

.اإلداریة العلیا، وذلك بواسطة محام لدى التعقیب
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مرافعة في أجل أقصاه یومان من تاریخ تقدیم 
الطعن، وتدلي الجهة المدعى علیها بملحوظاتها 
الكتابیة في أجل أقصاه یوم جلسة المرافعة، ویتم 
التصریح بالحكم في أجل أقصاه ثالثة أیام من تاریخ 
جلسة المرافعة، وٕاعالم األطراف بالحكم في أجل 

.خ التصریح بهساعة من تاری24أقصاه 
وتسري هذه اآلجال على االنتخابات المنظمة طبق 

34من الدستور والفصالن 99و89و86الفصول 
وباستثناء أیام . سادس عشر من هذا القانون49و

األعیاد الوطنیة والدینیة، ُتعتبر كامل أیام األسبوع أیام 
عمل بالنسبة إلى الهیئة والمحاكم المتعهدة بالطعون 

.علقة بهذه االنتخابات واألطراف المعنیة بالنزاعالمت
وبالنسبة لالنتخابات السابقة ألوانها، وفي صورة عدم 
حصول أي من المترشحین على األغلبیة المطلقة 
من األصوات المصّرح بها في الدورة األولى 
لالنتخابات الرئاسیة، تقوم الهیئة باإلعالن مباشرة 

األولى خالل األیام الثالثة عن النتائج النهائیة للدورة 
التي تلي االقتراع واالنتهاء من الفرز، ویتم الطعن 
في نتائج الدورة األولى والدورة الثانیة في أجل أقصاه 
ثالثة أیام من اإلعالن عن النتائج األولیة للدورة 

یةالثانیة لالنتخابات الرئاس

وتكون العریضة معللة ومصحوبة بنسخة من الحكم 
.المطعون فیه ومحضر اإلعالم بالطعن وٕاال رفض طعنه

تتولى كتابة المحكمة حال توصلها بالعریضة ترسیمها 
اإلداریة العلیا وٕاحالتها فورا إلى الرئیس األول للمحكمة 

الذي یتولى تعیینها حاال لدى الهیئة الحكمیة المعنیة لیتم 
.التحقیق فیها

ویعّین الرئیس األول جلسة مرافعة في أجل أقصاه ثالثة 
أیام من تاریخ تقدیم الطعن واستدعاء األطراف بأي وسیلة 
تترك أثرا كتابیا وذلك في أجل أقصاه ثالثة أیام قبل جلسة 

تم تمثیل الهیئة من قبل رئیسها ویمكنه تكلیف ی. المرافعة
وتتولى الهیئة الحكمیة المتعهدة . من یمثله في الغرض

حجز القضیة للمفاوضة والتصریح بالحكم في أجل أقصاه 
أسبوع من تاریخ جلسة المرافعة، وتأذن بالتنفیذ على 

.المسودة
وتعلم المحكمة األطراف بالحكم بأي وسیلة تترك أثرا كتابیا 

ویكون القرار . في أجل أقصاه یومان من تاریخ التصریح به
.باتا وال یقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقیب
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