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 إعتراضكقم بتسجيل 

 اإلعتراضمقاييس .   1 .1

 ت للشروط المطلوبة /المترشحة اذا ما استجاب/يتم اختيار المترشح .2

 االنتقالية من قانون العدالة 22و  22والمنصوص عليها بالفصلين  .3

ة الذي تريده أن سكون يرجى التعليم أمام أي مقياس من المقاييس التالي

  اإلعتراض موضوع 

كل شخص مترشح لعضوية هيئة الحقيقة والكرامة مطالب باالمتثال للشروط 

 :التالية

  ليست له أي سوابق عدلية تخص جرائم متعمدة حول ممارسات غير أخالقية

  ت له تصريحات سابقة حول عملية افالس مغشوشةليس

  لم يتم اعفاؤه من منصبه ألسباب تتعلق بالشرف

  اذا كان عضوا بالمجلس الوطني التأسيسي

   تقلد مسؤوليات بحزب سياسي

 ان او أي منصب اخر في الحكومة سبق له أن شغل منصب عضو في البرلم

 الى غاية األن 2511خالل الفترة الممتدة من غرة جويلية 

 

أو أي , معتمد أو رئيس بلدية, كاتب عام للوالية, منصب والي سبق له أن شغل

منصب كمسؤول عن مؤسسة أو منشأة عمومية أو مجموعة محلية خالل الفترة 

 الى غاية األن 2511مارس  22الممتدة من 

          

سبق له أن شغل منصب مسؤول حزبي أو محلي أو جهوي  صلب التجمع 

 سواء داخل أو خارج تونس, لديمقراطيالدستوري ا

           

ثبت أنه كان من مناشدي الرئيس السابق للترشح لالنتخابات الرئاسية لسنة 

2222 

            

              اذا كان قاضيا حكم في قضايا ذات طابع سياسي
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 الذي تود تقديمه إلعتراضصف ا. 0

يرجى استعمال الفضاء الموفر هنا لتقديم تفسير حول كيفية خرق المترشح 

يمكنك استعمال أوراق اضافية اذا كان الفضاء الموفر )للمقاييس المدونة أعاله 

 (غير كاف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المقدم إلعتراضتوفير حجج لدعم ا.   3 

موثوقة لدعم نص الطعن الموثق  يرجى تقديم أي حجة مقدمة من قبل مصادر

أو المعلومات الدقيقة والصحيحة /يطلب منك ارفاق و, في هذا الجزء. أعاله

في  فرزالواردة في التقارير والوثائق أو أي مادة أخرى تود أن تأخذها لجنة ال

 (استعمال أوراق اضافية اذا كان الفضاء الموفر غير كاف يمكنك)االعتبار 

  

 

اءاالمض التاريخ  االسم و اللقب 

   

 

  


