قانون المجمس النيابي
*****

قرار  4637متكرر

ان وكيل المندوب السامي لمجميورية الفرنساوية في سوريا ولبنان،

بناء عمى المرسومين الصادر أوليما في ; ت 4سنة < 4<4والثاني في  56ت 5سنة  ،4<53وعمى ما اقترحو السكرتير
ً
العام ،بعد استطالع رأي وكيل رئيس المباحث التشريعية.

قرر ما يأتي=
الفصل األول
السمطة التنفيذية
المادة =4

يعيَّن حاكم لبنان الكبير بمقتضى قرار يصدره المندوب السامي لمجميورية الفرنساوية .وىو الذي يكمف
أوالً تحقيق الشؤون التي تيم الدولة والتي يجب عرضيا عمى المجمس النيابي طبقاً ألحكام ىذا القرار،
باعتبار أنو قابض عمى زمام السمطة التنفيذية في الدولة ،ويحق لو وحده ،تقديم كل مشروع يتعمق
بالتشريع.
وىو أيضاً يمثل الدولة في الشؤون المدنية .ويعفي المجرمين بوجو خاص من تنفيذ العقوبات التي يحكم
عمييم بيا .أما العفو العام فال يصدره إال المندوب السامي لمجميورية الفرنسوية.
يعين الموظفين في الدوائر العامة والشرطة .غير أن تعيين السكرتير العام والمديرين يستوجب
وىو ّ
تصديق المندوب السامي لمجميورية الفرنساوية.

المادة =5

سيصدر المندوب السامي فيما بعد قرا ارً يبين فيو الصيغ والشروط التي بمقتضاىا تمنح االمتيازات ،سواء

كانت تتعمق باألشغال العمومية والمصالح العامة ،أو باستثمار المعادن واالنتفاع بالقوى الكيربائية

المحركة التي تولدىا مجاري المياه .وكل امتياز ،أو ترخيص يراد بيما التمتع بما يكون ممكاً لمدولة

ومخصصاً لمنفعة عامة.
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الفصل الثاني

المجمس النيابي
المادة =6

ينشأ لدى دوائر السمطة المركزية ىيئة منتخبة تمقب «بالمجمس النيابي لمبنان الكبير» تقوم بوظيفتيا

مدة أربع سنوات .ويعين أعضاء المجمس باالقتراع العام طبقاً ألحكام القرار الذي سيصدر في شأن نظام

االنتخاب.
المادة =7

إن المغتين العربية والفرنساوية تعتبران رسميتين بال تمييز بينيما ،وتستعمالن في مناقشات المجمس
النيابي .واألوراق الرسمية= إدارية كانت أو قضائية ،تكتب بالمغتين المذكورتين كمما سمحت الظروف

بذلك.
المادة =8

يحق لمحاكم عمى الدوام أن يدخل المجمس النيابي ،وأن يبدي مطالعاتو فيو كمما شاء .وكذلك يحق لو

عمى الطريقة نفسيا ،أن يقيم مقامو أثناء المناقشات موظفاً كبي ارً يدعى «مفوض الحكومة» .كما إنو

يحق لمديري اإلدارات ،ورؤساء الدوائر العامة في الدولة أن يبدوا مطالعاتيم لممجمس النيابي في الشؤون
التي ليا عالقة بدوائرىم فقط ،بعد موافقة الحاكم .أما مستشار الحكومة ،فيحضر المناقشات ،ويشترك

فييا بصفة مندوب من قبل إدارة االنتداب.
المادة =9

ألعضاء المجمس النيابي أن يطرحوا عمى الحكومة كل األسئمة الداخمة في اختصاص مجمسيم .ويجب
عندئذ أن يسمم إلى سكرتيرية المجمس نص السؤال بتمامو فيقدم بال إبطاء إلى الحكومة .وىي ،أي

الحكومة تجيب عميو في ميمة خمسة أيام ،أو تبين األسباب القاضية بتمديد ىذه الميمة .عمى أنو
يمكنيا تأجيل إعطاء جوابيا ،إذا قضت المصمحة العامة بتأجيمو.

المادة =:

إن جمسات المجمس النيابي تكون عمنية ،ومع ذلك فإن المجمس يعقد اجتماعاً سرياً بناء عمى طمب

مفوض الحكومة ،أو مندوب إدارة االنتداب ،أو بناء عمى طمب موقع من أكثرية األعضاء الحاضرين
المطمقة ،ويعد ذلك يقرر المجمس عمى المنوال نفسو استئناف جمستو العمنية.

المادة ;=

يضع المجمس نظامو الداخمي ويجب أن يوافق الحاكم عميو.
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الفصل الثالث

فصول جمسات المجمس النيابي
المادة <=

يعقد المجمس النيابي جمساتو في فصمين عاديين كل عام .واذا اقتضت الحال يعقد الجمسات في فصول

غير عادية .فالفصل العادي األول يبتدىء يوم الثالثاء الذي يمي الخامس عشر من شير آذار .فتتوالى

جمساتو حتى الخامس عشر من شير أيار .أما فصمو العادي الثاني فيبدأ يوم الثالثاء الذي يمي الخامس
عشر من شير تشرين األول .وتخصص جمساتو لمبحث والمناقشة في الميزانية دون سواىا وال تتجاوز

مدة ىذا الفصل خمسة أسابيع ،أو خمسة وثالثين يوماً.
المادة =43

تعقد جمسات الفصول غير العادية متى مست الحاجة إلييا ألجل درس المسائل التي يعرضيا الحاكم
عمى المجمس النيابي والمناقشة فييا.

المادة =44

إن افتتاح الفصول العادية ،واقفاليا يكونان حتماً في المواعيد المعينة في المادة التاسعة .أما افتتاح

المادة =45

إن بيان المواضيع التي يراد التناقش فييا في جمسات الفصول غير العادية ،تبين في كتاب الدعوة الذي

المادة =46

افتتاح فصل تشرين األول.

الفصول غير العادية واقفاليا ،فيعينان بقرار يصدره الحاكم.

يرسمو الحاكم إلى أعضاء المجمس النيابي .وليس ألحد سوى الحاكم أن يعدل بيان المواضيع المذكورة.

يجتمع المجمس النيابي برئاسة أكبر أعضائو سناً ،ويقوم العضوان األصغر سناً بينيم بوظيفة سكرتير.
ثم يعمد المجمس إلى تعيين رئيس ونائب لمرئيس وسكرتيرين باالقتراع السري وبالغالبية المطمقة .عمى

أنو يجب االقتراع لتعيين كل من ىؤالء الموظفين عمى حدة .فإذا لم تحصل الغالبية المطمقة ،بعد االقتراع

مرتين متواليتين ،يشرع في االقتراع لممرة الثالثة وتبنى النتيجة عمى الغالبية النسبية .إذا تعادلت

يعد منتخباً .ويستمر الرئيس ونائبو والسكرتيران في وظائفيم حتى
األصوات ،فأكبر المرشحين سناً ّ
اجتماع تشرين األول من السنة التالية.
المادة =47

في الجمسة األولى التي يعقدىا المجمس النيابي المنشأ بمقتضى ىذا القرار ،وكذلك في الجمسة األولى

التي تمي كل تجديد لييئة المجمس المذكور -يتولى الرئاسة أكبر األعضاء سناً .ثم يشرع المجمس بال

إبطاء ،وبالشروط نفسيا في تعيين رئيس ،ونائب رئيس ،وسكرتيرين وقتيين .وبعد أن ينظر في قانون

انتخاب جميع أعضائو يعمد إلى تعيين ىيئة موظفيو عمى وجو نيائي.
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المادة =48

إذا غاب الرئيس ،أو حال دون حضوره حائل ،فنائبو يقوم مقامو مؤقتاً .واذا غاب الرئيس ونائبو في وقت

المادة =49

إن الرئيس وحده َّ
موكل بحفظ النظام الداخمي في المجمس .ولو أن يطرد ،أو يوقف من بين الحضور ،كل

واحد ،أو حال دون حضورىما حائل ،فأكبر األعضاء سناً يقوم مؤقتاً بوظيفة الرئاسة.

شخص يعكر صفو النظام .أما إذا حدثت جناية أو جنحة ،فينظم محض ارً في شأنيا ،ويبمغ ما حدث بال
إبطاء إلى النائب العام لدى المحكمة البدائية.

المادة =4:

عمى المجمس النيابي أن ينظم محض ارً رسمياً مختص ارً عن جمساتو ،وبعد الموافقة المنصوص عمييا في
المادة < 4يمكن كل ناخب أو مكمف من مكمفي الدولة أو كل من يمثل جريدة من الجرائد المحمية أن
يطمع عمى المحضر المذكور.

المادة ;=4

إذا بحثت بعض الجرائد في مناقشة جرت في المجمس النيابي ،فممحاكم أن يطمب من أصحابيا أن تنشر

في أول عدد منيا القسم الذي لو عالقة بما نشرتو وبحثت فيو من مجمل مناقشات المجمس .واذا امتنعوا
عن نشره ،أو تأخروا بال سبب مشروع ،يغرمون بجزاء نقدي من خمس وعشرين ليرة إلى مئة ليرة

سورية .واذا تكررت المخالفة يغرمون بثالثة أضعاف الجزاء النقدي الذين غرموا بو في المرة السابقة.

ويمكن أيضاً معاقبتيم بالحبس من يوم واحد إلى خمسة أيام.
المادة <=4

إن محاضر الجمسات التي يكون قد وضعيا أحد السكرتيرين المنتخبين ،تُختم في بدء كل جمسة تالية،
ويوقّع عمييا الرئيس والسكرتير .وىي تشتمل عمى التقارير واألماني واالقتراحات مع أسماء األعضاء

المادة =53

إن المديرين ورؤساء الدوائر العامة في الدولة يمكنيم أن يقدموا كتابةً ،أو شفيياً المعمومات التي تطمبيا

الذين اشتركوا في المناقشة وبيان أقواليم.

لجان المجمس النيابي مما لو عالقة بأعمال دوائرىم ،وكافة إداراتيا ،وبالمسائل التي تتفرع عنيا.

أما ما يقدم منيا كتابةً ،فيجب أن يرسل بواسطة الحاكم .وىو يضيف إلييا ممحوظاتو عند االقتضاء.
والحكومة ال تعتبر نفسيا مسؤولة إال عن ىذه المعمومات الخطية.

المادة =54

ال تجوز مناقشة المجمس النيابي إال إذا كان أكثر من نصف أعضائو حاضرين .واذا لم تحضر غالبية

األعضاء عند افتتاح فصول الجمسات ،أو في خالليا ،فتؤجل المناقشات إلى الغد .وعمى كل حال فإن
عين لمجمسة األولى منو.
المدة المعينة لفصل الجمسات تبتدىء منذ اليوم الذي ّ
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المادة =55

فيما خال األحوال المحددة ،التي تقرر أن يكون فييا االقتراع سرياً ،والتي من جممتيا األحوال التي تتخذ

فييا الق اررات المتعمقة بقانونية االنتخابات المعترض عمييا -فإن المجمس النيابي يقترع عمى المسائل
التي تعرض عميو لممناقشة بطريقة وقوف األعضاء أو جموسيم.
الفصل الرابع

اختصاصات المجمس النيابي وميزانية الدولة
المادة =56

يعين أربع لجان في إحدى جمساتو األولى من فصميا العادي األول وىي=
إن المجمس النيابي ّ
لجنة مالية.
لجنة اإلدارة العامة والعدلية.

لجنة المعارف والصحة واإلسعاف العام.

لجنة األشغال العمومية.

ويتألف كل من ىذه المجان من ستة أعضاء ،ما خال المجنة المالية فإنو يجوز تأليفيا من اثني عشر
عضواً عمى األكثر.
يعين بوجو استثنائي ،في إحدى جمساتو األولى المجان
أما المجمس النيابي المنشأ حديثاً فمو أن ّ
المنصوص عمييا في ىذه المادة .وكذلك يجري كمما جدد انتخاب ىيئة المجمس النيابي كميا .والمجان
تعين عمى ىذا الوجو تبقى قائمة بوظيفتيا إلى فصل جمسات آذار التالي.
التي ّ
المادة =57

يجب أن يكون لكل مدينة مستقمة إدارياً ،وكل لواء ،من يمثميا في المجنة المالية .ويجب تمثيميما في

المادة =58

إن ىيئة موظفي كل من المجان األربع المنصوص عمييا في المادة  56تتألف من رئيس ونائب رئيس

مجمل المجان الثالث األخرى عمى نسبة عدد أعضائيما في المجمس النيابي.

وسكرتير.

أما المجنة المالية فتعين باالقتراع السري مقر ارً عاماً لمجموع الميزانية ،ومقر ارً خاصاً لميزانية كل مديرية

أو دائرة عامة .وىي ،أي المجنة المالية توافق عمى نتائج التقارير أو تعدليا ،أو تستبدليا بنتائج أخرى

من قبميا.

وكل لجنة من المجان الثالث الباقية ،تعين مقر ارً خاصاً لكل مسألة تُعرض عمييا ،لو ميمة العضوية في
المجان ،وميمة الموظف فييا .فتستمران إلى فصل جمسات آذار من السنة التالية.
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المادة =59

يحضر مشروع ميزانية الدولة .وعميو أن يبمغو إلى المجنة المالية في المجمس
إن الحاكم ىو الذي
ّ
النيابي ،قبل افتتاح فصل تشرين األول بعشرين يوماً عمى األقل.

المادة =5:

إن المجمس النيابي يناقش في مشروع الميزانية ،ويقترع عميو بناء عمى تقرير لجنتو المالية.
كل تقرير يقدم باسم المجنة المالية ،أو باسم إحدى المجان الثالث األخرى ،يجب تسميمو إلى سكرتيرية
المجمس قبل الجمسة المعينة لممناقشة في شأنو بخمسة أيام عمى األقل .ويجب أن يبمغ إلى الحكومة بال

إبطاء.
المادة ;=5

ال يجوز لممجمس النيابي أن يتناقش مع تنقيح ما في مشروع الميزانية إال إذا كان ىذا التنقيح قد أودع
كتاب ًة سكرتيرية المجمس قبل ذلك بثمان وأربعين ساعة .ويجب إبالغ الحكومة نص ىذا التنقيح بال
إبطاء.

المادة <=5

إن النفقات المبينة في ميزانية الدولة تقسم إلى نوعين= إجباري وغير إجباري.

المادة =63

فالنفقات اإلجبارية ىي=

 -4إيفاء الديون المستحقة األداء .ومن جممتيا نفقات السنين المالية المختتمة.

 -5النفقات الناجمة عن تطبيق أحكام ق اررات المندوب السامي لمجميورية الفرنساوية.
 -6نفقات اإلدارة العامة ،ونفقات الدوائر الممكية التابعة اآلن لمدولة.
 -7نفقات الشرطة.

 -8نفقات األمن العام.

وسينشر جدول بمقتضى قرار يشتمل عمى تعيين كل النفقات اإلجبارية بالتفصيل ،قبل أن تقيد في ميزانية سنة
.4<56

إنو ،فيما خال النفقات المذكورة في الفقرتين األولى والثانية من ىذه المادة ،ال يجوز أن يزيد مجموع النفقات

اإلجبارية لكل فصل عن المبمغ المذكور في الجدول المشار إليو في الفقرة السابقة ،ما لم يخصص المجمس

النيابي ،بناء عمى طمب الحكومة اعتماداً أكبر منو ،لسد احتياج دائم .فحينئذ يصبح ىذا االعتماد األكبر
االعتماد المالي المخصص لكل فصل من النفقات اإلجبارية.

وعميو ،فإن الزيادات التي تدخميا الحكومة في خالل السنة المالية عمى االعتمادات المخصصة لمنفقات

اإلجبارية ،والتي تستمدىا من فصل النفقات غير المنتظرة ،أو من فصول أخرى ،ال تكون مقررة عمى وجو

نيائي .وال تضاف حتماً إلى المبمغ األكبر الذي عين لنفقات إجبارية.
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المادة =64

تقيد أيضاً في الجدول المشار إليو في الفقرة الثانية من المادة السابقة.
إن النفقات غير اإلجباريةّ ،
واالعتمادات المخصصة ليا تمكن زيادتيا في خالل السنة المالية ،مما يؤخذ من مخصصات النفقات
المنتظرة ،أو بما يكون فائضاً في فصول أخرى من الميزانية.

المادة =65

إذا امتنع المجمس النيابي عن تقرير اعتمادات مالية تقتضييا نفقة إجبارية ،فإن ىذه االعتمادات تقيد

المادة =66

إن المجمس النيابي ،فيما خال المكوس التي تجبييا إدارة الجمارك ،والرسوم التي تجبى بواسطة إدارة

حينئذ في الميزانية ،بمقتضى قرار يصدره المندوب السامي لمجميورية الفرنساوية.

البوسطة والتمغراف والتمفون ،أو بواسطة دوائر المحاجر الصحية ،وفيما خال النفقات التي تنجم عن

اتفاقات ،حسبما ُنص عمييا في المادة < -7يتناقش في كل المسائل التي تتعمق بإحداث ضرائب أو
زيادتيا أو إلغائيا وفي قاعدتيا والتعديل الذي يراد إدخالو عمييا ،وعمى معدليا وكيفية جبايتيا.

المادة =67

ال يمكن وضع ضريبة جديدة ،وال إضافة شيء إلى معدل ضريبة ما ،إال بعد موافقة المجمس النيابي.

المادة =68

يكون اقتراع المجمس النيابي نيائياً فيما يختص بالنفقات غير اإلجبارية .فيقرر فتح اعتمادات ليا ،أو

المادة =69

كل قانون من القوانين الداخمية ،وال سيما ما كان منيا يتعمق بالمواد اآلتي بيانيا ،ال يمكن نشره رسمياً

غير أنو يشترط في ذلك أن يكون توازن الميزانية مضموناً.

إضافات إلى ىذه اإلعتمادات ،أو تخفيضيا ،أو إلغاءىا ،أو رفضيا .ذلك مع مراعاة أحكام المادة <.6

إال بعد أن يعرض عمى المجمس النيابي ليبدي رأيو في شأنو .أما المواد المذكورة فيي=
 -4األحوال الشخصية.

 -5أىمية األشخاص المدنية.
 -6تنظيم القضاء المحمي الصرف.

 -7تعيين مخالفات ،وتحديد عقوبات.
 -8إيجاد دخل دائم.

 -9بيع عقارات أميرية.
 -:تعديل المناطق اإلدارية.
واذا قضت الضرورة ،في أثناء المدة التي تتخمل فصول جمسات المجمس بالتعجيل في اتخاذ تدابير
تشريعية ،لممحافظة عمى الراحة والمصمحة العامة ،فمممندوب السامي وحده ،أن يتخذىا مع االحتفاظ
بحقوق المجمس المنصوص عمييا في المادة  9لمعمل بيا عند استئناف عقد جمساتو.
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المادة =6:

عدىا الحاكم ،ثم يتناقش فييا المجمس النيابي ،يجب أن يوقّع عمييا
إن النصوص التشريعية التي ُي ّ
المندوب السامي لمجميورية الفرنساوية عبارة التصديق لتصبح قابمة لمتنفيذ .ويبتدىء العمل بمقتضاىا
منذ نشرىا في الجريدة الرسمية لدولة لبنان الكبير ،طبقاً لمشروط التي يعينيا حاكم ىذه الدولة في قراره.

المادة ;=6

إن المجمس النيابي يفصل نيائياً في األمور اآلتية=
(أ) فتح الطرق وتعيين مراتبيا وتقويميا ،وتعيين وجيتيا وسعتيا وحدودىا ،وضع مشاريع وخطط
ورسوم لألعمال الالزمة إلنشاء ىذه الطرق أو تعديميا.

(ب) تعيين األماكن التي يجب عمى أىميا أن يشتركوا في إنشاء الطرق ،أو في صيانتيا .وتحديد المبمغ
االبتدائي (وعند االقتضاء) المبمغ السنوي الذي يجب عمى ىذه األماكن أداؤه.

(ت) مشاريع وخطط ورسوم لجميع أعمال البناء التي ال تتعمق بالطرق ،والتي تؤخذ نفقاتيا من المواد
العادية.

(ث) الموافقة عمى االتفاقات التي تعقد مع المعاىد العامة ،أو الخاصة لمعالجة المرضى والمجانين،
وايواء العجزة أو األطفال ،واأليتام ،والميممين ،والقيام بأودىم.

(ج) إنشاء معاىد لإلسعاف العام.

(ح) إنشاء وتنظيم صناديق تقاعد ،أو صناديق إعانة لمموظفين ،والمستخدمين الذين يتناولون رواتبيم
من أموال الدولة.

(خ) اإلعانات المختمفة غير التي تنفق عمى التعميم البدائي والثنوي أو التعميم العالي والفني.
(د) قبول اليبات أو األشياء الموصى بيا لمدولة حينما تشترط فييا شروط معمومة ،لكنيا ال تفسح مجاالً
لالعتراض -أو رفضيا.

أما اليبات ،أو األشياء الموصى بيا ،غير المقيدة بشروط ،فممحاكم أن يقبميا مباشرةً .وأما التي تفسح

مجاالً لالعتراض ،فيجب لقبوليا أن يوافق عميو المجمس النيابي .وأن يصدر الحاكم في شأنو ق ار ارً مصدقاً
من المندوب السامي لمجميورية الفرنساوية.

عمى أنو يجوز لمحاكم ،من باب االحتياط واالستدراك ،أن يقبل اليبات أو األشياء الموصى بيا المقيدة
بشروط ،أو القابمة لالعتراض .ثم ينظر المندوب السامي ،أو المجمس النيابي في ىذا الشأن ويصدر قرا ارً

تم فيو ىذا القبول.
يعمل بو منذ اليوم الذي ّ
المادة <=6

إن المندوب السامي لمجميورية الفرنساوية ىو الذي يقرر الميزانية عمى وجو نيائي ،ويضعيا موضع
بناء عمى تقرير يقدمو الحاكم.
التنفيذ ً
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المادة =73

إذا وقع لممجمس النيابي أن ال يجتمع أو أن يتفرق أعضاؤه في نياية الميمة المعطاة بمقتضى المادة
التاسعة ،من غير أن يتناقشوا في الميزانية ،أو في قسم منيا ،فالمندوب السامي يقرر الميزانية بما لو

بناء عمى اقتراح الحاكم ،بعد استطالع رأي مجمس لمحكومة يدعى ليذا الغرض ،ويكون مؤلفاً
من السمطة ً
من المديرين ورؤساء الدوائر في الدولة.
المادة =74

إن الحساب النيائي الذي تصدره مديرية المالية لكل سنة ،عمالً بأحكام القرار رقم  43<9المؤرخ في 8

ت  5سنة  ،4<54يبمغ في وقت واحد إلى المجمس النيابي والى المجنة الموكمة بفحص الحسابات التي

نص عمييا في القرار المتقدم الذكر .ولممجمس النيابي أن يقدم ممحوظاتو في شأن تنفيذ الميزانية ،مراعياً
الحدود التي وضعت الختصاصو تطبيقاً لممواد < 5إلى  .68وعميو ،إذا قدم ممحوظاتو في ىذا الشأن ،أن

يرسميا في خالل عشرين يوماً إلى لجنة فحص الحسابات ،بواسطة الحاكم .وىو يعمق عمييا عند
االقتضاء ما يبدو لو من اآلراء.

الفصل الخامس
تدابير مختمفة

المادة =75

إنو ،فيما خال القضايا المتعمقة بوضع اليد ،ال تمكن إقامة أية دعوى عمى الدولة إال بعد أن يقدم المدعي

مذكرة لمحاكم يبين فييا موضوع دعواه ،واألسباب التي أوجبتيا .فيعطى وصالً بمذكرتو .وال تجوز إقامة

الدعوى لدى المحاكم إال بعد مضي شيرين من تاريخ الوصل المذكور .غير أنو يبقى لممدعي في ىذه
األثناء حق اتخاذ الطرق االحتياطية القانونية .وتقديم ىذه المذكرة مع إلحاقيا بإقامة الدعوى في خالل

ثالثة أشير يبطل حكم مرور الزمن.
المادة =76

يحق لممجمس النيابي أن يبدي األماني التي يراىا مفيدة فيما يختص بجميع المسائل االقتصادية ،أو
باإلدارة العامة ،أو بمصمحة محمية.

المادة =77

يحق لكل شخص لبناني أن يقدم عريضة إلى الحاكم ،والى المديرين ،أو رؤساء الدوائر العامة في

الدولة .أما العرائض التي تقدم إلى رئيس المجمس النيابي ،فتنظر فييا المجنة ذات االختصاص .ثم
ترفض أو ترسل إلى الحكومة لتأخذ مجراىا القانوني.

المادة =78

كل عريضة تتعمق بحقوق ،أو مصالح شخصية ،يجب رفضيا إذا كان النظر فييا من اختصاص
المحاكم.
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المادة =79

عد باطمة حتماً .كذلك كل قرار
كل مناقشة تتعمق بشؤون خارجة عن دائرة اختصاص المجمس النيابي ،تُ ّ
في أي موضوع كان ،يتخذه المجمس النيابي المذكور في غير األوقات المعينة لفصول جمساتو العادية،
عد باطالً أيضاً .أما أمر اإلبطال فيصدره المندوب السامي بمقتضى ق ارر
أو غير العادية المرخص فييا ُي ّ
بناء عمى اقتراح الحاكم.

المادة =7:

إن المندوب السامي لمجميورية الفرنساوية يمكنو أن يؤجل اجتماع المجمس النيابي وأن يحمّو .وفي ىذه

المادة ;=7

إن أحكام المواد المخالفة ليذا القرار وال سيما المواد  9و :و; و< و< 4و 53و 54و 55و 56و57

المادة <=7

إن أحكام ىذا القرار ،ال يمكن في حال من األحوال أن تؤثر في الق اررات التي ستتخذ طبقاً لقواعد يحددىا

الحالة األخيرة تجتمع الييئات االنتخابية لتجديد االنتخابات في خالل ستة أشير.

من القرار رقم  669المؤرخ في أول أيمول سنة  4<53ألغيت وتبقى ممغاة.

قرار مقبل ،فيما يتعمق باالتفاقات التي يمكن عقدىا بين لبنان الكبير من جية ،وبين دول سوريا أو
اتحاد ىذه الدول من جية أخرى.

المادة =83

عمى السكرتير العام في المفوضية العميا ،وحاكم لبنان الكبير أن ينفذا ،كل في ما اختص بو أحكام ىذا

القرار.

بيروت في ; آذار سنة 4<55

وكيل المندوب السامي لمجميورية الفرنساوية

في سوريا ولبنان

االمضاء= روبر دي كو
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