قوانين االنتخابات قبل فترة االستقالل
قرار عدد ( 2المفوض السامي)
صادر في 1934/1/2

يتعمق بانتخاب أعضاء المجمس النيابي
في الجميورية المبنانية
ان المندوب السامي لمجميورية الفرنساوية،

بناء عمى صك االنتداب المؤرخ في  24تموز ،1924
ً
بناء عمى المرسومين الصادرين من رئيس الجميورية الفرنساوية بتاريخ  23تشرين الثاني سنة  1920و  16تموز
ً

،1933

بناء عمى المادة  90من الدستور المبناني،
ً
بناء عمى القرار عدد  1تاريخ  2كانون الثاني  1934الذي تقرر توجيو تنظيم السمطات العمومية في الجميورية المبنانية
ً
وسيرىا بصفة مؤقتة،

قرر ما يأتي:
الفصل األول

في تخصيص المراكز االنتخابية (الكراسي)
وتقسيميا وكيفية التصويت واالقتراع

المادة األولى:

يتألف المجمس النيابي في الجميورية المبنانية من ثمانية عشر عضواً .وتعتبر كل محافظة منطقة
انتخابية ،اما تخصيص المراكز فيصدر في شأنو مرسوم من رئيس الجميورية وسيبنى عمى نسبة عدد
كل طائفة من الطوائف الموجودة في الجميورية المبنانية.

المادة :2

ألجل توزيع المراكز النيابية بين المحافظات يوضع المعدل بقسمة عدد األىالي الناخبين عمى عدد

أعضاء المجمس النيابي ويخصص لكل طائفة مركز نيابي واحد عمى األقل في كل محافظة إذا كان عدد
تمك الطائفة في ىذه المحافظة يشتمل عمى المعدل االنتخابي المتقدم الذكر.

واذا قسم مجموع عدد طائفة ما عمى المعدل االنتخابي وكان حاصل القسمة كس ارً يزيد عمى نصف ىذا

المعدل فانو يحق ليذه الطائفة أيضاً ان يكون ليا مركز نيابي .وكذلك إذا كانت نتيجة القسمة عدداً
يساوي المعدل كمو مع زيادة تربو عن نصفو فان عدد األعضاء الذي يخصص ليا في المجمس النيابي

يكون حينئذ أثنين ،وتعطى طوائف األقميات عضواً في المجمس النيابي من أصل عدد األعضاء
المنصوص عميو في المادة األولى ويخصص ىذا المركز لمدينة بيروت.
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وال يجوز ان يكون ألحدى الطوائف في مجموع المناطق االنتخابية اال عدد النواب الذي يستحقو مجموع

أبنائيا في الدولة بعد قسمة ىذا المجموع.

واذا زاد عدد نواب احدى الطوائف في مجموع المناطق االنتخابية عمى العدد المحدد في الفقرة السابقة
فان المركز االضافي يمىى في المحافظة التي يكون فييا كسر المعدل االنتخابي أقل من سواه وتكون تمك
الطائفة قد مثمت فيو .واال فان ىذا المركز يعطى لمكسر الذي يكون أكثر عدداً.

المادة :3

ان جميع الناخبين في المنطقة االنتخابية وفي كل ىيئة انتخابية بال فرق بين طوائفيم يصوتون جميعاً

المادة :4

ان عدد الناخبين من األىالي يتألف من أبناء لبنان الكبير الذين قيدت أسماؤىم في سجل ) (Aوسجل

ال نتخاب المرشح أو المرشحين الذين يراد انتخابيم.

) (Bمن سجالت االحصاء يضاف إلييم جميع الذين قيدت أسماؤىم في السجل ) (Eبشرط أن يكون
ىؤالء من الذين يدفعون إلى الدولة ضريبة من الضرائب المقررة.

المادة :5

ان المرسوم الذي اتخذ تطبيقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة األولى يبقى نافذاً معموالً بو إلى ان يتم

المادة :6

ان التصويت يكون عاماً عمى درجة واحدة واالقتراع يكون سرياً .واالنتخاب يجري بطريقة اقتراع القائمة

احصاء عام جديد لألىمين.

إذا كانت المحافظة تستحق أكثر من نائب واحد وبطريقة االقتراع عمى أسم واحد إذا كانت المحافظة ال
تستحق اال نائباً واحداً .ذلك كمو طبقاً لمشروط المعينة فيما يمي.

المادة :7

ال يجوز انتخاب أحد لممجمس النيابي اال إذا كان من أبناء الجميورية المبنانية حاصالً عمى حق

االنتخاب وبالىاً من العمر خمساً وعشرين سنة كاممة ومتمتعاً بجميع الحقوق المدنية والسياسية وعارفاً
القراءة والكتابة .وتسقط الصفة النيابية عن كل عضو من أعضاء المجمس النيابي إذا حكم عميو في

أثناء مدة نيابية بما يوجب حرمانو قيد اسمو في القوائم االنتخابية عمالً بأحكام المادة الثالثة عشرة

ويجب حتماً ان يتحقق المجمس النيابي أمر اسقاط تمك الصفة عنو باالطالع عمى األوراق المثبتة التي
ترسميا إليو الحكومة في ىذا الشأن.

المادة :8

تدعى الييئات االنتخابية بمقتضى مرسوم يصدره رئيس الجميورية وتكون الميمة بين تاريخ نشر ىذا

المرسوم واجتماع الييئات االنتخابية خمسة عشر يوماً عمى األقل.

وتجري االنتخابات العامة في خالل الستين يوماً التي تتقدم موعد انتياء سمطة المجمس النيابي وذلك

فيما خال الحالة التي يحل فييا المجمس طبقاً لما رتبو ونص عميو دستور الجميورية المبنانية.
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المادة :9

إذا خال مركز نائب بسبب وفاة أو استقالة أو سبب آخر ينتخب خمف لو في خالل شيرين تبتدىء من

اليوم الذي خال مركزه فيو ،غير انو ال ينتخب خمف لمنواب الذين تخمو مراكزىم قبل تجديد المجمس
النيابي بستة أشير.
الفصل الثاني

وضع القوائم االنتخابية واعادة النظر فييا
المادة :10

تؤلف لجنة القيد األسماء في القوائم االنتخابية في كل قضاء وتؤلف كل لجنة من المجان المشار إلييا

من موظف إداري ينتدبو القائمقام ليكون رئيساً لمجنة ،ومن أحد أعضاء المحكمة البدائية أو قاضي

الصمح ،ومن رئيس المجمس البمدي في قاعدة القضاء أو أحد أعضاء ىذا المجمس ومن رئيس قمم
األحوال الشخصية المحمي ومن اثنين حاصمين عمى الحقوق االنتخابية ويضاف إلييم العدد الالزم من

الموظفين لمقيام بأعمال السكرتارية في المجنة.
المادة :11

وبناء عمى المعمومات التي
تتمقى المجان المؤلفة لتقييد أسماء الناخبين سجالت االحصاء في كل قضاء.
ً
تستمدىا من ىذه السجالت توضع قائمة واحدة ألسماء الناخبين في القضاء ويذكر في ىذه القائمة
االسم والكنية والعمر والمذىب والمينة والمحل األصمي الحقيقي لكل ناخب .وتقسم القوائم إلى أقسام
مستقمة متوالية معادلة لعدد األقسام االنتخابية المبينة في الفقرة التالية وىي

( )1المناطق البمدية واذا كانت منطقة احدى البمديات مقسومة إلى أحياء فان األقسام المختصة بيا في

القائمة تكون أيضاً عمى نسبة عدد ىذه األحياء.

( ) 2األماكن الجامعة ذات األسماء المعينة التي ليس ليا بمديات .وجميع الناخبين التابعين ألماكن
جامعة ليس ليا تسمية خاصة أو المقيمين في منازل متفرقة منفردة عن كل مكان جامع يضمون إلى

عدد الناخبين في أقرب مكان جامع لو تسمية خاصة.
المادة :12

المادة :13

يج ب عمى كل لجنة من لجان تقييد األسماء االنتخابية ان تخبر السمطة القضائية ذات االختصاص عن

كل شخص يرتكب مخالفة ليذا القرار عند وقوفيا عمييا.
ال يجوز ان تقيد في القوائم االنتخابية أسماء:

( )1األشخاص الذين حكم بحرمانيم من الحقوق الوطنية سواء كان ىذا الحرمان عقاباً خاصاً أو مضافاً
إلى عقوبات أخرى

( )2األشخاص الذين حكم عمييم بحرمانيم مؤبداً من الرتب والوظائف العامة .اما الذين حرموا وظائفيم

إلى أجل فال يجوز قيد اسمائيم اال بعد انتياء مدة عقابيم
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( )3األشخاص الذين حكم عمييم الرتكابيم جناية أو جنحة شائنة .أما الجنح التي تعتبر شائنة فيي:
السرقة واالحتيال وسوء االئتمان والفضائح العمنية المخالفة لألدب والحياء وتحريض القصر عمى

الخالعة والتشرد واالفالس التقصيري (غير االحتيالي)

( )4المحكوم عمييم بعقاب الحبس عمى األقل الرتكابيم جناية
( )5المحجور عمييم قضائياً ما بقي ىذا الحجر

( ) 6المفمسين الذين لم يحكم عمييم بسبب افالس تقصيري أو احتيالي فيؤالء ال يمكن قيد أسمائيم في
القوائم االنتخابية مدة ثالث سنوات تبتدىء من يوم اعالن افالسيم وال يجوز انتخابيم اال بعد إعادة

شرفيم

( ) 7األشخاص الذين يحكم عمييم بعقوبة الحبس التأديبي أو بعقوبة أشد منيا الرتكابيم مخالفة ما
ألحكام ىذا القرار.

المادة :14

ان المجنة المنشأة في قاعدة القضاء تعيد النظر كل عام في القائمة االنتخابية كما جاء في المادة 10

والواجب عمى رؤساء البمديات والمختارين ان يقدموا ليذه المجنة قائمة ذات قسمين فيما بين أول كانون

الثاني و  10منو من كل سنة .فالقسم األول من ىذه القائمة يشتمل عمى أسماء سكان مدينتيم أو
محمتيم الجامعة الذين يرون انيم اكتسبوا الصفات التي يوجبيا ىذا القرار ليصح تقييد أسمائيم في

القائمة االنتخابية ،وعمى أسماء الذين تتم ليم الشروط المطموبة من حيث السن والسكن قبل بدء شير
نيسان من السنة نفسيا ،وعمى أسماء الذين اىمل قيد أسمائيم .أما القسم الثاني من القائمة المذكورة

فيشتمل عمى أسماء الذين يجب حذف أسمائيم وىم
( )1الذين توفوا

( )2الذين قررت المجان ذات االختصاص حذف أسمائيم

( )3الذين فقدوا الصفات الالزمة التي تخوليم حق تقييد أسمائيم

( ) 4الذين يرى أولئك الرؤساء والمختارون أن أسماءىم قيدت بوجو غير قانوني وأن كان ىذا التقييد لم
يصادف اعتراضاً .ثم تنظم المجنة محض ارً عن الق اررات التي تتخذىا بعد ان تحقق عند االقتضاء
وبناء عمى ذلك تعدل القائمة االنتخابية في
المعمومات التي تقدم ليا وتذكر فييا األسباب والمستندات.
ً
القضاء.
أما في المدن المقسومة إلى أحياء فان مختاري ىذه األحياء يرسمون إلى رئيس البمدية في الميمة نفسيا

قائمة ذات قسمين كما نص عمييا في الفقرة األولى.
المادة :15

تؤخذ نسخة عن القائمة االنتخابية الموضوعة لكل مجموع انتخابي مستقل عن اآلخر طبقاً لما نص

عميو في المادة الـ  11ويرسل المحافظ بالطريقة الالدارية النسخة المختصة بالقضاء الذي يكون قاعدة
المواء .أما النسخ المختصة باألقضية األخرى فيرسميا القائمومقام لكي تودع يوم  31كانون الثاني عمى
األكثر في سكرتيريات المجالس البمدية ولدى المختارين في أحياء المدينة وفي األماكن الجامعة التي
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ليس ليا بمديات .وىذه النسخ يجوز ألي كان ان يطمع عمييا وينسخيا .وفي اليوم الذي تودع فيو ىذه

النسخ يعمن أمرىا بجميع وسائل االعالن الرسمي المعتاد وبواسطة الصحف المحمية إذا وجدت.
المادة :16

ان المرسوم الذي يصدره رئيس الجميورية ويعين فيو موعد تأليف المجان المختصة بتقييد أسماء

الناخبين توطئة لالنتخابات العامة التي يقتضييا تأليف المجمس النيابي – يتضمن أيضاً تعيين الموعد
الذي ترسل فيو نسخ القائمة االنتخابية لتودع في سكرتيريات المجالس البمدية ولدى المختارين وكذلك

يتضمن الموعد الذي يجب فيو ان تدخل بوجو نيائي عمى القوائم االنتخابية جميع التنقيحات القانونية

التي صدر األمر بادخاليا عمييا.
المادة :17

ان المحافظ في المحافظة والقائمومقام في األقضية يرسمون نسخاً من القوائم االنتخابية المختصة
باألقضية إلى مدير الداخمية مباشرة وكذلك يرسمون إليو بعدئذ القوائم المنقحة في كل سنة ومعيا

المحاضر التي نص عمييا في المادة الرابعة عشرة ويضيفون إلييا ممحوظاتيم الخاصة .فإذا رأى مدير
الداخمية انو لم يراع فييا أمر المعامالت والميل التي أوجبتيا القوانين النافذة يحيل بال إبطاء ما أجرتو

لجان التقييد االنتخابي في األقضية إلى لجنة عميا وىي تفصل في األمر في خالل ثالثة أيام وتعين عند
االقتضاء الميمة التي يجب في أثنائيا ان تعاد األعمال الممىاة.
المادة :18

تؤلف المجنة العميا المختصة بتقييد األسماء في الموائح االنتخابية من مستشار في محكمة التمييز رئيساً
ومن مفتش معاون مفتش الدوائر اإلدارية لدى مديرية الداخمية مقر ارً ومن أعضاء ىم قاض في محكمة
بيروت البدائية ورئيس دائرة الترجمة أو ترجمان خاص ورئيس أو نائب رئيس قمم األحوال الشخصية
لدى مديرية الداخمية ويكون تعيين جميع أعضاء المجنة العميا بمقتضى مرسوم يصدره رئيس الجميورية.

المادة :19

كل لبناني أىمل قيد اسمو في القائمة االنتخابية يمكنو ان يطمب قيده ،وكل ناخب مقيد اسمو في
القائمة االنتخابية يمكن و ان يطمب حذف اسم شخص قيد اسمو بوجو غير قانوني أو قيد اسم أىمل

ذكره .وىذا الحق مخول أيضاً لممختارين والقائمي مقام والمحافظين .واألولون (المختارون) يجب ان
يقدموا طمبيم في ىذا الشأن بواسطة القائمي مقام أو المحافظين وبموافقتيم .ويعطي عندئذ رئيس لجنة

تقييد األسماء وصال بالطمب المذكور.

ويجب أن تقدم الطمبات المتعمقة بقيد األسماء أو بحذفيا في خالل عشرة أيام تبتدىء من تاريخ نشر
نسخ القوائم االنتخابية ،وان ترسل إلى لجنة تقييد األسماء في القضاء.

المادة :20

يجب عمى رئيس المجنة عند االعتراض عمى تقييد اسم أحد الناخبين ان يخبره بال ابطاء عن ىذا

االعتراض بكتاب مضمون .ويحق لممعترض عميو ان يبدي ممحوظاتو شفيياً أو كتابياً أو ان يبدييا

بواسطة وكيل في خالل خمسة أيام من تاريخ وصول الكتاب المضمون المثبت ارسالو بمقتضى وصل
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منو .والمجنة تفصل في األمر بال نفقات وبدون ان تراعي أصول المعامالت القضائية .والطمبات

المختصة بتقييد األسماء أو بحذفيا تعفى من الصاق الطوابع.
المادة :21

ان رئيس المجنة يبمغ الق اررات الصادرة إلى رؤساء البمديات والمختارين والى القائم مقام في خالل ثالثة

أيام من تاريخ صدور كل قرار ،وىي اي الق اررات التي تصدرىا لجان تقييد األسماء في األقضية ال تقبل
االعتراض وال االستئناف اال إذا كانت مناقضة لألنظمة فانيا تكون حينئذ قابمة لممراجعة لدى المجنة

العميا المؤلفة بمقتضى المادة السابعة عشرة.
المادة :22

في  31آذار من كل سنة تجري لجان تقييد األسماء في األقضية جميع التنقيحات الواجبة وترسل إلى
المحافظ في قاعدة القضاء المركزي والى القائمي مقام في باقي األقضية القوائم المنقحة والموضوعة

نيائياً أيضاً .والموظفون المتقدم ذكرىم يرسمون نسخ القوائم المذكورة إلى رؤساء البمديات والمختارين
والواجب ان يطمع األىالي عمى تمك النسخ إذا طمبوا ذلك.

المادة :23

ان القائمة االنتخابية تبقى كما وضعت صالحة معموالً بيا إلى  31آذار من السنة التالية ،ىذا ما خال

التىيير الذي يدخل عمييا بمقتضى قرار لجنة تقييد األسماء وما يحذف منيا من أسماء الناخبين

المتوفين أو الذين يحرمون الحقوق المدنية والسياسية بموجب حكم مبرم .والمحافظون والقائمو مقام

يجرون حينئذ ىذه التنقيحات نفسيا عمى القائمة األصمية التي بأيدييم ويتحققون اجراءىا أيضاً عمى
القوائم التي تكون بأيدي رؤساء البمديات والمختارين.
الفصل الثالث

في من يجوز ان يكون ناخباً
ومن يجوز ان يكون منتخباً

المادة :24

ان القوائم االنتخابية لألقضية تشتمل عمى أسماء جميع أبناء الجميورية المبنانية البالىين من العمر احدى

وعشرين سنة كاممة والمتمتعين بالحقوق المدنية والسياسية والمتخذين ليم محالً أصمياً حقيقياً في القضاء

والمقيمين فيو منذ ستة أشير عمى األقل .وتقيد أيضاً في القوائم االنتخابية في األقضية بشرط مراعاة الشروط
المتقدمة ما عدا المختص منيا بمدة االقامة:

( )1أسماء الذين احوجتيم الضرورة إلى االقامة في جية معينة لكونيم خدام مذىب ديني معترف بو من
الدولة أو النيم موظفون عموميون.

( )2أسماء الذين لم تتم لي م الشروط المختصة بالعمر واالقامة عند وضع قوائم االنتخاب ولكنيم سيحصمون
عمييا قبل ان تختم ىذه القوائم عمى وجو نيائي.
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ان غياب أحدىم عن القضاء بسبب خدمتو في الفرق الخاصة أو الشرطة المبنانية أو الجيش الفرنساوي ال

ينجم عنو أقل تأثير في القواعد المنصوص عمييا آنفاً في شأن قيد األسماء في القوائم االنتخابية.

المادة  :25ال يجوز ألحد ان يقيد اسمو في قائمتين أو أكثر معاً وال في عدة أقسام من قائمة تتعمق بجممة أماكن من

القضاء .أما الناخبون الذين تذكر اسماؤىم خطأ في عدة قوائم انتخابية أو في عدة أقسام من قائمة انتخابية

واحدة فيجب عمييم في أثناء المدة المخصصة العادة النظر ان يخبروا عن المكان الجديد الذي جعموا فيو
محميم األصمي الحقيقي والذي يرومون االقتراع فيو وانما يشترط عمييم حينئذ ان يثبتوا اقامتيم فيو سحابة
المدة قبل ختام القوائم االنتخابية عمى وجو نيائي.

وكل طمب مختص بتىيير تقييد اسم ما ومرسل إلى رئيس لجنة تقييد األسماء االنتخابية يجب ان يشفع بطمب

حذف األسم نفسو من قائمة االنتخاب السابقة أو من نسختيا لكي يبمغ – أي طمب الحذف – إلى رئيس لجنة

تقييد األسماء االنتخابية في القضاء الذي يجب ان يتم فيو حذف االسم.
المادة  :26ان رجال الجندية ومن ىم في حكميم عمى اختالف الرتب سواء كانوا مندمجين في سمك الفرق الخاصة أو
الشرطة المبنانية أو الجيوش الفرنسوية البرية أو البحرية ال يشتركون في أي اقتراع كان متى وجدوا في

فرقيم ومراكزىم أو في حالة القيام بوظائفيم .اما الذين يكونون في وقت اال نتخاب متمتعين بحرية االقامة
غير عاممين في سمكيم أو حاصمين عمى اجازة قانونية فيمكنيم ان يقترعوا في القضاء الذي قيدت فيو

اسماؤىم بطريقة قانونية وىذا الحكم يشمل أيضاً الضباط والذين ىم في حكميم متى كانوا محالين إلى
االستيداع أو إلى االحتياطي.

المادة  :27ان الجنود عمى اختالف رتبيم ووظائفيم سواء كانوا في سمك الفرق الخاصة أو الشرطة المبنانية أو الجيوش
الفرنسوية البرية أو البحرية ال يمكن انتخابيم أعضاء لممجمس النيابي .وىذا الحكم يشمل جنود البر والبحر

حتى المحالين منيم إلى االستيداع والخارجين عن الييئة العاممة .غير انو ال يشمل الجنود الذين حصموا عمى
حق معاش التقاعد وارسموا إلى مواطنيم أو أبقوا فييا ريثما تتم معاممة تقاعدىم .وكذلك ال يشمل الجنود

الداخمين في سمك االحتياطي أو سمك المستحفظ إذا كان موجوداً أو سيوجد لمفرق الخاصة أو الشرطة

المبنانية وال الجنود المندمجين في سمك الجيوش الفرنسوية البرية والبحرية متى كانوا تابعين لمفريق

االحتياطي أو الفريق المتحفظ منيا.
المادة :28

ان القيام بوظائف عامة أو دينية متى كان أصحابيا يتناولون رواتبيم من خزينة الدولة يحول دون انتخابيم

أعضاء لممجمس النيابي .وعمى ذلك فان كل موظف ينتخب عضواً لممجمس المشار إليو يعين لو خمف في

وظيفتو إذا لم يبمغ رفضو عضوية المجمس النيابي في خالل ثمانية األيام التي تتمو التحقيق في شأن

االنتخابات وكل عضو من أعضاء المجمس النيابي يعين أو يرقى إلى وظيفة عامة ذات راتب يعد منفصالً عن
المجمس بمجرد قبولو ليا.
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المادة :29

ان األشخاص المشار إلييم فيما يمي ال يجوز انتخابيم في أي منطقة انتخابية في مدة قياميم بوظائفيم وفي

مدة الستة أشير التي تمي تركيم لوظائفيم بسبب االستقالة أو العزل أو تىيير محل اإلقامة أو أي سبب آخر،
ىم:

( )1سكرتير الدولة

( )2مديرون ورؤساء الدوائر العامة في إدارة الحكومة المركزية
( )3قضاة محكمتي االستئناف والتمييز

المادة  :30ان األشخاص المشار إلييم فيما يمي ال يجوز انتخابيم بالقضاء أو المحافظة الداخمة كميا أو بعضيا في
دائرة اختصاص وظائفيم مدة قياميم بوظائفيم وسحابة الستة أشير التي تمي تركيم لوظائفيم بسبب استقالة

أو عزل أو تىيير محل اقامتيم أو أي سبب آخر وىم:
( )1المحافظون والقائمو مقام

( )2قضاة المحاكم البدائية والمحاكم الصمحية

( )3الميندسون رؤساء األقسام التابعة إلدارة األشىال العامة
( )4مفتشو المعارف العامة

( )5المحاسبون ومديرو المال وسائر المأمورين عمى اختالف رتبيم الذين ىم تحت أمرتيم وعمى وجو عام
جميع مأموري الدوائر المالية أو الدوائر المختصة بجباية الضرائب.

( )6رؤساء سائر الدوائر في اإلدارة المركزية
( )7محافظو الىابات

( )8مفوضو البوليس
المادة  :31كل توكيل انتخابي مرتبط بشرط أو قيد يعتبر لىواً وال يعتد بو بوجو من الوجوه.
المادة :32

ال يجوز ألحد ان يرشح نفسو في أكثر من منطقة انتخابية واحدة غير انو يجوز لمن توفرت فيو الشروط

ليكون عضواً في المجمس النيابي أن يرشح نفسو عن أي منطقة كانت.
الفصل الرابع
األعمال االنتخابية

المادة :33

كل لبناني يرشح نفسو لالنتخابات العامة أو الجزئية في منطقة ليس ليا اال عضو واحد في المجمس
النيابي ،وكل لبناني يرشح نفسو منفرداً ،وكل فريق من المبنانيين يتفق عمى وضع قائمة في المناطق

التي يحق ليا انتخاب عدة أعضاء لممجمس النيابي – يجب عمييم ان يعينوا في تصريح قانوني مصدق،
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المنطقة التي يريدون ترشيح أنفسيم فييا .وىذا التصريح يودع مركز الحكومة في بيروت مقابل وصل

وقتي قبل يوم االنتخاب بعشرة أيام عمى األقل ،وبعد خمسة أيام يعطى الوصل النيائي.
المادة :34

كل تصريح مخالف لممادة السابقة يعد باطالً غير مقبول .واذا قدم لبناني واحد أو فريق من المبنانيين
تصريحات في أكثر من منطقة واحدة فان التصريح السابق بتاريخو يعد وحده صالحاً معموالً بو واذا
كانت التصريحات ذات تاريخ واحد عدت جميعيا باطمة ،ويرفض أعطاء وصل موقت بكل قائمة تشتمل

عمى أسماء من المرشحين أكثر من عدد األعضاء الذين يراد انتخابيم لممجمس النيابي أو تشتمل عمى
أسماء مرشحين قيدت أسماؤىم في قائمة أخرى في المنطقة نفسيا.

المادة :35

ال يجوز حذف ا سم مرشح في احدى القوائم اال إذا ابدى رغبتو في العدول عن الترشيح في مركز
الحكومة في بيروت بمقتضى إقرار قانوني مصدق قبل الشروع في االنتخاب بخمسة أيام عمى األقل ،وفي
ىذه الحال يمكن تكميل قائمة المرشحين عند االقتضاء باضافة أسماء مرشحين آخرين يصرحون بترشيح

أنفسيم قبل ابتداء االنتخاب بثالثة أيام عمى األقل طبقاً ألحكام المادة .33
المادة :36

ال يجوز توقيع اعالنات وال الصاقيا وال إرسال نشرات أو منشورات أو تصريحات عامة وال توزيعيا عمى

الناس لمصمحة مرشح أو عدد من المرشحين لم يكونوا قد صرحوا بترشيح أنفسيم ولم يطبقوا أعماليم

بوجو عام عمى أحكام ىذا القرار.
المادة :37

ان أوراق االقتراع التي توضع باسم لبناني أو عدد من المبنانيين كان ترشيحيم مخالفاً ألحكام ىذا القرار

ال يعتد بيا عند فتح عمبة االنتخاب لمعرفة نتيجة االقتراع وتضم إلى المحضر وكل ما يمصق أو يوزع
من االعالنات والتصريحات العامة وأوراق االنتخاب لتأييد مرشح أو عدة مرشحين في منطقة ال يجوز

الصاقيا أو توزيعيا فييا ،ينزع أو يحجز.
المادة :38

ان اسماء المرشحين الذين يسمم الييم الوصل النيائي تبمغ تباعاً بال ابطاء الى المحافظين والقائمي

المادة :39

ان المنطقة االنتخابية النتخاب النواب ىي المحافظة.

مقام ثم تعمق عمى اثر وصوليا في االماكن التي تمصق فييا عادة االعالنات الرسمية.

ولمدير الداخمية ان يصدر ق ار ارً خاصاً بقسمة المنطقة االنتخابية الى عدة اقالم لالقتراع حسبما تقتضيو

الظروف المحمية وعدد الناخبين وينشر قرار التقسيم في جميع احياء المدينة او جيات كل قضاء قبل

دعوة الناخبين.
المادة :40

يجري انتخاب النواب في اقالم االقتراع وتعين بصراحة الىرفة المخصصة باالقتراع.
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المادة :41

ال يجوز لمييئة االنتخابية ان تيتم بىير االنتخاب الذي عقدت الجمو ويحظر عمييا كل مناقشة او مباحثة
اياً كان نوعيا.

المادة :42

ان رئيس مركز االقتراع ( قمم االقتراع) ىو وحده موكل بالمحافظة عمى النظام الداخمي في الييئة

االنتخابية وال يجوز ألية قوة مسمحة غير التي يطمبيا الرئيس ان تقف في غرفة االقتراع ويجب عمى
السمطات المدنية وقواد الشرطة ان يمبوا مطالبو.

المادة :43

ان المحافظ او مندوبو ىو الذي يرأس اعمال االقتراع النتخاب النواب ،ويجب ان يعمن تعيين المنتدبين

لرئا سة مراكز االقتراع قبل الشروع في االنتخاب بخمسة ايام عمى االقل ويساعد الرئيس عدد من
المعاونين اقمو اثنان واكثره اربعة من طوائف مختمفة فيختار الرئيس نصفيم ويختار النصف االخر

الناخبون الحاضرون عند افتتاح مركز االقتراع من بين الناخبين الذين يعرفون القراءة والكتابة .ويعاون
الرئيس عند االمكان سكرتير او عدة سكرتيرية من الموظفين .وال يكون ليم اال صوت استشاري ويجب

ان يكون الرئيس ونصف عدد المعاونين عمى االقل حاضرين سحابة مدة االعمال االقتراعية كميا.
المادة :44

ان قمم االقتراع يفصل موقتاً في المشاكل التي ليا عالقة باالعمال االنتخابية ويجب ان تذكر ق ارراتو في

المحضر وان تضاف الييا المستندات او االوراق التي تتعمق بيا بعد ان يوقع عمييا جميع اعضاء القمم

ما عدا السكرتيرين الموظفين.
المادة :45

توضع نسخة رسمية من قائمة الناخبين عمى الطاولة التي يجتمع حوليا موظفو قمم االقتراع فتبقى مدة

المادة :46

يحق لكل ناخب مقيد اسمو في القائمة المتقدمة الذكر ان يشترك في االقتراع ويحرم ىذا الحق جميع

االعمال االنتخابية كميا.

الموقفين والمتيمين غيابياً واالشخاص المودعين في معيد مخصص لممجانين وان لم يكونوا تحت الحجر

القانوني.
المادة :47

ال يجوز الحد ان يشترك في االقتراع ان لم يكن اسمو مقيداً في القائمة .ويستثنى من ىذا الحكم

المبنانيون الحاصمون عمى قرار في ىذا الشأن من لجنة تقييد االسماء االنتخابية في القضاء او من

المجنة العميا المؤلفتين بمقتضى المادتين  10و.17

وال يجوز لمناخب ان يضع في عمبة االنتخاب اال ورقتو الخاصة ويجب عميو عند وضعيا ان يبرز تذكرة

احصائو فيضع احد السكرتيرية عمى ظيرىا طابعا يشير الى مركز االقتراع ويتضمن خانتين حاليتين مع
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تعيين دورة االقتراع .ثم يضع السكرتير في الخانة الخالية المختصة باالقتراع الذي من اجمو يضع الناخب

ورقتو  -تاريخ اليوم الذي تجري فيو االعمال االنتخابية ويوقع امضاءه.
المادة :48

عمى الناخب عندما ينادى باسمو ان يسمم الى الرئيس ورقة انتخابو وىي مطوية فيضعيا الرئيس في

عمبة االنتخاب .وليذه العمبة فوىة واحدة جعمت الدخال اوراق االنتخاب منيا ويجب قبل الشروع في
االقتراع ان تقفل ىذه العمبة بقفمين مختمفين وان يبقى مفتاح احدىما بيد الرئيس والثاني بيد المعاون

االكبر سناً من المعاونين المعينين من قبل الناخبين .واذا حدث عند ختام االقتراع ان المفتاحين لم يكونا
لدى الرئيس فانو يتخذ حينئذ جميع التدابير الالزمة لفتح العمبة بال ابطاء.

المادة :49

يتحقق اقتراع كل ناخب باالمضاء او العالمة التي يضعيا احد اعضاء مركز االقتراع امام اسم الناخب
عمى القائمة المأخوذة عمى النسخة الرسمية لقائمة الناخبين.

المادة :50

بعد ختام االقتراع يشرع في فتح العمبة والنظر في اوراق الناخبين التي فييا عمى الوجو اآلتي:

تفتح عمبة االقتراع ويحقق عدد ما فييا من االوراق فاذا وجد ىذا العدد اكثر او اقل من عدد المقترعين
يذكر ذلك في المحضر .اما تحقيق اوراق الناخبين فيتم عمى ايدي موظفي قمم االقتراع ما لم يكن عدد

الناخبين زائداً عن ثالثمائة فحينئذ يمكن قمم االقتراع ان يعين من بين الناخبين الحاضرين العارفين

القراءة والكتابة عدداً كافياً لمساعدة موظفيو ويقسميم اربعة اربعة عمى االقل لكل طاولة .واذا حدث ان

يكون تحقيق االوراق متعمقاً بعدة مرشحين او بعدة قوائم يمكنيم ان يعينوا عندئذ محققين مخصصين لكل
منيا .وىؤالء المحققون يجب ان يقتسموا عمى قدر االمكان اقساماً متساوية لكل طاولة من الطاوالت

المعينة لتحقيق االوراق .والرئيس ىو الذي يوزع اوراق الناخبين التي يجب تحقيقيا ثم يق أر احد

المحققين لدى كل طاولة كل ورقة انتخابية بصوت جيير ويسمميا الى محقق آخر فتقيد االصوات

المحققة عمى اوراق معدة الثبات نتيجة االقتراع .وعندما يكمف الناخبون الحاضرون فتح االوراق

وتحقيقيا فان رئيس قمم االقتراع واعضاءه يراقبون عندئذ اعماليم.
المادة :51

ترتب الطاوالت التي تفرز وتحقق عمييا اوراق الناخبين بشكل يستطيع معو الناخبون ان يدوروا حوليا.

المادة :52

ان جميع االوراق البيضاء واالوراق التي ال تدل داللة كافية عمى االسم المقيد فييا أو التي تحتوي عمى

ما يدل عمى ىوية اصحابيا وكذلك االوراق التي ال سبيل لقراءتيا او التي كتبت عمى ورقة ممونة او

وضعت عمييا عالمة خارجية واالوراق التي كتبت فييا عبارات ميينة لممرشحين او لىيرىم من االشخاص
ال يعتد بيا في نتيجة تحقيق االقتراع وانما تضم الى المحضر.
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المادة :53

ليس لمناخبين ان يعدوا اال ورقة واحدة لالقتراع ويجب ان تشتمل عمى اسماء بقدر عدد النواب الذين يراد

انتخابيم وال يجوز ان تشتمل اال عمى ىذا العدد.

واذا اشتممت احدى اال وراق بالرغم من ىذا الحكم عمى عدد من المرشحين يربو عمى عدد النواب الذين
يراد انتخابيم فان اسماء المرشحين المذكورين قبل اآلخرين من كل طائفة ىي دون سواىا التي يعتد بيا

عند فرز االصوات.
المادة :54

يعمن الرئيس عمى اثر فرز االوراق وتحقيقيا نتيجة االقتراع الموقتة وجميع االوراق ما خال التي يجب

المادة :55

عندما تعمن النتيجة الموقتة لالقتراع ينظم محضر االعمال في نسختين ويختم ثم يوقعو جميع اعضاء

ضميا الى المحضر وفقا لممادتين  37و  52تحرق امام الناخبين.

مركز االقتراع .اما نسختا ىذا المحضر واالوراق الممحقة بو وقوائم الشطب فيرسميا رئيس قمم االقتراع بال
ابطاء الى المحافظ وىو يسمميا الى لجنة تقييد االسماء االنتخابية في القضاء المركزي.

ان تحقيق فرز االصوات واالعالن النتيجة النيائية تقوم بيا لجنة القيود االنتخابية في القضاء المركزي.

ثم تسمم لجنة القيود االنتخابية الى المحافظ محض ارً تاماً لمتحقيق المذكور .فيحتفظ المحافظ بيذا
المحضر في مجموعة اوراقو .ويرسل منو صورة طبق االصل الى مدير الداخمية.

المادة :56

ال يعتبر احد منتخباً في دورة االنتخاب االولى سواء كان االنتخاب فردياً او بالقائمة اال اذا كان المنتخب

قد حاز اكثر من نصف االصوات ولو بصوت واحد .وتعرف حقيقة عدد االصوات بأن ينزل من عدد
المقترعين عدد االوراق التي ال يمكن اعتبارىا طبقاً الحكام المادتين  37و .52وحينما يكون عدد

االصوات وت ارً (فرد) فالىالبية المطمقة تحصل بأخذ نصف العدد الشفعي (زوج) الذي ىو دون العدد
الوتري مباشرة وباضافة واحد اليو.

المادة :57

يفتتح االقتراع النتخاب النواب الساعة الثامنة ويختتم الساعة السادسة عشرة ويستمر يومين عمى

االكثر وسيعين في المرسوم القاضي بدعوة الناخبين تاريخ ومدة االقتراع ويجب ان تختم عمب االقتراع

وتودع غرفة االقتراع التي يجب ان تكون منافذىا مقفمة ومختومة ايضاً.

واذا بق ي بعد دورة االقتراع االولى النتخاب النواب عدد من النواب يراد انتخابيم فتجري دورة انتخابية
ثانية بعد الدورة االولى بخمسة ايام عمى االقل وثمانية ايام عمى االكثر .ويكفي في الدورة الثانية عمى
الحصول عمى الىالبية النسبية.

واذا تساوت االصوات فاالكبر سناً يكون منتخباً وتجري االعمال االنتخابية في الدورة الثانية عمى نفس
الطريقة التي اتبعت في الدورة االولى.
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الفصل الخامس

االعالنات المختصة باالنتخابات
المادة :58

ان الحكومة تقدم نص ىذا النظام االنتخابي بالمىتين العربية واالفرنسية ليعمن ويمصق بعناية ادارات
االقضية والمختارين ،ويجب ان يكون الصاقيا في االماكن التي تمصق فييا عادة االعالنات الرسمية ايام

االنتخابات وان تمصق ايضاً عمى ابواب غرف مراكز االقتراع يوم التصويت.
المادة :59
المادة :60

تعفى االعالنات االنتخابية من رسم الطوابع.
ان ادارة الحكومة في كل مدينة او مكان جامع تعين مواضع خاصة اللصاق االعالنات االنتخابية سحابة
مدة االنتخابات كميا وتخصص لكل مرشح او قائمة مرشحين مساحة في كل من تمك المواضع مساوية

لممساحة التي خصصت المثاليم .اما معظم ما يعين من تمك المواضع ما خال المواضع المعينة بجانب
مراكز االقتراع فيو موضع واحد لكل مئة ناخب في االماكن الجامعة التي يبمغ عدد الناخبين في كل منيا

خمسماية عمى االقل وعشرة مواضع في االماكن االخرى يضاف الييا موضع واحد لكل ثالثة اآلف ناخب
او كسر يزيد عمى الفين في المدن التي يبمغ عدد الناخبين فييا اكثر من خمسة اآلف.

ويمنع نشر كل اعالن مختص بانتخاب وان الصق عميو طابع في غير المواضع المعينة لالعالنات او
في المواضع المعينة لمرشحين آخرين .وال يجوز فيما خال ذلك ان يمصق اي اعالن كان اذا لم يرسل
المرشح او المرشحون لالنتخاب ثالث نسخ ممضاة منو في خالل اثني عشرة ساعة عمى االقل قبل نشره

الى مكتب المحافظ او القائم مقام التابعة لو منطقة االنتخاب التي يراد نشر االعالن فييا ويجب ان

يعطى وصل بايداع نسخ االعالن المشار الييا وان يذكر في كل اعالن اسم طابعو وعنوانو .
المادة :61

كل شخص يخالف احكام الفقرتين الـ  2والـ  3من المادة الستين من ىذا القرار يىرم بجزاء نقدي من

 25الى  75قرشاً لبنانياً سورياً عن كل مخالفة اما االعالنات التي تمصق خالفاً الحكام الفقرتين
المذكورتين فتمزق.

المادة :62

اذا تكررت المخالفات يعاقب مرتكبيا بدفع جزاء نقدي من ثمانين قرشاً لبنانياً سورياً الى خمس ليرات

سورية عن كل مخالفة ،وتعتبر المخالفة مكررة اذا كان قد حكم عمى المخالف نفسو في خالل االثني

عشر شي ارً السابقة لممخالفة التي يحاكم من اجميا بعقوبة ما الرتكابو مخالفة مثميا.
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الفصل السادس
في العقوبات

المادة :63

كل من يقدم ىبات او مكرمات سواء كانت نقداً او عيناً او يعد بمكرمات او منحة او وظيفة عامة او

خاصة اخرى بقصد ان يؤثر في اقتراع ناخب او عدة ناخبين فينال او يحاول نيل اصواتيم مباشرة او

بواسطة شخص آخر وكل من يقنع او يحاول ان يقنع بالوسائل نفسيا ناخباً او عدة ناخبين باالمتناع

عن التصويت يعاقب بالحبس من ثالثة اشير الى سنتين وبدفع جزاء نقدي من خمس وعشرين ليرة
سورية الى خمسين ليرة .او باحدى ىاتين العقوبتين فقط ويعاقب بالعقوبات نفسيا كل من قبل او التمس

اليبات والمكرمات او الوعود نفسيا.
المادة :64

كل من عمد الى ضرب احد الناخبين او عاممو بالعنف او ىدده بفقد وظيفتو او بتعريض شخصو او

عائمتو او ثروتو لضرر ما فاقنعو او حاول اقناعو باالمتناع عن التصويت او اثر في اقتراعو او حاول

التأثير فيو يعاقب بالحبس من شير الى سنتين وبجزاء نقدي من عشر الى مئتين وخمسين ليرة لبنانية

سورية او باحدى ىاتين العقوبتين فقط.
المادة :65

كل من قدم ىبات او مكرمات او وعد بيا بمنح ادارية سواء كان لمدينة او لمجموع من المبنانيين بقصد

ان يؤثر في الناخبين يعاقب بالحبس من ثالثة اشير الى سنتين وبجزاء نقدي من خمس وعشرين الى

مئتين وخمسين ليرة لبنانية سورية او باحدى ىاتين العقوبتين فقط.
المادة :66

اذا كان مرتكب الجرم في االحوال المنصوص عمييا في المواد السابقة موظفاً عاماً فالعقاب يكون

المادة :67

كل شخص سواء كان في مجمس بمدي او لجنة ادارية او احدى لجان تقييد االسماء االنتخابية او في

مضاعفاً ويمكن تطبيق احكام المادة  47من قانون الجزاء عمى االحكام التي تصدر بموجب ىذا القرار.

مركز اقتراع او في اقالم بمديات او ادارات عامة – افشى او حاول ان يفشي سر االقتراع بعدم محافظتو

عمداً عمى االنظمة المرعية او بأي عمل آخر من اعمال الىش واالحتيال سواء كان ذلك قبل اعمال

االقتراع او في اثنائيا او بعدىا فأثر او حاول ان يؤثر في صحة االنتخاب ونزاىتو او منع او حاول ان
يمنع اعمال االقتراع او غير او حاول ان يىير نتيجتو – يعاقب بجزاء نقدي من خمس الى خمس

وعشرين ليرة لبنانية سورية وبالحبس من شير الى سنة او باحدى ىاتين العقوبتين فقط .ذلك كمو فيما

خال االحوال التي نص عمييا بوجو خاص في احكام ىذا القرار.

ويمكن فوق ما تقدم ان يحرم المخالف حقوقو الوطنية مدة سنتين عمى االقل وخمس سنوات عمى

االكثر .واذا كان المخالف موظفاً ادارياً او قضائياً او مستخدماً او منتدباً لوظيفة من قبل الحكومة او

ادارة عامة او مكمفاً من قبل ادارة من االدارات العامة فان العقاب يكون مضاعفاً.
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ويستوجب العقوبة نفسيا كل غش في تسميم شيادة قيد االسم وفي ابرازىا وفي احداث محو في القوائم

االنتخابية.

ويمكن تطبيق المادة  47من القانون الجزائي عمى االحكام المتقدمة.
المادة :68

كل من يتذرع او يحاول التذرع بتصريحات كاذبة او شيادات مزورة ليقيد اسمو في قائمة االنتخاب بىير

وجو قانوني وكل من التجأ او حاول االلتجاء الى الوسائل نفسيا ليقيد اسم رجل او يحذف اسم آخر وكل
من يشترك في مثل ىذه الجنح يحبس من ستة ايام الى سنة ويىرم بجزاء نقدي من ليرتين الى خمس

وعشرين ليرة سورية .وفضالً عما تقدم فانو يمكن حرمان المجرمين حق التمتع بحقوقيم الوطنية مدة
سنتين .وعمى كل حال فان احكام المادة  47من قانون الجزاء تطبق عمييم.

المادة :69

ان الذي يسقط حقو في االقتراع سواء كان عمى اثر حكم قضائي او عمى اثر حكم قضائي او عمى اثر

افالس لم تعقبو اعادة شرفو ثم يقدم مع ذلك عمى االقتراع اما استناداً الى تقييد اسمو في القوائم التي

وضعت قبل سقوط حقو واما استناداً الى تقييد اسمو بعد سقوط ىذا الحق من غير ان يشترك بنفسو في
امر ىذا التقييد .يعاقب بالحبس من خمسة عشر يوماً الى ثالثة اشير وبجزاء نقدي من خمس الى

خمس وعشرين ليرة ل .س.
المادة :70

كل من اقترع في جمعية انتخابية باالستناد الى تقييد اسمو بالطريقتين المنصوص عمييما في المادة

الثامنة والستين او بانتحالو اسم وصفة ناخب آخر مقيد اسمو يعاقب بالحبس من ستة اشير الى سنتين
وبجزاء نقدي من عشر ليرات الى مئة ليرة ل.س.

ويعاقب العقوبة نفسيا كل من كرر تقييد اسمو ليقترع غير مرة.

المادة :71

كل من كان موكالً وقت االقتراع باستالم اوراق االنتخاب او بعدىا او بفرزىا وتحقيقيا فاخفى احداىا او

اضاف الييا ورقة اخرى او افسد بعضيا او ق أر اسما غير االسم المقيد فييا يعاقب بالحبس من سنة الى
خمس سنين وبجزاء نقدي من خمس وعشرين الى مئتين وخمسين ليرة لبنانية سورية.

المادة :72

يعاقب بالعقوبة نفسيا كل شخص كمفو احد الناخبين كتابة اقتراعو فكتب عمى االوراق اسم مرشح غير
الذي عين لو.

المادة :73

ال يجوز الحد ان يدخل مركز االقتراع وىو حامل سالحاً ظاىراً .ويعاقب المخالف بجزاء نقدي من ليرة

واحدة الى خمس ليرات ل.س .اما اذا كان السالح مخفياً فيعاقب حاممو بالحبس من خمسة عشر يوماً
الى ثالثة اشير وبجزاء نقدي من خمس ليرات الى خمس وعشرين ليرة ل.س.
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المادة :74

كل من اذاع اخبا ارً مكذوبة او اشاعات شائنة او عمد الى اساليب اخرى من اساليب الىش والخداع

فانتزع بعض االصوات او حوليا عن وجيتيا او اقنع ناخباً او عدة ناخبين باالمتناع عن االقتراع يعاقب
بالحبس من شير الى سنة وبجزاء نقدي من خمس ليرات الى مئة ليرة ل.س.

المادة :75

اذا حدث اضطراب في اعمال ىيئة انتخابية او اصاب حق االنتخاب والتمتع بحرية االقتراع ضرر ما

بسبب تجمير او ضوضاء او مظاىرة تيديدية فان المجرمين يعاقبون بالحبس من ثالثة اشير الى
سنتين وبجزاء نقدي من خمس ليرات الى مئة ليرة ل.س.

المادة :76

ان اليجوم او محاولة اليجوم عمى ىيئة انتخابية قوة وعنفاً لمنع اختيار احد المرشحين يعاقب مرتكبو

بالحبس من سنة واحدة الى خمس سنين وبجزاء نقدي من خمسين ليرة الى مائتين وخمسين ليرة لبنانية
سورية.

المادة :77

ان المجرمين المتقدم ذكرىم اذا كانوا شاكي السالح او اصاب اعتداؤىم عمبة االقتراع يحكم عمييم

المادة :78

ويعاقبون باالشىال الشاقة الى اجل اذا كانوا قد ارتكبوا جنايتيم عمى اثر خطة متفق عمييا وموضوعة

المادة :79

اذا اقدم اعضاء ىيئة انتخابية في اثناء االجتماع عمى اىانة قمم االقتراع او احد اعضائو او عمى

بالقمعة بند.

لمتنفيذ سواء كان في بالد الدولة كميا او في محافظة او عدة محافظات او في قضاء او عدة اقضية.

استعمال العنف او الضرب او التيديد فأخروا بذلك االعمال االنتخابية او حالوا دون اتماميا يعاقبون

بالحبس من شير الى سنة وبجزاء نقدي من خمس ليرات الى مئة ليرة لبنانية سورية .واذا وقع
اعتداؤىم عمى عمبة االقتراع يعاقبون بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبجزاء نقدي من خمسين ليرة
الى مئتين وخمسين ليرة لبنانية سورية.
المادة :80

ان اختطاف عمبة االقتراع المحتوية عمى اوراق الناخبين التي لم تفرز بعد يعاقب مرتكبو بالحبس من

سنة الى خمس سنوات وبجزاء نقدي من خمسين ليرة الى مئتين وخمسين ليرة لبنانية سورية.
واذا حدث ىذا االختطاف بعنف مع تجمير فالمجرمون يعاقبون حينئذ بالقمعة بند.

المادة :81

ان االعتداء عمى عمبة االنتخاب سواء كان من قبل اعضاء قمم االقتراع او من قبل عمال السمطة
المعينة لحراسة اوراق االنتخاب غير المفروزة يستوجب العقاب بالقمعة بند ايضاً
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المادة :82

اذا ثبت ان احداً ارتكب عدة جنايات او جنح من التي نص عمييا في احكام ىذا القرار وكان ارتكابو

المادة :83

اذا الىى المجمس النيابي انتخاب احد اعضائو يسأل ىل يجب ان تحال اوراق ىذا االنتخاب (دوسيو)

اياىا قبل الشروع بتعقبو يحكم عميو عندئذ باشد العقوبة دون سواىا.

الى مدير العدلية ليجري المحاكمة .فاذا كان جوابو ايجابياً ترسل ىذه االوراق في خالل اربعة وعشرين

ساعة.
المادة :84

اذا حكم بالجزاء النقدي وحده طبقاً لممواد  63و 64و 65من ىذا القرار عمى عضو من اعضاء

المجمس النيابي قد تقرر الىاء انتخابو يصبح ىذا العضو حتماً في عداد الذين ال يجوز انتخابيم مدة

خمس سنين تبتدىء من اليوم الذي تقرر فيو الىاء انتخابو.
المادة :85

اذا تقرر الىاء انتخاب ما وارسمت االوراق المتعمقة بو الى مدير العدلية عمال باحكام المادة الثالثة

والثمانين فال يمكن الشروع في تجديد ىذا االنتخاب قبل شير يبتدىء من يوم تقرير الىائو واذا شرع في

خالل ىذا الشير في تحقيق ما بحق العضو الذي الىي انتخابو فان ميمة االشير الثالثة المنصوص
عمييا في المادة التاسعة من ىذا القرار ال تبتدىء اال من اليوم الذي يفصل فيو نيائياً في الدعوى

المقامة عميو واال فيجري االنتخاب الجديد في خالل ثالثة اشير تبتدىء من اليوم الذي يكون قد الىي

فيو االنتخاب.
المادة :86

ان احكام المواد  63و 64و 65و 66و 87من ىذا القرار تطبق عمى جميع االنتخابات واالحكام

بعقوبة الجزاء النقدي وحده التي تصدر بمقتضى المواد  63و 64و 65و 66عمى اشخاص غير الذين

اشير الييم في المادة  84تستوجب ايضاً جعل المحكوم عمييم في عداد الذين ال يجوز انتخابيم مدة

خمس سنوات.
المادة :87

ال تطبق احكام المواد  385الى  403من قانون االصول الجزائية عمى الجنايات والجنح التي تقترف او

يحاول اقترافيا بقصد تأييد او مقاومة ترشيح ما اياً كان نوعو.

وفي كل حال ال يجوز عمى االطالق تعقب احد المرشحين عمالً بالمادتين  63و 65من ىذا القرار وال
اقامة دعوى عمى موظف ما تطبيقاً لمفقرة االولى من ىذه المادة قبل اعالن نتيجة االقتراع.

المادة :88

ان الدعاوى المنصوص عمييا في المواد  63و 64و 65تسقط بمرور الزمن بعد مضي ستة اشير
تبتدىء من يوم اعالن نتيجة االقتراع.
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المادة :89

ان المحاكم العادية تنظر في الجرائم المنصوص عمييا في ىذا القرار.

المادة :90

كل االحكام القانونية المتعمقة باالنتخابات والسابقة ليذا القرار تمىى وتبقى ممىاة.

بيروت في  2كانون الثاني سنة 1934
المفوض السامي لمجميورية الفرنساوية
االمضاء :د.ده مارتيل

امين السر العام لممفوضية السامية
االمضاء :الغارد

المستشار القضائي لممفوضية السامية
االمضاء :مازاس
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