قانون
صادر بتاريخ  42نيسان سنة 7591

بتعديل قانون انتخاب اعضاء المجمس النيابي

اقر مجمس النواب

ونشر رئيس الجمىورية القانون التالي نصه:
الفصل االول

في تخصيص المراكز االنتخابية وتقسيمىا وطريقة االقتراع
المادة االولى:

يتألف مجمس نواب الجمىورية المبنانية من ستة وستين عضواً وتكون مدة واليتىم أربع سنوات.

المادة :4

تقسم الجمىورية المبنانية إلى سبعة وعشرين دائرة انتخابية حسببما وبو مببين فبي الجبدول رقبم  )7الممحب

المادة :3

بىذا القانون.

تحدد مناط الدوائر االنتخابية وفقاً لمجدول رقم  )4الممح بىذا القانون.

المادة :2

جميع الناخبين في الدائرة االنتخابية عمى اختالف طوائفىم يقترعون لممرشحين عن تمك الدائرة.

المادة :9

يكون االقتراع عاماً وسرياً وعمى درجة واحدة.

المادة :6

ال يجوز أن ينتخب لمجمس النواب إال من كان لبنانياً مقيداً في قائمة النباخبين أتبم الخامسبة والعشبرين مبن

عمببر متمتعباً بحقوقببه المدنيببة والسياسببية متعممباً وال يجببوز انتخبباب المتجببنس بالجنسببية المبنانيببة إال بعببد
انقضاء عشر سنوات عمى تجنسه.

يفصل من النيابة بقرار من المجمس النائب الذي يحكم عميه أثناء نيابته بما يوجب شبطب اسبمه مبن القبوائم

االنتخابية وفقاً لممادة الحادية عشرة.
المادة :1

تدعى الىيئات االنتخابية بمرسوم وتكون المىمبة ببين تباريخ نشبر وبذا المرسبوم واجتمباع الىيئبات االنتخابيبة

ثالثين يوماً عمى االقل.

وتجري االنتخابات العامة خالل الستين يوماً التي تسب موعد انتىاء سمطة المجمس النيابي وذلبك فيمبا خبال

الحالة التي يحل فيىا المجمس وفقاً لحكام الدستور.

يعين موعد االنتخاب في يوم واحد لجميع الدوائر ويجوز أن يعين موعد خاص لكل محافظبة إذا اقتضبت ذلبك
سالمة االمن عمى أن تتم االنتخابات في جميع الدوائر خالل المىل المبينة في الفقرة السابقة.

المادة :8

إذا شغر أحد المقاعد بسبب الوفاة أو االسبتقالة أو يي سببب رخبر تجبري االنتخاببات لممقعبد الشبا ر خبالل

ابتداء من تاريخ شغور ويعتبر المركز شا ارً من تاريخ الوفاة ومن تاريخ قرار المجمس فبي الحباالت
شىرين
ً
ايخرى ير أنه ال ينتخب خمف لمنواب الذين تشغر مراكزوم قبل موعد تجديد المجمس النيابي بستة أشىر.
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الفصل الثاني
في وضع القوائم االنتخابية واعادة النظر فيىا
المادة :5

تؤلف فبي كبل دائبرة لجنبة لقيبد االسبماء فبي القبوائم االنتخابيبة مبن قباض رئيسبا ومبن أحبد رؤسباء المجبالس

البمديببة فببي الببدائرة أو أحببد أعضبباء وببذ المجببالس ومببن مببأمور ايحبوال الشخصببية ومببن شخصببين يتمتع بان
بالحقو االنتخابية أعضاء.

يعين رئيس المجنة بقرار من وزير العدلية .ويعين أعضاؤوا بقرار من المحافظ.

المادة :71

تضع المجنة قوائم بأسماء الناخبين في الدائرة بناء عمى قيود سجالت االحصاء ويذكر في وذ القائمة
اسم الناخب وكنيته وعمر ومذوبه ومىنته ومحل إقامته.

المادة :77

ال يجوز ان تقيد في القوائم االنتخابية اسماء:

 7االشخاص الذين حكم بحرمانىم الحقو المدنية.
 4االشخاص الذين حكم بحرمانىم مؤبداً الرتب والوظائف العمومية.

اما الذين حرموا وظائفىم الى اجل فال يجوز قيد اسمائىم اال بعد انقضاء وذا االجل.

 3االشخاص الذين حكم عميىم من اجل جناية او جرم شائن.

تعتبر شائنات االجرام التالية :السرقة االحتيال سحب شك بدون مقابل سوء االئتمان االخبتالس الرشبوة

المزور الجرائم المخمبة بباالخال العامبة المنصبوص
اليمين الكاذبة اال تصاب التىويل التزوير استعمال
ّ
عميىا في الباب السابع من قانون العقوبات الجرائم المتعمقة بزراعة المواد المخدرة واالتجار بىا.

 2االشخاص المحجور عميىم قضائياً ما بقي وذا الحجر.

 9االشخاص الذين يعمن افالسىم وال يجوز ان تقيد اسماؤوم في القوائم االنتخابية اال بعد اعادة اعتباروم.
 6االشبببخاص البببذين يحكبببم عمبببيىم بالعقوببببات المنصبببوص عميىبببا فبببي المبببواد  435البببى  332مبببن قبببانون
العقوبات.

المادة :74

تعيبد المجنببة النظبر كببل عبام فببي القائمبة االنتخابيببة ويجبب عمببى مبأموري االحبوال الشخصبية ان يقببدموا لىببذ
المجنة قائمة فيىا بين اول كانون الثاني و 79منه في كل سنة تشتمل عمى اسماء سبكان البدائرة االنتخابيبة

الببذين تببوفرت فببيىم الشببروط القانونيببة لتقيي بد اسببمائىم فببي القائمببة االنتخابيببة وعمببى اسببماء الببذين تببتم لىببم
الشبروط المطموببة مببن حيبث السببن والسبكن مبن السببنة نفسبىا وعمببى اسبماء البذين اومببل قيبدوم او توفبوا او
شطبت اسماؤوم من سجالت االحصاء.
المادة :73

عمببى رئ بيس دائببرة السببجل العببدلي فببي كببل محافظببة ان يرسببل مباشببرة فببي المببدة المعينببة اعببال الببى المجنببة

المادة :72

عمى المحاكم ان ترسل الى وزارة العدلية بياناً باالحكام المتعمقة باالفالس والحجر فور ابرامىا فتودعىا

المختصة بياناً بأسماء االشخاص المحكوم عميىم بالجرائم المانعة من االنتخاب وفقاً الحكام وذا القانون.

المجنة.
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المادة :79

تنظم المجنة في اول رذار قائمة منقحة سنداً الى القيود المودعة اليىا وتذكر االسباب الموجبة لذلك.

المادة :61

ترسل المجنة بواسطة البدرك او الشبرطة نسبخاً عبن القبوائم االنتخابيبة الموضبوعة لكبل دائبرة بتباريخ  61رذار
من كل سنة البى امانبات المجبالس البمديبة والمختبارين حيبث يحب الي كبان ان يطمبع عميىبا وينسبخىا .وفبي

اليببوم الببذي تببودع فيببه يعمببن امروببا بجميببع وسببائل االعببالن الرسببمي وبواسببطة الصببحف المحميببة اذا وجببدت.
وينظم رجال الدرك أو الشرطة محض ارً بتسميمىا ونشروا ويوقعونه مع المختار او امبين سبر البمديبة ويرفعونبه
الى المجنة بواسطة المحافظ.

المادة :61

يمكن لمن اومل قيد اسمه في القوائم االنتخابية ان يعتبرض لبدى المجنبة فبي مىمبة عشبرين يومبا مبن تباريخ
نشر االعالن .فتفصل المجنة باالعتراضات قبل  01نيسان بعد ان تستمع الى المعترض او تسبتدعيه حسبب
االصول .وقراروا يقبل المراجعبات باسبتدعاء بسبيط امبام المجنبة العميبا بمىمبة خمسبة ايبام مبن تباريخ التبميب

يجبببري التبميببب بببببالطر االداريبببة بواسببببطة المختبببارين او الببببدرك او الشبببرطة .ولممختببببارين والقبببائمي مقببببام

والمحببافظين ان يعترض بوا فببي المىمببة نفسببىا عمببى اسببماء االشببخاص المقيببدة خالف باً لمقببانون وعمببى اومببال

االسماء الواجب قيدوا.
المادة :61

ترسل المجنة بواسطة القائمقام قبل الخامس من شبىر ايبار نسبخاً عبن القبوائم االنتخابيبة المنقحبة البى وزيبر

المادة :61

تؤلف المجنة العميا بمرسوم من رئيس رفة باالستئناف رئيسا ومبن قباض ومفبتش اداري فبي وزارة الداخميبة

المادة :01

تبقببى صببالحة حتببى  01نيسببان مببن السببنة التاليببة القائمببة االنتخابيببة المنقحببة بمقتضببى قب اررات المجنببة العميببا

الداخمية فإذا رأى خمالً احالىا بال ابطاء الى المجنة العميا ووي تفصل في االمر في خالل ثالثة ايام.

عضوين .ويقوم رئيس او نائب رئيس دائرة االحوال الشخصية بوظيفة مقرر.

المتخذة خالل المدات القانونية المبينة اعال وبما يحذف منىا من أسماء الناخبين المتوفين والذين يحرمبون

الحقو المدنية والسياسية كمىا او بعضىا بموجب حكم مبرم.
الفصل الثالث

في من يجوز أن يكون ناخبا ومن يجوز أن يكون منتخبا
المادة :06

تشتمل القوائم االنتخابية عمى أسماء المبنانيين الذكور واالناث البالغين من العمر إحدى وعشرين سنة

المتمتعين بالحقو

عمى ايقل.
المادة :00

المدنية والسياسية المتخذين محالً أصمياً حقيقياً في الدائرة االنتخابية منذ ستة أشىر

ال يجوز لمناخب أن يقيد اسمه اال في قائمة واحدة .والناخبون الذين تذكر اسماؤوم خطأ في عدة قوائم
انتخابية يجب عميىم في أثناء المادة المخصصة إلعادة النظر أن يخبروا عن محل اإلقامة الجديد إذا كانت

تتوفر فيه الشروط المبينة في المادة السابقة.
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وكل طمب بنقل االسم من دائرة انتخابية إلى دائرة أخرى يجب أن يكون عمى نسختين وان يقدم إلى رئيس

لجنة الدائرة المطموب نقل االسم إليىا فإذا جرى قيد االسم فيىا أرسمت نسخة إلى رئيس لجنة الدائرة السابقة

يجل شطب وذا االسم منىا.
المادة 00

إن رجال الجندية ومن وم في حكمىم عمى اختالف الرتب سواء أكانوا من الجيش ام من الدرك والشرطة
وايمن العام ال يشتركون في االقتراع متى وجدوا في فرقتىم ومراكزوم أو في حالة القيام بوظائفىم .أما الذين

يكونون في وقت االنتخاب محالين إلى االستيداع أو حاصمين عمى إجازة قانونية فيمكنىم أن يقترعوا في

الدائرة التي قيدت فيىا أسماؤوم.

ان رجال الجندية ومن وم في حكمىم عمى اختالف الرتب سواء أكانوا من الجيش ام من الدرك والشرطة
وايمن العام ال يمكن انتخابىم أعضاء لممجمس النيابي وان كانوا محالين عمى االستيداع أو عمى االحتياط

ير أنه يجوز انتخابىم إذا كانوا محالين عمى التقاعد او قبمت استقالتىم قبل تاريخ االنتخاب بستة أشىر.

المادة :02

ال يجوز الجمع بين عضوية مجمس النواب والقيام بوظيفة عامة أو دينية يتناول أصحابىا راتباً عنىا من

خزينة الدولة وكل موظف ينتخب نائبا يعتبر منفصالً حكماً من وظيفته إذا لم يبم رفضه عضوية المجمس
النيابي في خالل ثمانية أيام تمي قرار الفصل في صحة االنتخاب.

وكل عضو من أعضاء المجمس النيابي يعين في وظيفة عامة ذات راتب يعد منفصالً عن المجمس بمجرد

قبوله لىا اال انه يجوز انتداب النائب بعد موافقة المجمس النيابي لمىمة سياسية خارجية موقتة ير داخمة
في مالكات الدولة لمدة ستة أشىر عمى ايكثر ير قابمة التجديد.

ويعد منفصال حكما عن المجمس كل عضو لم تعد تتوفر فيه الشروط المفروضة في المادة الحادية عشرة.
المادة :02

ال يجوز انتخاب ايشخاص المذكورين فيما يمي في أية دائرة انتخابية مدة قيامىم بوظائفىم وخالل الستة

أشىر التي تمي تاريخ انقطاعىم نىائياً عن وظائفىم.

 6ب قضاء محكمة التمييز ومجمس الشورى وديوان المحاسبة.
 0ب المديرون العامون والمديرون ورؤساء المصالح العامة.

 0ب المفتشون العامون والمفتشون الذين تشمل صالحياتىم جميع االراضي المبنانية.
المادة :01

ال يجوز انتخاب ايشخاص المذكورين فيما يمي في الدوائر اال نتخابية الداخمة في نطا اختصاص وظائفىم
مدة قيامىم بوظائفىم وخالل الستة االشىر التي تمي تاريخ انقطاعىم نىائياً عن وظائفىم:

 6ب قضاء محاكم االستئناف والقضاة المنفردون.
 .0المحافظون والقامومقام.

 .0المىندسون رؤساء االقسام رؤساء دوائر التفتيش في منطقة معينة.
 .2المفتشون في وزارة التربية الوطنية.

 .2المحاسبون ومديرو المال وسائر الموظفين عمى اختالف رتبىم الذين وم تحت إمرتىم.
وعمى وجه عام جميع موظفي الدوائر المالية والدوائر المختصة بجباية الضرائب.
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إذا شغر أحد المقاعد النيابية بسبب الوفاة او االستقالة أو حل المجمس جاز انتخاب الموظفين المذكورين

في وذ المادة والمادة السابقة اذا انقطعوا نىائيا عن وظائفىم خالل ثمانية ايام تبدأ من تاريخ مرسوم دعوة

الىيئات االنتخابية.
المادة :01

لمموظفين واالشخاص الذين يستقيمون تنفيذا الحكام المواد  00و 02و 01الح بالمطالبة بمعاش التقاعد

المادة :01

كل توكيل انتخابي مرتبط بشرط أو قيد يعتبر لغواً وال يعتد به بوجىه من الوجو .

المادة :01

يجوز لمن توفرت فيه الشروط ليكون عضواً في المجمس النيابي أن يرشح نفسه عن أي دائرة كانت ير

أو تعويض الصرف شرط أن ينالوا  01بالمئة عمى االقل من اصوات المقترعين عمى وجه قانوني.

انه ال يجوز الحد أن يرشح نفسه في أكثر من دائرة انتخابية واحدة وعندما تجري االنتخابات عمى مراحل فال
يجوز لمن رسب في دائرة معينة ان يرشح نفسه عن دائرة اخرى.
الفصل الرابع

في االعمال االنتخابية
المادة :01

عمى من يرشح نفسه لالنتخابات العامة أو الجزئية أن يعين في تصريح قانوني مصد
ترشيح نفسه فيىا وأن يودع في الوقت نفسه صندو

الدائرة التي يريد

الحكومة مبمغاً قدر ثالثة رالف ليرة لبنانية ال يعاد

إليه اال إذا نال في االنتخابات عشرين بالمئة من أصوات المقترعين عمى وجه قانوني .يودع التصريح مركز
وزارة الداخمية مقابل إيصال وقتي قبل موعد االنتخاب بخمسة عشر يوما عمى ايقل .وبعد خمسة أيام يعطى
اإليصال النىائي اال إذا تبين أن ترشيحه مخالف يحكام وذا القانون.

إذا امتنعت السمطة المختصة عن اعطائه اإليصال لغير ايسباب المبينة أعال يمكنه مراجعة مجمس شورى

الدولة باستدعاء بسيط ير خاضع لمرسم .وعمى وذا المجمس أن يفصل باعتراضه نىائياً في رفة المذاكرة

خالل ثالثة أيام.

أما اذا انقضت مىمة الترشيح ولم يتقدم لمقعد معين اال مرشح واحد فيعتبر وذا المرشح فائزا بالتزكية وال

يصار الى اجراء االنتخابات لممقعد المذكور.
المادة :06

كل تصريح مخالف لممادة السابقة يعد باطالً والتصريحات التي تقدم من شخص واحد في أكثر من دائرة

واحدة تعد باطمة إذا كانت مقدمة بتاريخ واحد واذا كانت مقدمة بتواريخ مختمفة فال يصمح اال ايخير منىا
وتكون ايخرى جميعىا باطمة.

المادة :34

يجببوز لممرشببح أن يرجببع عببن ترشببيحه بمقتضببى تصببريح قببانوني مصببد يببودع مركببز وزارة الداخميببة قبببل

الشببروع فببي االنتخبباب بثالثببة ايببام عمببى االقببل .واذا أدى وببذا الرجببوع إلببى اسببتحالة انتخبباب العببدد الببالزم فببي
الدائرة جاز قبول ترشيحات جديدة تقدم قبل االقتراع بيوم واحد.
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المادة :33

تبمّ اسماء المرشحين الذين أعطوا االيصال النىائي بال ابطاء إلى المحافظين والقائم مقام ثم تعم عمى اثبر

المادة :32

تقسم الدائرة االنتخابية بقرار يصدر وزير الداخمية إلى عدم اقالم لالقتراع فيوضبع قمبم اقتبراع عمبى االقبل فبي

وصولىا في ايماكن التي تمص فيىا االعالنات الرسمية.

كببل قريببة يبمب عببدد النبباخبين فيىببا المببائتين وقمببم اقت براع عمببى االقببل لكببل خمسببمئة ناخببب فببي المببدن والقببرى

الكبيرة.

وال يجوز تعديل وذا القرار خالل االسبوع الذي يسب موعد االنتخاب وذلك تحت طائمة البطالن.
المادة :39

يجري انتخاب النواب في اقالم االقت ارع وتعين بصراحة االمكنة المخصصة لالقتراع.

المادة :36

تبدأ عمميات االقتراع في الساعة السابعة وتقفل في الساعة السابعة عشبرة وتسبتمر يومباً واحبداً فقبط وتجبري

المادة :31

لرئيس قمم االقتراع وحد سمطة المحافظة عمى النظام داخل قمم االقتراع وال يجبوز ييبة قبوة مسبمحة أن تقبف

دائماً يوم ايحد.

داخل قمم االقتراع بال طمب منه.

ويجب عمى السمطات المدنية والقوات المسمحة أن تمبي مطالبه.

المادة :38

يعببين المحببافظ لكببل قمببم اقت براع رئيسببا وكاتبببا او كبباتبين قبببل الشببروع فببي االنتخبباب بثالثببة ايببام عمببى االقببل
ويسبباعد الببرئيس اربعببة معبباونين يختببار الببرئيس نصببفىم ويختببار النصببف االخببر النبباخبون الحاضببرون عنببد

افتتاح قمم االقتراع من بين الناخبين الذين يعرفون القراءة والكتابة.

ويجب ان يكون الرئيس ونصف عدد المعاونين عمى االقل حاضرين طوال مدة االعمال االقتراعية كمىا.

ولممرشح الح في ان ينتدب لدخول كل قمم اقتراع احد ناخبي القمم نفسه ولدخول جميع اقالم االقتبراع عبددا
من ناخبي الدائرة االنتخابية بنسبة مندوب واحد لكل خمسة اقالم اقتراع في القبرى وبنسببة منبدوب واحبد لكبل

عشرة اقالم اقتراع في المدن وذلك بتصاريح مصدقة من المحافظ او القائمقام.
المادة :35

يفصل قمم االقتراع مؤقتاً في المشاكل التي لىا عالقة بايعمال االنتخابية وتدون ق ارراتبه فبي المحضبر ويجبب

أن تربط بالمحضر الوثائ والظروف وأو ار االنتخاب التي تتعم بىا بعد أن يوقع عميىبا جميبع أعضباء قمبم

االقتراع ما عدا الكتبة.
المادة :21

توضع نسخة رسمية من قائمة الناخبين عمى الطاولة التي يجتمع حولىا موظفو االقتبراع حيبث تبقبى سبحابة

المادة :27

ال يجوز يحد أن يشترك في االقتراع إال إذا كان اسمه مقيداً في القائمة االنتخابية أو كان حاصبالً عمبى قبرار

االعمال االنتخابية كمىا.

من المجنة بقيد اسمه.

يحببرم حبب االقت براع الموقببوفين واالشببخاص الموضببوعون فببي مببأوى المجببانين وان لببم يكون بوا تحببت الحجببر
القانوني.
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المادة :24

ال يجوز لمناخب أن يضع في عمبة االقتراع إال ورقته الخاصة ويجب عميه عند وضعىا أن يبرز تبذكرة وويتبه
فيضببع أحببد الكتبببة عمببى ظىروببا خاتم باً يشببير الببى مركببز االقت براع يتضببمن خببانتين خبباليتين مببع تعيببين دورة
االقتراع .ثبم يضبع الكاتبب فبي لخانبة الخاليبة المختصبة بباالقتراع البذي مبن أجمبه يضبع الناخبب ورقتبه تباريخ

اليوم الذي تجري فيه االعمال االنتخابية ويوقع امضاء .
المادة :23

يسمم الناخب إلى الرئيس ورقة اقتراعه ووي مطوية فيضعىا الرئيس في عمبة االقتراع.

ال تكون لعمبة االقتراع اال فووة واحدة معدة الدخال او ار االقتراع .وقبل الشبروع فبي اال نتخباب يفبتح البرئيس
العمبة ويتحق من أنىا فار ة ثم يقفمىا بقفمين مختمفين يبقى مفتاح أحدوما بيد ويسمم المفتاح الثاني إلى

المعاون ايكبر سناً .واذا حدث عند فتح عمبة االقتراع أن المفتاحين لم يكونبا لبدى البرئيس فإنبه يتخبذ جميبع
التدابير الالزمة لفتح العمبة بال ابطاء.

المادة :22

يصير التثبت من اقتراع الناخبب بتوقيعبه أو وضبع بصبمته إزاء اسبمه عمبى القائمبة مبع توقيبع أحبد اعضباء

المادة :29

عمببى الببرئيس أن ال يخببتم عمميببة االقتبراع إال بعببد أن يكببون النبباخبون الحاضببرون فببي باحببة قمببم االقتبراع فببي

المادة :26

بعد ختبام عمميبة االقتبراع تفبتح العمببة وتحصبى الظبروف التبي فيىبا فبإذا كانبت تزيبد عمبى عبدد المقتبرعين أو

مركز االقتراع إلى جانب كل بصمة.

الساعة المعينة لعممية االختتام قد اقترعوا.

تنقص عنه يشار إلى ذلك في المحضر.

يقب أر رئببيس القمببم او احببد المعبباونين بصببوت عببال االسببماء المدونبة فببي ورقببة االقتبراع تحببت رقابببة المعبباونين

والمرشحين أو مندوبيىم.

تسجل وذ االسماء واالصوات التي ينالىا كل مرشح في قائمة عمى نسختين تحبت رقاببة االشبخاص أنفسبىم

ويوقع عمى وذ القوائم رئيس القمم وجميع االعضاء.
المادة :21

ليس لمناخب أن يضبع فبي صبندوقة االقتبراع اال ورقبة واحبدة لالقتبراع تشبتمل عمبى أسبماء بقبدر عبدد النبواب
الذين يراد انتخابىم وال يجوز ان تشتمل عمى اكثر من وذا العدد.

واذا اشتممت احدى االو ار عمى عدد من المرشحين يربو عمبى عبدد النبواب البذين يبراد انتخبابىم فبان اسبماء
المرشحين المذكورين قبل اآلخرين من كل طائفة وي دون سواوا التي يعتد بىا عند فرز ايصوات.

المادة :28

تعد باطمة:

 -7ايو ار البيضاء.

المدون فيىا.
 -4االو ار التي ال تدل داللة كافية عمى االسم
ّ
 -3ايو ار الممونة.
 -2ايو ار التي تشتمل عمى عالمات تعريف.

 -9ايو ار التي تشتمل عمى عبارات مىينة يحد المرشحين أو لشخص رخر.
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تضببم وببذ ايو ار إلببى المحضببر بعببد أن توقعىببا ويئببة قمببم االقت براع وتببذكر فببي المحضببر ايسببباب الداعيببة

إلبطالىا.
المادة :25

يعمن الرئيس مى اثر فرز االصبوات وتحقيقىبا نتيجبة االقتبراع المؤقتبة ويمصب فبو ارً االعبالن البذي يتضبمن

بنباء لطمببىم صبورة مصببدقة
النتيجبة وبذ عمبى بباب رفبة االقتبراع ويعطبى لكببل مبن المرشبحين أو منبدوبيىم ً
طب ايصل عن وذا اإلعالن.
ضمىا إلى المحضر.
وبعد إعالن النتيجة عمى الصورة المبينة أعال تحر جميع ايو ار ما خال التي يجب ّ

المادة :91

عندما تعمن النتيجة المؤقتة لالقتراع ينظم محضر االعمال عمى نسختين يوقع جميع صفحاتىا جميع أعضاء
قمم االقتراع ويضم إلى وذا المحضر قوائم المنتخبين وقوائم الفرز وتودع رأسباً إلبى المجنبة المنصبوص عميىبا

في المادة  5من وذا القانون.

تقوم وذ المجنة بفرز االصوات وتنحصر صالحيتىا في جمع ايصبوات التبي نالىبا كبل مرشبح ولىبا أن تبدق

في أو ار االقتبراع المضبمومة إلبى المحضبر فبتعمن بطالنىبا أو قبولىبا اسبتناداً إلبى أحكبام وبذا القبانون .واذا
كانت المحاضر وايو ار الممحقة بىا ير منطبقة عمى أحكام وذا القانون تنظم المجنة محض ارً خاصاً بذلك.

وبعد االنتىباء مبن جمبع االصبوات تبنظم المجنبة محضب ارً وتعمبن النتيجبة وترسبل المحضبر مبع جميبع مقرراتىبا

وايو ار المتعمقبة باالنتخباب إلبى وزارة الداخميبة رأسباً وتبودع قائمقبام المنطقبة والمحبافظ نسبخة عنىبا .وعمببى

وزارة الداخمية أن تودعىا فو ارً المجمس النيابي.
المادة :97

يفوز باالنتخاب المرشح الذي ينبال العبدد االكببر مبن أصبوات المقتبرعين واذا تسباوت ايصبوات فيفبوز االكببر

سناً.

الفصل الخامس

في االعالنات و يروا من الكتابات المختصة باالنتخابات
المادة :94

تعفى االعالنات االنتخابية من رسم الطوابع.

المادة :93

تعين السمطة االدارية في كل مدين ة أو مكان جبامع مواضبع خاصبة إللصبا االعالنبات االنتخابيبة طيمبة مبدة
االنتخاب.

يمنع نشر أي اعالن في ير المواضع المعينبة لالعالنبات .وال يجبوز فيمبا خبال ذلبك أن يمصب أي اعبالن

كان إذا لم يرسل المرشح أو المرشحون لالنتخابات ثالث نسخ موقعة منىم في خالل اثني عشرة ساعة عمى
ايقل قبل نشر إلى مكتب المحافظ أو القائمقام التابعة له دائرة االنتخاب التي يراد نشر االعالن فيىا.
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المادة :92

ال يجبببوز توقيبببع االعالنبببات وال إلصببباقىا وال رسبببال نشبببرات أو منشبببورات أو تصبببريحات عامبببة وال توزيعىبببا

لمصمحة مرشح أو عدد من المرشحين لبم يكونبوا قبد قبدموا تصبريحاً بترشبيح أنفسبىم ولبم يتقيبدوا بوجبه عبام

بأحكام وذا القانون.

ينزع ويحجز كل إعالن ولوحة وبيان يمص ويوزع في مكان ال يجوز إلصاقه أو توزيعه فيه.
الفصل السادس
في العقوبات

المادة :99

كل مخالفة يحكام وذا القانون ال يشممىا قانون العقوبات وفي االخص المواد  345إلى  332يعاقب

المادة :96

إذا ألغى مجمس النواب انتخاب أحد أعضائه وأحال ممف أو ار وذا االنتخاب إلى القضاء إلجبراء المالحقبات

المادة :91

إذا حكم عمى النائب الممغى انتخابه أو عمى أي شخص رخر بالعقوبات المنصبوص عميىبا فبي المبواد 345

المادة :98

إذا تقرر إلغاء انتخاب ما مع ارسال ممف ايو ار المتعمقة به إلى وزير العدليبة الجبرء المالحقبات القضبائية

مرتكبىا بالغرامة من  49إلى  911ليرة لبنانية.

القضائية تجري وذ المالحقات خالل أربع وعشرين ساعة.

إلى  332من قانون العقوبات فإنه يسقط من حقه في أن ينتخب مدة أربع سنوات.

فال يمكن الشروع في تجديد وذا االنتخاب قبل شىر يبدأ مبن يبوم تقريبر إلغائبه واذا شبرع خبالل وبذا الشبىر

في تحقي ما بح النائب الذي ألغبي انتخاببه فبإن مىمبة الشبىرين المنصبوص عميىبا فبي المبادة  8مبن وبذا

القانون ال تبدأ إال من اليوم الذي يفصل فيه نىائياً في الدعوى المقامة عميه فيجري االنتخاب الجديبد خبالل
ثالثة أشىر تبدأ من اليوم الذي يكون قد ألغي فيه االنتخاب.

المادة :95

ال يجوز مالحقة أحد المرشحين عمالً بأحكام المادة  337من قانون العقوبات قبل إعالن نتيجة االقتراع.

المادة :61

تنظم طر تنفيذ وذا القانون بمراسيم تتخذ في مجمس الوزراء.
الفصل السابع
أحكام انتقالية

المادة :67

خالفباً يحكببام المبواد  43و 49و 46يحب لممببوظفين وايشببخاص المشببار إلببيىم فيىببا ان يقببدموا اسببتقالتىم

خببالل خمسببة عشببر يومباً مببن تبباريخ نشببر وببذا القببانون فببي الجريببدة الرسببمية ويحب لىببم المطالبببة بمعبباش

التقاعببد أو تع بويض الصببرف شببرط أن ينببالوا عشببرين بالمئببة عمببى ايقببل مببن أص بوات المقتببرعين عمببى وجببه
قانوني.
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المادة :64

استثناء من أحكام المادة  71من وبذا القبانون يمكبن لمبن أومبل قيبد اسبمه فبي القبوائم االنتخابيبة أن يطمبب

ذلببك مببن المجنببة العميببا مباشببرةً بمىمببة خمسببة عشببر يومباً اعتبببا ارً مببن تبباريخ نشببر وببذا القببانون فببي الجريببدة
الرسمية.

المادة :63

المادة :62

تمغى جميع القوانين والنصوص المتعمقة باالنتخابات النيابية وجميبع ايحكبام المخالفبة لىبذا القبانون أو التبي
ال تتف مع مضمونه.

يعمل بىذا القانون فور نشر .
بيروت في  42نيسان 7591
اإلمضاء :كميل شمعون

صدر عن رئيس الجمىورية

وزير الداخمية

رئيس مجمس الوزراء

اإلمضاء :سامي الصمح

اإلمضاء :سامي الصمح
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الخامسة عشرة

7

روم أرثوذكس 7

الكورة

السادسة عشرة

7
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البترون

السابعة عشرة

2

سني 4

عكار

ماروني 7

روم أرثوذكس 7
الثامنة عشرة

7

سني 7

صيدا

التاسعة عشرة

7

شيعي 7

الزوراني

العشرون

4

شيعي 4

صور

الحادية والعشرون

3

ماروني 4

جزين – مغدوشة

الثانية والعشرون

7

شيعي 7

مرجعيون – حاصبيا

الثالثة والعشرون

4

شيعي 4

صور
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7
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2
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