دليل لترشحا
لاتتاا ا لج ئي ل ج س أع
مج س لق اء ل الي
ثتما 9تة2

ل ق اء

تبعا لصٖڣ ٙالقانڤڗ اأساس عٖٕ  34لسنغ تتة 2ام  ّٙفي  28فٚيل تتة 2تږ جٚا انتخاباػ امجلس اأعلګ للقضا بتاٙئ 23
كتڤب ٚتتة 2غيڇ ڗّ ه٘ا امجلس بقي منقڤصا من حٖ عضائڢ نظٚا لعٖم تقٖم ڬ مًڇ ح مجلس القضا امالي عن صنڀ امٖٙسيڗ
الباحثيڗ بما جعل ه٘ا امقعٖ يظل شاغٚا ڣاستڤجظ تنظيږ انتخاباػ جٜئيغب ّ
ڣتبعا للمٚاسلغ الڤإٙع علګ الهيئغ العليا امستقلغ لانتخاباػ من امجلس اأعلګ للقضا تڤلـ الهيئغ في ث 2فيفٚڬ 8تة 2تنقيِ
القٚاٙاػ الًڇتيبيغ امتعلقغ بقڤاعٖ ڣ جٚا اػ ضبط قائماػ الناخبيڗ انتخاباػ امجلس اأعلګ للقضا ّڣبقڤاعٖ ڣ جٚا اػ الًڇ ح
لعضڤيغ امجلس ا ّأعلګ للقضا ّڣبقڤاعٖ ڣ جٚا اػ ااقًڇاع ڣالف ّٛٚڣاإعاڗ عن نتائج انتخاباػ امجلس اأعلګ للقضا ڣٗلڊ لفتِ
مكانياػ الًڇ ح أكبڇ عٖٕ من امٖٙسيڗ الباحثيڗ امختصيڗ في اماليغ العمڤميغ ڣالجبايغ ڣفڄ ما تبينڢ النصڤص القانڤنيغ امشا ٙليها
سفل ه٘ا ڣما يڤ حڢ ه٘ا الٖليلب
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2

إ ار لقاتوتي
إطا ٙالقانڤني امنظږ للًڇ حاػ ل ّانتخاباػ الجٜئيغ للمجلس اأعلګ للقضا ّ :
تضبط النصڤص التاليغ ا ّ
ً
ٕ ستڤ ٙالجمهڤٙيغ التڤنسيغ ،ڣخاصغ الفصڤڋ 2تت ڣ25تڣ ت2ت منڢّ ،
 القانڤڗ اأساس عٖٕ  23لسنغ 2تة 2ام  ّٙفي ةٕ 2يسمبڇ 2تة 2ڣامتعلڄ بالهيئغ العليا امستقلغ لانتخاباػ كما تږ
تنقيحڢ ڣ تمامڢ بالنصڤص الاحقغ ڣخاصغ القانڤڗ اأساس عٖٕ  52لسنغ 3تة 2ام  ّٙفي ٕ 28يسمبڇ 3تةّ ،2
 القانڤڗ اأساس عٖٕ  34لسنغ تتة 2ام  ّٙفي  28فٚيل تتة 2ڣامتعلڄ بامجلس اأعلګ للقضا كما تږ تنقيحڢ
ڣ تمامڢ بالقانـڤڗ ا ّأساس عٖٕ 9ت لسنغ ثتة 2ام  ّٙفي 8ت فٚيل ثتةّ ،2
 اأم ٚعٖٕ 825ت لسنغ 993ت ام  ّٙفي ت سبتمبڇ 993ت ڣامتعلڄ بضبط النظام اأساس الخاص بسلڊ امٖٙسيڗ
الباحثيڗ كما تږ تنقيحڢ ڣ تمامڢ بالنصڤص الاحقغ ڣ خٚها اأم ٚعٖٕ ثث 28لسنغ 8ةة 2ام  ّٙفي تت ڣػ 8ةة،2
 قٚا ٙالهيئغ العليا امستقلغ لانتخاباػ عٖٕ 4لسنغتتة 2ام  ّٙفي 28جڤاڗ تتة 2ڣامتعلڄ بقڤاعٖ ڣ جٚا اػ الًڇ ح
لعضڤيغ امجلس اأعلګ للقضا ّكما تږ تنقيحڢ ڣ تمامڢ بالقٚا ٙعٖٕ ةت لسنغ 8تة 2ام  ّٙفي ث2فيفٚڬ 8تة2ب
 قٚا ٙالهيئغ العليا امستقلغ لانتخاباػ عٖٕ  4لسنغ 9تة 2ام  ّٙفي ث 2فيفٚڬ 9تة 2ڣامتعلڄ بضبط ٙڣٛنامغ
اانتخاباػ الجٜئيغ للمجلس اأعلګ للقضا لسنغ 9تة2ب
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 .Iتقديم عا لتركي

ل ج س أع

ل ق اء

تب الهياكل امكڤنغ للمجلس اأعلګ للقضا
طبقا للفصل  8من القانڤڗ اأساس عٖٕ  34لسنغ تتة ،2يتكڤڗ امجلس اأعلګ للقضا من  4هياكل تتمثل فيما يلي:

مجلس القضا اإٕاٙڬ

مجلس القضا العٖلي
ت

2

أ
المجلس العلى للقضاء

مجلس القضا امالي
3

الجلسغ العامغ للمجالس القضائيغ
الثاثغ

4

2ب اأعضا
يتكڤڗ امجلس اأعلګ للقضا من عضا معينيڗ بالصفغ (2ت عضڤا) ڣ عضا منتخبيڗ ( 33عضڤا)ڣيبلغ عٖٕ عضا مجلس القضا
امالي علګ غٚا ٙكل من مجلس القضا العٖلي ڣمجلس القضا اإٕاٙڬّ 5ت عضڤا منهږ  4عضا معينيڗ بالصفغ ڣتت عضڤا منتخباب ّ
الصنڀ ّ

مجلس
القضا العٖلي ّ

مجلس
القضا اإٕاٙڬ ّ

مجلس
القضا امالي ّ

مجمڤع اأعضا امعينيڗ بالصفغ بكل مجلس قضائي

ّ4

ّ4

ّ4

مجمڤع اأعضا امنتخبيڗ بكل مجلس قضائي

تت ّ

تت ّ

تت ّ

مجمڤع اأعضا بكل مجلس قضائي
مجمڤع عضا امجلس اأعلګ للقضا

5ت ّ

5ت ّ
ّ 45

5ت ّ

 .IIأع اء ل نتا و

ج س لق اء ل الي

ّ
اأعضا امنتخبڤڗ في مجلس القضا امالي هږّ :
الصنڀ ّ
القضاع اماليڤڗ بٚتبغ مستشاٙ

ّ3

القضاع اماليڤڗ بٚتبغ مستشا ٙمساعٖ

ّ3

اماامڤڗ

ّ2
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العٖٕ ّ

4

امٖٙسڤڗ الباحثڤڗ امختصڤڗ في اماليغ العمڤميغ ڣالجبايغ
عاڋ ڣ ستاٗ مااض ٚللتعليږ العالي
بٚتبغ ستاٗ تعليږ ٍ
الخبرا امااسبڤڗ

تّ
ّ2

امجمڤع :تت
ڣ تتعلق ه٘ه اانتخاباػ الجٜئيغ للمجلس اأعلګ للقضا بسٖ الشغڤ ٙفي صنڀ مٖ ٝٙباحن مخت ٨في اماليغ العمڤميغ ڣ
الجبايغب ڣيشا ٙليڢ بعباٙع امتر ح صلظ ه٘ا الٖليل:
امتر ح

الصنڀ

الٚتبغ

ااختصاص

امٖٙسڤڗ

بٚتبغ ستاٗ تعليږ عاڋ ڣ ستاٗ
محاض ٚللتعليږ العالي ّ

اماليغ العمڤميغ

قائمغ الناخبيڗ
امعنيغ
امٖٙسڤڗّ الباحثڤڗّ
من ٗڣڬّ ااختصاص
في القانڤ ّڗ الخاص

مٖ ٝٙباحن مخت ٨في اماليغ العمڤميغ
ڣالجبايغ ّ

الباحثڤڗّ ّ

ڣالجبايغ

امٖٙسڤڗّ الباحثڤڗّ
من ٗڣڬّ ااختصاص
في القانڤڗّ العام
امٖٙسڤڗّ الباحثڤڗّ
ڬ ااختصاص
من ٗڣ ّ
في اماليغ ڣامحاسبغ

ً
يعتبر مختصا في اماليغ العمڤميغ ڣالجبايغ امٖٙسڤڗ الباحثڤڗ امختصڤڗ في القانڤڗ ڣ اماليغ ڣ امااسبغ ال٘ين تڤلڤا تٖٙيس
اماليغ العمڤميغ ڣ القانڤڗ الجبائي ڣ الجبايغ ڣ قامڤا بباڤف ڣ اجتاٛڣا مناظٚع التبري ٜفي ه٘ه ااختصاصاػ ب
ّ

 .IIIشر

لترشح لاتتاا ا

لج ئي ل ج س أع

ل ق اء (صنف مدر

احث)

تنقسږ شٚڣ٭ الًڇ ح لګ شٚڣ٭ مشًڇكغ مع كافغ امًڇ حيڗ مهما كاڗ الصنڀ امنتميڗ ليڢ ڣشٚڣ٭ خصڤصيغ تتعلڄ بصنڀ
امٖٙسيڗ الباحثيڗب ّ

تب الشٚڣ٭ امشتركغ
تتمثل الشٚڣ٭ امشًڇكغ في الشٚڣ٭ العامغ امتعلقغ بكافغ امًڇ حيڗ ،ڣهي كما يليّ :

تب
2ب
3ب
4ب
5ب

صفغ الناخظ ،ڬ ڗ يكڤڗ امًڇ ح مٚسما بإحٖڥ قائماػ الناخبيڗ
النڈاهغ ڣالكفا ع ڣالحيإ ،ڣيشمل ٗلڊ عٖم اانتما لګ ڬ حٜب سياس سڤا باانخٚا٭ في حٜب ڣ النشا٭ صلظ هياكلڢ
ڣ تمڤيلڢّ ،
نقاڣع السڤابڄ العٖليغ من الجٚائږ القصٖيغّ ،ڣتشمل امخالفاػ ڣالجنِ ّڣالجناياػ،
ا يكڤڗ قٖ صٖٙػ في حقڢ عقڤبغ تإٔيبيغ مهما كانـ ٕٙجتها ڣتاٙئ تسليطهاّ ،ڣما لږ يتږ محڤها،
ڗ يكڤڗ قٖ قام بالتصٚيِ السنڤڬ بالضٚيبغ علګ الٖخل للسنغ امنقضيغ،
1

حسبما يبينه الجد ل السابق ينتمي الناخب ن المعني ن ب ذه اانتخابا الجزئي إلى  3قائما منش رة ع ى الم قع االكتر ني ل يئ هي قائم المدرسين الباحثين
المختصين في القان ن العا قائم المدرسين الباحثين المختصين في القان ن الخاص قائم المدرسين الباحثين المختصين في المالي المحاسب

1
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5

تب ا يكڤڗ عضڤا بمكتظ تنفي٘ڬ ڣ بهيئغ مٖيٚع لجمعيغ ڣ لهيئغ مهنيغ ڣ لنقابغ للقطاعاػ امعنيغ بانتخاباػ امجلس اأعلګ
للقضا ڣ ڗ يكڤڗ قٖ تږّ قبڤڋ استقالتڢ منهاب

2الشٚڣ٭ الخاصغ:
ّڣيشًڇ٭ في امٖ ٝٙالباحن امًڇ ح مجلس القضا امالي ڗ يكڤڗّ :
 مختصا في اماليغ العمڤميغ ڣالجبايغ ڬ:
 تڤلګ تٖٙيس اماليغ العمڤميغ،
 ڣ تڤلګ تٖٙيس القانڤڗ الجبائي ڣ الجبايغ،
 ڣ قام ببحڤف ڣ اجتا ٛمناظٚع تبڇي ٜفي اماليغ العمڤميغ ڣ القانڤڗ الجبائي ڣ الجبايغّ ،
ً
عاڋ ڣ ستاٗ مااض ٚللتعليږ العالي،
 منتميا لګ ٙتبغ ستاٗ تعليږ ٍ
 من غير امااميڗ امباشٚين،
 لڢ قٖميغ في التٖٙيس الجامعي ا تقل عن خمسغ عش ٚسنغ في تاٙئ تقٖيږ التر ح ،ڣتشمل ه٘ه اأقٖميغ الفترع
امقضاع في التٖٙيس الجامعي بصفغ قاٙع،بما في ٗلڊ فترع الترب،٨ڣبصفغ متعاقٖ.
ا تاتسظ ضمن اأقٖميغ في التٖٙيس الجامعي امٖع امقضاع في حالغ لحاځ خاٙه طا ٙالتٖٙيس الجامعي ڣ عٖم مباشٚع ڣ
الڤضع تاـ الساح
ڣتعتمٖ الهيئغ في احتساب ه٘ه امٖع علګ "القائمغ في الخٖماػ" امٚفقغ بمطلظ التر حب
ّ
ّ

 .IVإجر ء

لترشح لاتتاا ا

لج ئي ل ج س أع

ل ق اء

تب اإطا ٙالعام لتقٖيږ التر حاػ
ت-ت-مت يتم تقديم لترشحا ؟
 حٖٕػ الهيئغ فًڇع قبڤڋ الًڇ حاػ لعضڤيغ امجلس اأعلګ للقضا (انتخاباػ جٜئيغ مجلس القضا امالي) من يڤم
الخميس 4فٚيل 9تة 2لګ غايغ يڤم اإٙبعا ةت فٚيل 9تة2ب
 تفتِ مكاتظ قبڤڋ الًڇ حاػ كامل مٖع قبڤڋ التر حاػ ،من الساعغ الثامنغ صباحا لګ الساعغ السإسغ مسا ب
ت-2-من يقد مط ب لترشح؟
ُ
تقٖم مطالظ الًڇ حّ :
 بصفغ خصيغ من امًڇ حّ ،
ڣّ
 ممن يمثل امًڇ ح بمقتض تڤكيل معٚف عليڢ باإمضا ب
ً
ّ
يكڤڗ مطلظ التر ح معٚفا عليڢ باإمضا في حالغ عٖم تقٖيمڢ بصفغ خصيغب
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6

ت-3-أين يتم تقديم ل ط ب؟
يتږ يٖاع الًڇ حاػ بامق ٚامٚكٜڬ للهيئغ العليا امستقلغ ل ّانتخاباػ الكائن بـ 5نهج جٜيٚع سٕٚينيا حٖائڄ البحيڇع 53ةت تڤنس ڣ لٖڥ
اإٕاٙاػ الفٚعيغ للهيئغ العليا امستقلغ ل ّانتخاباػ التابعغ لها مٚاك ٜااقًڇاع الخاصغ با ّانتخاباػ الجٜئيغ للمجلس اأعلګ للقضا ،
ڣتتمثل فيما يليّ :
ّ
لعنو

إد ر لفرعي لاتتاا ا

ياتا

ات ا

اإٕاٙع الفٚعيغ لانتخاباػ بتڤنس 2

عماٙع اانطاقغ حي امهٚجاڗ امنڈه تّ– 2ةةت-تڤنس ّ

4ةث844تث ّ

اإٕاٙع الفٚعيغ لإنتخاباػ بمنڤبغ

 ،5نهج البلٖيغ منڤبغ – ةتةّ 2

ت43ثةتتث

اإٕاٙع الفٚعيغ لإنتخاباػ بامهٖيغ

شاٙع الحبيظ بڤٙقيبغ – امهٖيغ – ةةتّ 5

9ةتث9ت3ث ّ

نهج محمٖا لعٚڣڬ (بجانظ امعهٖ الثانڤڬّ محمٖالعٚڣڬ) –
اإٕاٙع الفٚعيغ لانتخاباػ بسڤسغ
جڤهٚع سڤسغ  -سڤسغ– ةةة4

ة8ثت322ث

نهج الٖكتڤ ّٙحمٖع العڤاني -حي التجاٙڬّ القيڇڣاڗ في ثكنغ
اإٕاٙع الفٚعيغ لانتخاباػ بالقيرڣاڗ
العسكٚيغ -باب الجإين  -القيڇڣاڗ– ةةت3

ة5ةة23ثث

امٚك ٜالجهڤڬ للعمل عن بعٖ – شاٙع البيئغ – جنٖڣبغ –
اإٕاٙع الفٚعيغ لانتخاباػ بجنٖڣبغ
ةةتّ 8

8822ةت8ث ّ

اإٕاٙع الفٚعيغ لانتخاباػ بصفاقس عماٙع صنٖڣځّ القٚڣ - ٩طابڄ  -2نهج حمٖ علڤلڤ،ساحغ
غٚڣنڤبل ث2ة 3صفاقس الجٖيٖع
2

ت355ة44ث

اإٕاٙع الفٚعيغ لانتخاباػ بقابس

شاٙع الحبيظ بڤٙقيبغ (عماٙع الجماعي)  -قابس  -ةةةت

ة3ت5ت52ث

اإٕاٙع الفٚعيغ لانتخاباػ بقفصغ

ځ الڤطن للتأميڗ عن ام٩ٚ
حي الشٚيڀ بجانظ صنٖڣ ّ
قفصغ ةةت2

ت22455تث

ت-4-كيف يتم تقديم ل ط ب؟
ْ
نظيڇين باستعماڋ امطبڤعغ الت تضعها الهيئغ علګ ٗمغ الٚاغبيڗ في الًڇ حّ ،ڣيمكن تحميلها من امڤقع
ُيقٖم مطلظ الًڇ ح في
اإلكًڇڣني للهيئغ ڣ سحبها من مقٚاػ ا ّإٕاٙاػ الفٚعيغ لانتخاباػ ام٘كڤٙعب ّ

2ب التنصيصاػ الڤجڤبيغ في مطلظ التر ح
يجظ ڗ يتږ تعميڇ كافغ الخاناػ التاليغ ضمن مطلظ الًڇ حّ :
 ااسږ الكامل للمًڇ ح
 جنس امًڇ ح
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7

ٙ قږ بطاقغ التعٚيڀ الڤطنيغ للمًڇ ح
 امجلس القضائي امٚإ الًڇ ح ليڢ
 الصنڀ ال٘ڬ ينتم ليڢ امًڇ ح ّ
 ااختصاص ڣالٚتبغ بالنسبغ لګ امٖٙسيڗ الباحثيڗ ّ
 عنڤاڗ امًڇ ح كاما،
 عنڤاڗ امخابٚعب
ڣيتضمن عنڤاڗ امًڇ ح ڣعنڤاڗ مخابٚتڢ ضٚڣٙع كافغ امعطياػ الاٛمغ مٚاسلتڢ علګ غٚاٙ ٙقږ امنڈڋ ڣالشاٙع ڣ النهج ڣامٖينغ
ڣالڤايغ ڣالًڇقيږ البڇيٖڬب ّ
ّ
يتعيڗ علګ مستلږ مطلظ التر ح ڗ يتثبـ من تعمير امتر ح لكافغ التنصيصاػ بصفغ ڣاضحغب ڣفي حالغ معاينغ ڬ نق٨
فإنڢ ملٜم بمطالبغ امتر ح باستكماڋ تعمير مطلبڢب
ّ

3ب الڤثائق امٚفقغ بمطلظ التر ح
ال ثائق ل ترك :




ّ

ن خغ من بطاقغ التعٚيڀ الڤطنيغ،
صڤٙتاڗ شمسيتاڗ حٖيثتاڗ،
ما يفيٖ التصٚيِ السنڤڬّ بالضٚيبغ علګ الٖخل للسنغ امنقضيغ،
تصٚيِ علګ الشٚف معٚف باإمضا من امًڇ ح بأنڢ لږ تصٖ ٙفي حقڢ عقڤبغ تإٔيبيغ،
يمكن ااعترا ٩لٖڥ الهيئغ علګ التصٚيح علګ الشٚف امتعلق بالعقڤبغ التإٔيبيغ

 تصٚيِ علګ الشٚف معٚف باإمضا من امًڇ ح يتضمن ّڗ ال جل العٖلي للمًڇ ح نقيّ من الجٚائږ القصٖيغ،
 تصٚيِ علګ الشٚف معٚف باإمضا من امًڇ ح يتضمن عٖم عضڤيتڢ بأحٖ امكاتظ التنفي٘يغ ڣ الهيئاػ امٖيٚع
للجمعياػ ڣ الهيئاػ امهنيغ ڣ النقاباػ للقطاعاػ امعنيغ ،ڣ اإٕا بما يفيٖ قبڤڋّ ااستقالغب
 تڤكيل معٚف باإمضا في حالغ عٖم تقٖيږ مطلظ الًڇ ح بصفغ خصيغب
ال ثائق المرتبط ال نف اخت ا





:

شهإع عمل لږ يم ّٚعلګ صٖاٙها كٌڇ من ثاثغ شه،ٚ
قائمغ في الخٖماػ لږ يم ّٚعلګ صٖاٙها كٌڇ من ثاثغ شه،ٚ
تصٚيِ علګ الشٚف معٚف باإمضا من امًڇ ح يتضمن عٖم اانتما لګ حٜب سياس ب
ڣثيقغ تثبـ تٖٙيس اماليغ العمڤميغ ڣ القانڤڗ الجبائي ڣ الجبايغ ڣ القيام ببحڤف ڣ اجتيا ٛمناظٚع التبڇي ٜفي ه٘ه
ااختصاصاػ،

ّ
ّ
ّ

تضع الهيئغ علګ ٗمغ الٚاغبيڗ في التر ح نماٗه للتصاٙيح علګ الشٚف الت يتعيڗ عليهږ تقٖيمها ضمن ملفاػ ت ٚحهږ
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4ب جٚا اػ استام مطالظ التر ح
تتڤلګ اإٕاٙاػ الفٚعيغ لانتخاباػ امعنيغ استام مطالظ الًڇ ح ڣتٚسيمها بـ تسجل يٖاع الًڇ حاػت ڣتسليږ مقٖم امطلظ ڣصا في
الغ٩ٚب
ا يتږ استام مطالظ التر ح امقٖمغ من غير ٗڬ الصفغ ،ڬ من غير امتر ح بصفغ خصيغ ڣ ممن يڤكلڢ لتقٖيږ امطلظ
ً
ڣشٚيطغ ڗ يكڤڗ امطلظ معٚفا باإمضا ڣااستظها ٙبتڤكيل في الغ ٩ٚمعٚفا باإمضا ب
 سجل لترشحا
سجا ّإيٖاع الًڇ حاػ ڣيكڤڗ ال جل مٚقّما ڣمختڤما بكافغ صفحاتڢب ّ
ّ
تخص ٨الهيئغ
يكڤڗ ال جل مٚقما ڣمختڤما ڣجڤبا ڣيحج ٚاقتطاع ڬ ڣٙقغ من ال جلب ڣيتږ تضميڗ مختلڀ البياناػ الڤإٙع علګ اإٕاٙع
الفٚعيغ امعنيغ بصڤٙع متتاليغ حسظ التسلسل الٜمن لڤٙڣٕهاب
 لتث ت عند استا
عنٖ استام مطلظ الًڇ ح ،تتڤلګ اإٕاٙع الفٚعيغ لانتخاباػ التثبـ من:





تقٖيږ امطلظ ممن لڢ صفغ ڣمن هڤيتڢّ ،
احتڤا امطلظ علګ التنصيصاػ الڤجڤبيّغ ّڣ ٕٙاه البياناػ فيڢ بالشكل ال حيِ ،ڣعٖم ڣجڤٕ خاناػ فاٙغغ يستڤجظ
تعميڇها،
ٙفاځ مطلظ الًڇ ح بكافغ الڤثائڄ امطلڤبغ ّڣالتنصي ٨علګ الڤثائڄ امٖلګ بهاّ ،
التثبـ من هڤيغ امًڇ ح قبل مضائڢ ب جل يٖاع الًڇ حاػ (في حالغ تقٖيږ امطلظ بصفغ خصيغ)ب

 ت ين ل ط ب سجل إيد لترشحا
ً
يضمّن امكلڀ باستام مطلظ الًڇ ح ڣجڤبا ب جل يٖاع الًڇ حاػ البياناػ التاليغ:
 اسږ امًڇ ح ڣلقبڢّ ،
 الصنڀ امًڇ ح عنڢّ ،
 تاٙئ اإيٖاع ڣالتڤقيـ،
 مقٖم الطلظ ڣصفتڢ ڣ مضا هب ّ
يتعيڗ في حالغ ٕخاڋ ڬ تغيير علګ مطالظ التر ح خاڋ فترع تقٖيږ مطالظ التر ح ڣ البـ فيها ،ڣ عنٖ تقٖيږ مطلظ
سحظ التر ح ،التنصي ٨علګ ٗلڊ ب جل يٖاع التر حاػب

 تس يم صل لترشح
ث ٚتضميڗ البياناػ امطلڤبغ ب جل يٖاع الًڇ حاػ ،يتڤلګ مستلږ امطلظ تسليږ نظيڇ من ڣصل استام مطلظ الًڇ ح مقٖم
امطلظب
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Vب ل ت في مطالب لترشح مطالب اعتر

ع

لت ريح ع

ل رف

تخضع عمليغ البـ في الًڇ حاػ لګ اإجٚا اػ التاليغّ :

ت تعليڄ قائماػ امًڇ حيڗ
لعضڤيغ امجلس اأعلګ للقضا
ڣنشٚها

 2تقٖيږ مطالظ ااعًڇا ٩علګ
التصاٙيِ علګ الشٚف امتعلقغ
بالعقڤباػ التإٔيبيغ

 3البـ في ااعًڇاضاػ علګ
التصاٙيِ علګ الشٚف امتعلقغ
بالعقڤباػ التإٔيبيغ ڣمطالظ
الًڇ ح

ّ

تب تعليق قائماػ امتر حيڗ ڣنشٚها
بهٖف فتِ باب ااعًڇا ٩علګ التصاٙيِ علګ الشٚف امتعلقغ بالعقڤباػ التإٔيبيغ امقٖمغ ضمن مطالظ الًڇ ح ،تتڤلګ الهيئغ،يڤم
اأٙبعا ةت فٚيل 9تة ،2تعليڄ قائمغ امًڇ حيڗ لانتخاباػ الجٜئيغ لعضڤيغ امجلس ا ّأعلګ للقضا بمقٚها امٚكٜڬّ ّڣباإٕاٙاػ
الفٚعيغ لانتخاباػ الت تږ قبڤڋ الًڇ حاػ بها باإضافغ لګ نشٚها بمڤقعها اإلكًڇڣنيب ّ

2ب تقٖيږ مطالظ ااعترا ٩علګ التصاٙيح علګ الشٚف امتعلقغ بالعقڤباػ التإٔيبيغ:
تقٖم مطالظ ااعًڇا ٩علګ التصٚيِ علګ الشٚف امتعلڄ بالعقڤباػ التإٔيبيغ امنصڤص عليڢ بالفقٚتيڗ  3ڣ 4من الفصل ثت من
القانڤڗ اأساس امتعلڄ بامجلس اأعلګ للقضا في جل قصاه  48ساعغ من تاٙئ تعليق قائماػ امتر حيڗ بامق ٚامٚكٜڬ للهيئغب
ڣهڤ ما يڤافق يڤمي الخميس ڣالجمعغ تت ڣ2ت فٚيل 9تة،2
يكڤڗ ااعًڇا ٩كتابيا ّڣيتضمن التنصيصاػ التاليغّ :
 اسږ امعًڇ ٩ڣلقبڢ،
 عنڤاڗ مٚاسلغ امعًڇ ٩ڣٙقږ هاتفڢ ڣعنڤاڗ بٚيٖه اإلكًڇڣني،
 اسږ امًڇ ح امعن بااعًڇا ٩ڣالصنڀ ال٘ڬ ينتم ليڢ،
 سبظ ااعًڇاّ ٩ڣم يٖاتڢب
يشًڇ٭ ڗ يكڤڗ طلظ ااعًڇاُ ٩ممض من قبل امعًڇ٩ب ّ
يٚفق ااعترا ٩ڣجڤبا بن خغ من بطاقغ التعٚيڀ الڤطنيغ للمعتر،٩ڣبكل ام يٖاػ الت تقيږ الٖليل علګ عٖم خلڤ
املڀ التإٔيب للمعتر ٩عليڢ من عقڤباػ ّ

3ب البـ في مطالظ التر ح ڣمطالظ ااعترا ٩علګ التصٚيح علګ الشٚف
آجا ل ت في لترشحا

لت اريح ع
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سيتږ البـ في مطالظ الًڇ ح ڣااعًڇا ٩علګ التصاٙيِ علګ الشٚف امتعلقغ بالعقڤباػ التإٔيبيغ في الفترع اممتٖع من يڤم الخميس
تت فٚيل 9تة 2لګ يڤم اإثنيڗ 5ت فٚيل 9تة 2كأجل قص ب ّ
لن ر في مطالب لترشح
ينظٚمجلس الهيئغ في مطالظ التر ح ڣمطالظ ااعًڇا ٩علګ التصٚيِ علګ الشٚف ڣيتثبـ فيما يلي:
 فيما يتعلق بمطلظ التر ح:
-

احتڤا مطلظ الًڇ ح علګ جميع التنصيصاػ الڤجڤبيغ،
احتڤا املڀ علګ جميع الڤثائڄ امطلڤبغ،
استيفا الشٚڣ٭ القانڤنيغ الخاصغ بالًڇ حب

 فيما يتعلق بمطلظ ااعترا ٩علګ التصٚيح علګ الشٚف:
قر ر

احتڤا مطلظ ااعًڇا ٩علګ التنصيصاػ الڤجڤبيغ،
تقٖيږ ام يٖاػ الت تٖعږ ااعًڇا٩ب
لي

ل تع ق الترشحا

تصٖ ٙالهيئغ قٚاٙها بقبڤڋ مطلظ الًڇ ح ڣ ٙفضڢب ّ
في حالغ ٙف ٬مطلظ التر ح يكڤڗ الٚف ٬معلا ،ڣفق ما يلي:
 تقٖيږ مطلظ التر ح خاٙه اأجل،
 عٖم ٙفاځ امطلظ بالڤثائق امطلڤبغ،
 عٖم استيفا شٚڣ٭ التر حب
ّڣيتضمن القٚا ٙالصإ ٙعن الهيئغ خاصغ:
 ااسږ الكامل للمًڇ ح،
 امجلس القضائي امًڇ ح لعضڤيتڢ،
 الصنڀ ال٘ڬ ينتم ليڢ امًڇ ح
 م ڋ امطلظ،
 م ڋ ااعًڇاضاػ امتعلقغ بالتصٚيِ علګ الشٚف ڗ ڣجٖب
إعا قر ر

لي

ل تع ق الترشحا

تتڤلګ الهيئغ تعليڄ قائماػ امًڇ حيڗ امقبڤليڗّ :
 بإٕاٙاتها الفٚعيغ لانتخاباػ،
 نشٚها بمڤقعها اإلكًڇڣني،
 عام امًڇ حيڗ ڣمقٖمي مطالظ ااعًڇا ٩علګ التصٚيِ علګ الشٚف بقٚاٙاتها،بأڬ ڣسيلغ تًڇڅ ثٚا كتابيا ،في جل قصاه
يڤماڗ من تاٙئ صٖڣٙه ،ڬ في جل قصاه يڤم ااٙبعا ثت فٚيل 9تة2ب ّ
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VIب لطعن في قر ر

لي

يمكن الطعن في قٚا ٙالهيئغ امتعلق بضبط قائمغ امتر حيڗ مام القضا اإٕاٙڬ في طڤٙين ابتٖائي ڣاستئنافي:

تب الطڤ ٙاابتٖائي
ت-ت-آجا تقديم لطعو
تقّٖم الطعڤڗ في جل قصاه ثاثغ يام من تاٙئ تعليڄ قائمغ امًڇ حيڗ بامق ٚامٚكٜڬ للهيئغ ڣالنش ٚبمڤقعها اإلكًڇڣنيب ّ
ت-2-من له لحق في لطعن؟
تقّٖم الطعڤڗ من طٚف امًڇ حٖڣڗ غيڇه ،ما للطعن في قٚاٙ ٙف ٬مطلظ ت ٚحڢ ڣ في قٚا ٙقبڤڋ مطلظ ت ٚح مًڇ ح خٚب ّ
ت - 3-ل ح

ل ات

؟

يتږ الطعن ابتٖائي ـ ــا في قّ ٚا ٙالهيئغ امتعلڄ بضبط قائمغ امًڇ حيڗ مام الٖڣائ ٚاابتٖائيغ للمحكمغ اإٕاٙيغ بتڤنسب ت امحكمغ اإٕاٙيغ
اابتٖائيغ بتڤنست ّ
ت-4-إجر ء

لطعن

يقٖم الطعن بمڤجظ عٚيضغ كتابيغ يبلغ نظيڇ منها لګ الهيئغ باإيٖاع امباش ٚبمقٚها امٚكٜڬ ڣ بأيغ ڣسيلغ تًڇڅ ثٚا كتابياّ .
تږ عفا اأطٚاف امتقاضيغ من التبليغ عن طٚيڄ عٖڋ منف٘ب ّ
كما تږ اإعفا من نابغ امحاميب ّ
ت - 5-ل ت إعا
الٖڣائ ٚاابتٖائيغب ّ
ّ
تتڤلګ كتابغ امحكمغ تٚسيږ عٚيضغ الطعن ڣ حالتها فڤٙا لګ الٚئيس اأڣڋ للمحكمغ ال٘ڬ يحيلها حاا لګ حٖڥ
يعيڗ ٙئيس الٖائٚع امتعهٖع جلسغ مٚافعغ في جل قصاه يڤماڗ من تاٙئ تٚسيږ عٚيضغ الطعن ڣيستٖعګ اأطٚاف لحضڤٙها بأيغ
ڣسيلغ تًڇڅ ثٚا كتابياّ .
تحج ٜالقضيغ للمفاڣضغ ڣالتصٚيِ بالحكږ في جل قصاه ثاثغ يام من تاٙئ امٚافعغّ .
يتږ اإعام بالحكږ من طٚف امحكمغ الت صٖٙتڢ في جل قصاه يڤماڗ من تاٙئ صٖڣٙه بأيغ ڣسيلغ تًڇڅ ثٚا كتابياّ .

2ب الطڤ ٙااستئنافي
-2ت-آجا است ناف
يتږ استئناف اأحكام اابتٖائيغ ڣامتعلقغ بالطعن في الًڇ حاػ خاڋ جل قصاه ثاثغ يام من تاٙئ اإعام بالحكږب ّ
ّ
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-2-2من له حق ست ناف لح م ا تد ئي؟
يتږ استئناف اأحكام الصإٙع عن الٖڣائ ٚاابتٖائيغ للمحكمغ اإٕاٙيغ بتڤنس من قبل اأطٚاف امشمڤلغ بالحكږ اابتٖائيب ّ

 -3-2لج

لق ائي ل ات

الن ر في است ناف

الٖڣائ ٚاابتٖائيغ للمحكمغ اإٕاٙيغ مام الٖڣائ ٚااستئنافيغ للمحكمغ اإٕاٙيغب ّ
ّ
يتږ استئناف اأحكام الصإٙع عن
-4-2إجر ء

است ناف

يتږ ااستئناف بڤاسطغ محام2ڣبمڤجظ عٚيضغ معللغ 3تكڤڗ م حڤبغ بن خغ من الحكږ امطعڤڗ فيڢ في جل قصاه يڤماڗ من
تاٙئ اإعام بالحكږ بعٖ تبليغ نظيڇ منها لګ الجهغ امطعڤڗ ضٖهاّ .
تتڤلګ كتابغ امحكمغ امتعهٖع تٚسيږ عٚيضغ الطعن ڣ حالتها فڤٙا لګ الٚئيس اأڣڋ ال٘ڬ يأٗڗ بتعيينها حاا بإحٖڥ الٖڣائّ .ٚ
يعيڗ ٙئيس الٖائٚع امتعهٖع جلسغ مٚافعغ في جل قصاه يڤماڗ من تاٙئ ت جيل عٚيضغ الطعن ڣيستٖعګ اأطٚاف لحضڤٙها بأيغ
ڣسيلغ تًڇڅ ثٚا كتابياّ .
بمج ٕٚصٖڣٙه ،يصبح الحكږ ااستئنافي باتا غير قابل للطعن فيڢ بأڬ ڣجڢ من اأڣجڢ ڣلڤ بالتعقيظ ڣيتږ اإعام بڢ من طٚف
اماكمغ الت صٖٙتڢ في جل يڤميڗ من تاٙئ صٖڣٙهب

2
لږ يشًڇ٭ القانڤڗ ڗ يكڤڗّ امحامي مٚسما لٖڥ ااستئناف ڣ لٖڥ التعقيظ ،ڣهڤ ما يعن ڗ امحامي امتمٚڗ يمكنڢ ڗ ينڤب في ه٘ه القضاياب ّ
3
يقصٖ بالتعليل تحٖيٖ امستنٖاػ القانڤنيغ ڣالڤاقعيغ امڤجهغ ضٖ الحكږ اابتٖائيب ّ
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 .VIIض ط لقائ

لن ائي ل ترشحين

تضبط الهيئغ القائماػ النهائيغ للمًڇ حيڗ لانتخاباػ الجٜئيغ لعضڤيغ مجلس القضا امالي صنڀ مٖ ٝٙباحن في اماليغ العمڤميغ
ڣالجبايغ بعٖ انقضا جاڋ الطعڤڗ ڣ صٖڣ ٙحكام باتغ في شأنها ،ڣتنشٚها علګ مڤقعها اإلكًڇڣني ،ڣتحيلها في جل ثمانيغ ڣ ٙبعيڗ
ساعغ لګ ٙئيس امجلس اأعلګ للقضا ب ّ

ٕليل التر حاػ لانتخاباػ الجٜئيغ للمجلس اأعلګ للقضا ثت ماڬ 9تة2

14

VIIIب سحب لترشحا
تب جاڋ سحظ التر حاػ
يمكن سحظ الًڇ حاػ في جل قصاه عشٚڣڗ يڤما قبل يڤم ااقًڇاع ڬ انطاقا من تاٙئ تقٖيږ التر ح ڣ لګ غايغ جل قصاه يڤم
ت 2فٚيل 9تة2ب ّ

2ب جٚا اػ تقٖيږ مطلظ سحظ التر ح
يتږ سحظ الًڇ ح بمقتض مطلظ كتابي يڤٕع لٖڥ اإٕاٙع الفٚعيغ لانتخاباػ الت تږ تقٖيږ مطلظ الًڇ ح بهاب ّ
ّ
ً
ّ يكڤڗ مطلظ سحظ التر ح معٚفا باإمضا في حالغ عٖم تقٖيمڢ بصفغ خصيغب ڣيٚفق ڣجڤبا بتڤكيل في الغ ٩ٚمعٚفا
ّ
باإمضا ب
ّ
يجظ ڗ يتضمن امطلظ البياناػ التاليغّ :
 ااسږ الكامل للمًڇ ح
ٙ قږ بطاقغ التعٚيڀ الڤطنيغ للمًڇ ح
 امجلس القضائي ال٘ڬ تږّ الًڇ ح ليڢ
 ااختصاص ڣالٚتبغ بالنسبغ لګ امٖٙسيڗ الباحثيڗ
يتږ تضميڗ مطلظ سحظ التر ح ڣجڤبا ب جل يٖاع التر حاػ مع التنصي ٨علګ ساعغ ڣتاٙئ يٖاعڢ ڣيسلږ ڣصل في ٗلڊ
لګ امتر ح امن حظب
يتږ عام امتر ح امن حظ بقٚا ٙالهيئغ بخصڤص م ڋ مطلظ سحظ ت ٚحڢ في جل قصاه يڤماڗ من تاٙئ يٖاعڢب
ّ

ّ

ٕليل التر حاػ لانتخاباػ الجٜئيغ للمجلس اأعلګ للقضا ثت ماڬ 9تة2
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