
,  اقر مجلس النواب 
 :وٌنشر رئٌس الجمهورٌة القانون التالً نصه 

   

   

 الفصل األول

 فً عدد النواب والدوائر االنتخابٌة

 والدعوة لإلنتخاب وشروط الترشٌح

 1المادة 

على ان تكون , ٌتالف مجلس النواب من ماٌة وثمانٌة وعشرٌن عضوا وتكون مدة والٌتهم اربع سنوات 
 . 2004 اٌار سنة 31والٌة اول مجلس ٌنتخب بعد صدور هذا القانون حتى 

   

 2المادة 

وٌحدد عدد المقاعد فٌها وفقا للجدول رقم  , تتالف الدوائر االنتخابٌة وفقا لما ٌلً 
. المرفق بهذا القانون  ( 1) 
. الصٌفً– المزرعة – االشرفٌة : وتضم االحٌاء التالٌة , دائرة منطقة بٌروت االولى - 1
. الرمٌل– الباشورة – المصٌطبة : وتضم االحٌاء التالٌة , دائرة منطقة بٌروت الثانٌة - 2
المدور – زقاق البالط – راس بٌروت – دار المرٌسة : وتضم االحٌاء الٌالٌة , دائرة منطقة بٌروت الثالثة - 3

. مٌناء الحصن – المرفا – 
.  كسروان – جبٌل : وتضم قضائً , دائرة جبل لبنان االولى - 4
. المتن : وتضم قضاء , دائرة جبل لبنان الثانٌة - 5
. عالٌة – بعبدا : وتضم قضائً , دائرة جبل لبنان الثالثة - 6
. الشوف : وتضم قضاء , دائرة جبل لبنان الرابعة - 7
.  بشري – الضنٌة – عكار : وتضم اقضٌة ومناطق , دائرة الشمال االولى - 8
. الكورة – البترون – زغرتا – المنٌة – طرابلس : وتضم اقضٌة ومناطق , دائرة الشمال الثانٌة - 9

. بنت جبٌل – صور – الزهرانً – مدٌنة صٌدا : وتضم اقضٌة ومناطق , دائرة الجنوب االولى - 10
. جزٌن – النبطٌة – حاصبٌا – مرجعٌون : وتضم اقضٌة , دائرة الجنوب الثانٌة - 11
. الهرمل – بعلبك : وتضم قضائً , دائرة البقاع االولى - 12
.  زحلة : وتضم قضاء , دائرة البقاع الثانٌة - 13
. راشٌا – البقاع الغربً : وتضم قضائً , دائرة البقاع الثالثة - 14

   

 3المادة 

ٌحدد عدد نواب كل طائفة فً كل منطقة او قضاء فً الدوائر االنتخابٌة وٌتم الترشٌح للمقاعد النٌابٌة فٌها 
. الملحق بهذا القانون  ( 2 )وفقا للجدول رقم 

   

 4المادة 

. جمٌع الناخبٌن فً الدائرة االنتخابٌة على اختالف طوائفهم ٌقترعون للمرشحٌن عن تلك الدائرة 



   

 5المادة 

. ٌكون االقتراع عاما وسرٌا وعلى درجة واحدة 

   

 6المادة 

اتم الخامسة , ال ٌجوز ان ٌنتخب عضوا فً المجلس النٌابً اال من كان لبنانٌا مقٌدا فً قائمة الناخبٌن 
وال ٌجوز انتخاب المتجنس بالجنسٌة , متعلما , متمتعا بحقوقه المدنٌة والسٌاسٌة , والعشرٌن من عمره 

. اللبنانٌة اال بعد انقضاء عشر سنوات على تجنسه 

   

 7المادة 

رسوم واجتماع الهٌئات االنتخابٌة متدعى الهٌئات االنتخابٌة بمرسوم وتكون المهلة بٌن تارٌخ نشر هذا ال
وتجري االنتخابات العامة خالل الستٌن ٌوما التً تسبق موعد انتهاء والٌة المجلس . ثالثٌن ٌوما على االقل 

. النٌابً وذلك فٌما خال الحالة التً ٌحل فٌها المجلس 
ٌعٌن موعد االنتخاب فً ٌوم واحد لجمٌع الدوائر وٌجوز ان ٌعٌن موعد خاص لكل دائرة او اكثر اذا اقتضت 

. على ان تتم االنتخابات فً جمٌع الدوائر خالل المهل المبٌنة فً الفقرة السابقة , ذلك سالمة االمن 

   

 8المادة 

تجري االنتخابات للمقعد الشاغر خالل , اذا شغر احد المقاعد بسبب الوفاة او االستقالة او الي سبب اخر 
ستٌن ٌوما ابتداء من تارٌخ شغوره وٌعتبر المركز شاغرا من تارٌخ الوفاة ومن تارٌخ نشر قرار مجلس 

او من تارٌخ نشر قرار المجلس الدستوري فً الجرٌدة الرسمٌة فً حال اٌطال , النواب فً الحاالت االخرى 
غٌر انه ال ٌنتخب خلف للنواب الذٌن تشغر مراكزهم قبل انتهاء والٌة المجلس . انتخاب احد النواب من قبله 
. النٌابً بستة اشهر او اقل 

   

   

 الفصل الثانً

 فً من ٌجوز أن ٌكون ناخبا

 9المادة 

 الحادي والعشرٌن من عمره الحق فً ان ٌكون ناخبا اذا كان ٌتمتع بحقوقه المدنٌة للكل لبنانً او لبنانٌة اكم
. والسٌاسٌة وغٌر موجود فً احدى حاالت عدم االهلٌة المنصوص علٌها فً القانون 

   

 10المادة 



:  ٌحرم من ممارسة حقوقهم االنتخابٌة 
. االشخاص الذٌن حكم بحرمانهم الحقوق المدنٌة - 1
. االشخاص الذٌن حكم بحرمانهم مؤبدا الرتب والوظائف العمومٌة - 2
اما الذٌن حرموا وظائفهم الى اجل فال ٌجوز قٌد اسمائهم اال بعد انقضاء هذا - 
. االشخاص الذٌن حكم علٌهم بجناٌة او جنحة - 3

, االختالس , سوء االئتمان , سحب شك بدون مقابل , االحتٌال , السرقة : تعتبر شائنة الجرائم التالٌة 
الجرائم المخلة باالخالق العامة , استعمال المزور , التزوٌر , التهوٌل , االغتصاب , الٌمٌن الكاذبة , الرشوة 

الجرائم المتعلقة بزراعة وصناعة المواد المخدرة , المنصوص علٌها فً الباب السابع من قانون العقوبات 
. واالتجار بها 

.  االشخاص المحجور علٌهم قضائٌا طٌلة مدة الحجز - 4
.  االشخاص الذٌن ٌعلن افالسهم - 5
.  من قانون العقوبات 334 الى 329االشخاص الذٌن ٌحكم علٌهم بالعقوبات المنصوص علٌها فً المواد - 6
. وال ٌستعٌد االشخاص المبٌنون اعاله حقوقهم االنتخابٌة اال بعد اعادة اعتبارهم - 

   

   

 الفصل الثالث

 فً القوائم االنتخابٌة

 11المادة 

. القٌد فً القوائم االنتخابٌة الزامً وال ٌقٌد احد فً غٌر قائمة واحدة 

   

 12المادة 

قوائم انتخابٌة ممكنة باسماء الناخبٌن وفقا , لكل دائرة انتخابٌة , تضع المدٌرٌة العامة لالحوال الشخصٌة 
وتتضمن هذه القوائم اسماء جمٌع الناخبٌن الذٌن بلغت مدة اقامتهم االصلٌة او . لسجالت االحوال الشخصٌة 

اي فً , ستة اشهر على االقل بتارٌخ بدء اعادة التدقٌق بالقوائم االنتخابٌة , فً الدائرة االنتخابٌة , الحقٌقٌة 
.  كانون االول من كل سنة 15

   

 13المادة 

تتضمن قوائم الناخبٌن فً ما ٌتعلق بكل ناخب رقم تسجٌل عائلته فً سجالت االحوال الشخصٌة واسم عائلته 
. واسمه وجنسه واسم ابٌه وتارٌخ والدته ومذهبه 

   

 14المادة 

اال انه ٌعاد النظر فٌها سنوٌا بعد االعالن عن ذلك بواسطة النشرات الرسمٌة , القوائم االنتخابٌة دائمة 
. والصحف واالذاعة خالل االسبوع الذي ٌسبق فتح مهلة اعادة النظر 

   

 15المادة 



من قاض عامل رئٌسا , خالفا الي نص اخر , وتتالف كل لجنة , تنشا فً كل دائرة انتخابٌة لجنة قٌد او اكثر 
ومن احد رؤساء المجالس البلدٌة فً الدائرة او احد اعضاء هذه المجالس ومن موظف االحوال الشخصٌة 

موظف او , عند الحاجة , وٌلحق بكل لجنة . وٌمكن ان تستشٌر اللجنة المختار فٌما ٌختص بقربته , مقررا 
ٌعٌن رؤساء لجان القٌد , اكثر من موظفً االحوال الشخصٌة بقرار ٌصدر عن مدٌر عام االحوال الشخصٌة 

. واعضاؤها بمراسٌم تصدر بناء على اقتراح وزٌري العدل والداخلٌة 

   

 16المادة 

: تتولى لجان القٌد المهمات االتٌة 
 من هذا 25 و 23المادتٌن النظر فً طلبات التصحٌح على القوائم االنتخابٌة وفقا لما هو وارد فً – ا 

, واصدار قرارات بشانها تبلغ الى اصحاب العالقة والى المدٌرٌة العامة لالحوال الشخصٌة لتنفٌذ , القانون 
. التصحٌح وفقا لمضمون هذه القرارات 

تلقً نتائج االنتخابات بعد اقفال اقالم االقتراع ودرس المحاضر والمستندات واتخاذ القرارات المناسبة – ب 
ثم القٌام بعملٌة جمع االصوات وتنظٌم الجدول العام بالنتٌجة التً نالها كل مرشح ورفعها الى . بشانها 

.  من هذا القانون 59 و 58المادتٌن رؤساء لجان القٌد العلٌا المختصة وفقا لما هو وارد فً 

   

 17المادة 

فً المدٌرٌة العامة لالحوال الشخصٌة سنوٌا بتدوٌن االضافات والشطوبات على - المصلحة التقنٌة - تقوم 
:  استنادا الى ما ٌاتً , القوائم االنتخابٌة 

على رؤساء اقسام وموظفً االحوال الشخصٌة ان ٌقدموا سنوٌا الى المصلحة التقنٌة ما بٌن الخامس – ا 
:  عشر من كانون االول والخامس من كانون الثانً 

. اسماء االشخاص الذٌن تتوافر فٌهم الشروط القانونٌة لقٌد اسمائهم - 
. اسماء االشخاص الذٌن ستتوافر فٌهم هذه الشروط بتارٌخ تجمٌد القائمة االنتخابٌة - 
. اسماء الذٌن اهمل قٌدهم او توفوا او شطبت اسماؤهم من سجالت االحوال الشخصٌة- 

على الناخبٌن الذٌن مضى على تارٌخ والدتهم مئة سنة ان ٌقدموا الى قلم النفوس التابعٌن له بٌن الخامس 
حسب , عشر من كانون االول والخامس من كانون الثانً شهادة حٌاة موقعة منهم ومن مختار محل اقامتهم 

. االصول 
على المدٌرٌة العامة لالحوال , اذا انقطعت المدة المذكورة فً الفقرة السابقة ولم ٌتقدموا بشهادة الحٌاة 

ال ٌحول هذا الشطب دون طلب اعادة قٌدهم فً . الشخصٌة ان تسقط اسماءهم من قوائم الناخبٌن فً الدائرة 
.  من من هذا القانون 23المادة  ممهلة شهر واحد من تارٌخ نشر القوائم عمال باحكا

   

 18المادة 

ترسل دائرة السجل العدلً فً كل محافظة سنوٌا الى المدٌرٌة العامة لالحوال الشخصٌة بٌن الخامس عشر 
بٌانا باسماء االشخاص المحكوم علٌهم بجرائم من شانها , من كانون االول والخامس من كانون الثانً 

.  من هذا القانون 10المادة حرمانهم من ممارسة حق االنتخاب وفقا الحكام 

   

 19المادة 

ترسل المحاكم العدلٌة سنوٌا الى المدٌرٌة العامة لالحوال الشخصٌة بٌن الخامس عشر من كانون االول – ج 
. بٌانا باالحكام النهائٌة المتعلقة باالفالس والحجز , والخامس من كانون الثانً 
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 20المادة 

قبل االول من شباط من كل سنة تدقق المصلحة التقنٌة لدى المدٌرٌة العامة لالحوال الشخصٌة القوائم 
تدون اسباب التنقٌح فً حقل خاص مقابل كل اضافة الى الالئحة او . انتخابٌة المنقحة وتوافق علٌها وتوقعها 

وجب ذكر اسم القرٌة او الحً الذي كان مقٌدا فٌه , واذا نقل اسم ناخب من قائمة الى اخرى . حذف منها 
. سابقا وتارٌخ شطبه 

   

 21المادة 

قبل العاشر من شباط من كل سنة ترسل المدٌرٌة العامة لالحوال الشخصٌة نسخا عن القوائم االنتخابٌة 
 بواسطة الدرك او ،المنقحة والموقعة الى البلدٌات والى المختارٌن والى مراكز المحافظات والقائمقامٌات

، وٌتم االعالن عن ذلك بواسطة وسائل لنشرها بحٌث ٌحق الي كان ان ٌطلع علٌها او ٌنسخها، الشرطة
. االعالم لمدة خمسة اٌام على االقل

ٌوقعونه من المختار او رئٌس البلدٌة او من ٌكلفه وٌرفعونه ٌنظم رجال الدرك او الشرطة محضرا باٌداعها و
 من هذا القانون بواسطة المحافظ او القائمقام او من ٌقوم 15المادة الى اللجنة المنصوص علٌها فً 

. بوظٌفتهما 

   

 22المادة 

التً تحتوي على القوائم االنتخابٌة ابتداء من تارٌخ  (Disques)ٌحق الي كان ان ٌحصل على االقراص 
وٌحدد ثمن قرص الكومبٌوتر . وذلك من الدائرة المختصة لدى المصلحة التقنٌة , نشرها وفقا للمادة السابقة 

(Floppy)  والقرص , بمبلغ عشرة االف لٌرة(CD)  تستوفى بواسطة طوابع , بمبلغ خمسٌن الف لٌرة
. مالٌة تلصق على الطلب 

   

 23المادة 

ٌحق للناخبٌن , اي فً العاشر من شباط من كل سنة , ابتداء من تارٌخ نشر القوائم االنتخابٌة واالعالن عنها 
.  التقدم من لجان القٌد المختصة للدوائر االنتخابٌة بالطلبات العائدة لتصحٌح اي خطا فً القوائم االنتخابٌة 

بسبب االهمال او الخطا او , على الناخب الذي سقط قٌده او وقع خطا فٌه او باسمه على القائمة االنتخابٌة - 
وعلٌه , ان ٌقدم طلبه الى لجنة القٌد خالل مهلة شهر واحد من تارٌخ نشر القوائم االنتخابٌة , الي سبب اخر 

. ان ٌرفق طلبه المستندات واالدلة التً تثبت صحة ما جاء فً الطلب 
ٌحق لكل ناخب مقٌد فً احدى قوائم الدوائر االنتخابٌة ان ٌطلب الى لجنة القٌد شطب او قٌد اسم شخص - 

ولكل من المحافظ والقائمقام والمختار المختص ان ٌمارس هذا , جرى قٌده فً هذه القائمة خالفا للقانون 
. الحق وذلك خالل مدة الشهر التً تنتهً فً العاشر من اذار من كل سنة 

تقوم لجنة القٌد بدرس الطلبات تباعا وتبت بها وتصدر قرارات بشانها قبل الخامس عشر من شهر اذار من - 
. وترسل نسخا عنها الى اصحاب العالقة والى المدٌرٌة العامة لالحوال الشخصٌة لتنفٌذ مضمونها . كل سنة 

   

 24المادة 
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تنشا لكل دائرة انتخابٌة لجنة قٌد علٌا تتالف من رئٌس غرفة استئناف فً المحافظة رئٌسا ومن قاض عامل 
ومفتش من التفتٌش المركزي عضوٌن ومن رئٌس دائرة او رئٌس قسم النفوس او موظف احوال شخصٌة 

. عضوا مقررا 
. ٌعٌن رؤساء لجان القٌد العلٌا واعضاؤها بمراسٌم تصدر بناء على اقتراح وزٌري العدل والداخلٌة - 

:  تكون مهمة لجان القٌد العلٌا 
النظر فً طلبات استئناف قرارات لجان القٌد ، ٌقدم اصحاب العالقة ، طلبات استئناف قرارات لجان القٌد – ا 

. باستدعاء بسٌط ، بخالل خمسة اٌام من تارٌخ تبلغهم قرارات هذه اللجان 
. وعلى لجان القٌد العلٌا ان تبت بطلبات االستئناف قبل الخامس والعشرٌن من اذار من كل سنة - 

تلقً محاضر النتائج الصادرة عن لجان القٌد والجداول الملحقة بها ودرسها وجمع االصوات وتنظٌم – ب 
. من هذا القانون  60المادة محضر بالنتائج النهائٌة التً نالها كل مرشح فً الدائرة وفقا لما هو وارد فً 

   

 25المادة 

نسخا موقعة عن . ترسل المدٌرٌة العامة لالحوال الشخصٌة الى وزٌر العدل قبل الثالثٌن من اذار من كل سنة 
وجود اخطاء , اذا تبٌن الحقا لوزٌر الداخلٌة , القوائم االنتخابٌة المنقحة نهائٌا استنادا الى قرارات لجان القٌد 

التً تبت بها , ٌحٌل القضٌة فورا الى لجنة القٌد المختصة , من اي نوع كان , ونواقص فً القوائم االنتخابٌة 
. بخالل ثالثة اٌام 

   

 26المادة 

, ٌرسل وزٌر الداخلٌة نسخا عن القوائم االنتخابٌة النهائٌة التً وردته من المدٌرٌة العامة لالحوال الشخصٌة 
العتمادها باي انتخابات تجري بخالل , الى مصلحة الشؤون السٌاسٌة واالدارٌة فً مدٌرٌة الداخلٌة العامة 

.  اذار من السنة التً تلٌها 30 اذار ولغاٌة 30المهلة التً تبدا من 

   

 27المادة 

 30 من هذا القانون ، تجمد القائمة االنتخابٌة فً 25المادة مع االحتفاظ بالتنقٌحات المجراة تنفٌذا الحكام 
.  اذارمن السنة التالٌة 30اذار من كل سنة وتبقى نافذة حتى 

   

   

 الفصل الرابع

 الشروط المؤهلة للترشٌح

 عدم األهلٌة والجمع بٌن النٌابة والوظائف العامة

 28المادة 

ان العسكرٌٌن ومن هم فً حكمهم على اختالف الرتب سواء اكانوا من الجٌش وامن الدولة ام من قوى االمن 
الداخلً واالمن العام والضابطة الجمركٌة باستثناء افراد خدمة العلم ال ٌشتركون فً االقتراع وٌشطبون من 

. القوائم االنتخابٌة 
ان العسكرٌٌن ومن هم فً حكمهم على اختالف الرتب سواء اكانوا من الجٌش وامن الدولة ام من قوى - 

االمن الداخلً واالمن العام والضابطة الجمركٌة ال ٌمكن انتخابهم اعضاء للمجلس النٌابً وان كانوا محالٌن 
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غٌر انه ٌجوز انتخابهم اذا كانوا محالٌن على التقاعد او قبلت استقالتهم قبل , على االستٌداع او االحتٌاط 
. تارٌخ االنتخاب بستة اشهر 

   

 29المادة 

ال ٌجوز الجمع بٌن عضوٌة مجلس النواب ورئاسة او عضوٌة ورئاسة او عضوٌة مجلس ادارة مؤسسة 
عامة او وظٌفة عامة او اٌة وظٌفة فً المؤسسات العامة المستقلة والشركات ذات االمتٌاز والبلدٌات واٌة 

وكل موظف ٌنتخب نائبا ٌعتبر منفصال , وظٌفة دٌنٌة ٌتناول صاحبها راتبا او تعوٌضا ما من خزانة الدولة 
. حكما من وظٌفته اذا لم ٌبلغ رفضه عضوٌة المجلس النٌابً بخالل شهر ٌلً اعالن نتٌجة انتخابه 

وال ٌجوز الجمع بٌن عضوٌة مجلس النواب والوكالة القانونٌة عن الدولة او احدى مصالحها او مؤسساتها - 
. العامة المستقلة او البلدٌات 

. وال ٌجوز اٌضا ان ٌعطً امتٌاز اوالتزام لنائب - 

   

 30المادة 

 ال ٌجوز انتخاب 29/12/1997 تارٌخ 665 من القانون رقم 31 و 22مع مراعاة احكام المادتٌن 
االشخاص المذكورٌن فً ما ٌلً فً اي دائرة انتخابٌة مدة قٌامهم بوظائفهم وخالل الستة اشهر التً تلً 

: استقالتهم وانقطاعهم فعلٌا عن وظائفهم 
. الموظفون من الفئتٌن االولى والثانٌة - 1
. القضاة من جمٌع الفئات والدرجات - 2
. رؤساء مجالس ادارة المؤسسات العامة ومدٌروها واعضاؤها - 3

   

 31المادة 

واذا حل المجلس قبل نهاٌة , اذا شغر احد المقاعد النٌابٌة بسبب الوفاة او االستقالة او الي سبب اخر - 1
جاز انتخاب الموظفٌن المذكورٌن فً المادة السابقة واٌضا العسكرٌٌن ومن , والٌته بستة اشهر على االقل 

هم فً حكمهم على اختالف الرتب سواء اكانوا من الجٌش وامن الدولة ام من قوى االمن الداخلً واالمن 
العام والضابطة الجمركٌة اذا استقالوا وانقطعوا فعلٌا عن وظائفهم خالل خمسة عشرة ٌوما تبدا من تارٌخ 

. وتعتبر االستقالة مقبولة من تارٌخ تقدٌمها . مرسوم دعوة الهٌئات االنتخابٌة 
للموظفٌن واالشخاص الذٌن ٌستقٌلون وٌرشحون انفسهم لالنتخابات النٌابٌة الحق بالمطالبة بمعاش - 2

. التقاعد او تعوٌض الصرف شرط ان ٌنالوا اصوات المقترعٌن على وجه قانونً 

   

 32المادة 

ٌفصل من النٌابة بقرار من المجلس النائب الذي ٌحكم علٌه اثناء نٌابته بما ٌوجب حرمانه ممارسة حقوقه 
.  من هذا القانون 10للمادة االنتخابٌة وفقا 

   

 33المادة 

. كل توكٌل انتخابً مرتبط بشرط او قٌد ٌعتبر لغوا وال ٌعتد به بوجه من الوجوه 
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 الفصل الخامس

 فً تقدٌم طلبات الترشٌح

 34المادة 

غٌر , ٌجوز لمن توفرت فٌه الشروط لٌكون عضوا فً المجلس النٌابً ان ٌرشح نفسه عن اي دائرة كانت 
وعندما تجري االنتخابات على , انه ال ٌجوز الحد ان ٌرشح نفسه فً غٌر دائرة انتخابٌة واحدة فً ان واحد 

مراحل ال ٌجوز لمن رشح نفسه فً دائرة ان ٌرشح نفسه مجددا فً دائرة اخرى خالل المهلة نفسها التً 
. تجري االنتخابات العامة 

   

 35المادة 

موقع , عدل الفً تصرٌح مصدق لدى الكاتب , على من ٌرشح نفسه لالنتخابات العامة او الجزئٌة ان ٌعٌن 
وان ٌوضع فً , القضاء او المنطقة التً ٌرغب فً ترشٌح نفسه عنها ضمن الدائرة االنتخابٌة , منه شخصٌا 

. الوقت نفسه صندوق مالٌة مبلغا قدره عشرة مالٌٌن لٌرة لبنانٌة 
اما الراسبون فال ٌستردون التامٌن اال اذا حصلوا على نسبة , ٌسترد التامٌن كل من نجح فً االنتخابات 

ٌودع التصرٌح مركز وزارة الداخلٌة مقابل . وما فوق من اصوات المقترعٌن فً الدائرة االنتخابٌة % 10
اال , وبعد خمسة اٌام ٌعطى الوصل النهائً , اٌصال مؤقت قبل موعد االنتخاب بخمسة عشر ٌوما على االقل 

. اذا تبٌن ان ترشٌحه مخالف الحكام هذا القانون 
ٌمكنه مراجعة مجلس شورى , لغٌر االسباب المبٌنة اعاله , اذا امتنعت السلطة المختصة عن اعطائه االٌصال 

وعلى هذا المجلس ان ٌفصل باعتراضه نهائٌا فً غرفة المذاكرة . الدولة باستدعاء بسٌط غٌر خاضع للرسم 
. خالل ثالثة اٌام 

فٌعتبر هذا المرشح فائزا بالتزكٌة , اما اذا انقضت مهلة الترشٌح ولم ٌتقدم لمقعد معٌن اال مرشح واحد 
كتابا بذلك الى رئٌس مجلس النواب وال ٌصار الى اجراء انتخابات للمقعد , فورا , وٌوجه وزٌر الداخلٌة 

. المذكور 

   

 36المادة 

والتصرٌحات التً تقدم من شخص واحد فً غٌر دائرة تعد . كل تصرٌح مخالف للمادة السابقة ٌعد باطال 
واذا كانت مقدمة بتوارٌخ مختلفة فال ٌعتد اال باالخٌر منها وتعتبر . باطلة اذا كانت مقدمة بتارٌخ واحد 

. التصارٌح الباقٌة باطلة 

   

 37المادة 

ال ٌجوز للمرشح ان ٌرجع عن ترشٌحه اال بموجب تصرٌح قانونً مصدق لدى الكاتب العدل ٌودع مركز 
واذا ادى هذا الرجوع الى استحالة انتخاب العدد , وزارة الداخلٌة قبل موعد االنتخابات بعشرة اٌام على االقل 

. الالزم فً الدائرة جاز قبول ترشٌحات جدٌدة تقدم قبل االقتراع بثالثة اٌام 
. ٌحق له استرداد نصف المبلغ الذي اودعه , كل من ٌرجع عن ترشٌحه وفقا لالحكام المبٌنة فً هذه المادة - 

   



 38المادة 

بال ابطاء و الى المحافظٌن والقائمقامٌن ثم تعلق على , تبلغ اسماء المرشحٌن الذٌن اعطوا االٌصال النهائً 
. اثر وصولها فً االماكن التً تلصق فٌها االعالنات الرسمٌة 

   

   

 الفصل السادس

 فً األعمال اإلنتخابٌة

 39المادة 

تقسم الدائرة االنتخابٌة بقرار من وزٌر الداخلٌة الى عدة اقالم لالقتراع وٌكون لكل قرٌة ٌبلغ عدد الناخبٌن 
اما فً المدن والقرى التً ٌزٌد عدد ناخبٌها عن المائة فبكون لكل , قلم اقتراع واحد على االقل , فٌها مائة 

. اربعماٌة ناخب قلم اقتراع على االقل 
, وٌمكن زٌادة هذا العدد الى اكثر من اربعماٌة ناخب فً القلم الواحد اذا اقتضت ذلك سالمة العملٌة االنتخابٌة 

وال ٌجوز ان ٌزٌد عدد اقالم االقتراع فً كل مركز عن ستة عشر , على ان ال ٌتعدى العدد الستماٌة ناخب 
. فلما 

. ٌنشر قرار التقسٌم وتحدٌد اقالم االقتراع خالل الخمسة عشر ٌوما التً تلً تارٌخ مرسوم دعوة الناخبٌن 
. وال ٌجوز تعدٌل هذا القرار خالل االسبوع الذي ٌسبق موعد االنتخاب 

   

 40المادة 

. ٌجري انتخاب النواب فً اقالم االقتراع وتعٌن بصراحة االمكنة المخصصة لالقتراع 

   

 41المادة 

تبدا عملٌات االقتراع فً الساعة السابعة صباحا وتنتهً فً الساعة الثامنة عشرة وتستمر ٌوما واحدا فقط 
. وتجري دائما ٌوم االحد 

   

 42المادة 

ٌعٌن المحافظ لكل قلم اقتراع فً نطاق محافظته رئٌسا وكاتبا او اكثر قبل الشروع فً االنتخاب بخمسة اٌام 
ٌختار الرئٌس نصفهم وٌختار النصف االخر الناخبون الحاضرون , على االقل وٌساعد الرئٌس اربعة معاونٌن 

وللمحافظ ان ٌعٌن موظفٌن , عند افتتاح قلم االقتراع من بٌن الناخبٌن الذٌن ٌعرفون القراءة والكتابة 
. احتٌاطٌٌن للحاجة 

وللمرشح . ٌجب ان ٌكون الرئٌس ونصف عدد المعاونٌن على االقل حاضرٌن طوال مدة االعمال االنتخابٌة - 
الحق فً ان ٌنتدب لدخول قلم اقتراع احد ناخبً الدائرة االنتخابٌة ولدخول جمٌع االقالم عددا من ناخبً 

الدائرة نفسها بنسبة مندوب واحد لكل قلمً اقتراع فً القرى وبنسبة مندوب واحد لكل خمسة اقالم اقتراع 
. وذلك بتصارٌح مصدقة من المحافظ او القائمقام , فً المدن 

   



 43المادة 

لرئٌس قلم االقتراع وحده السلطة للمحافظة على النظام داخل قلم االقتراع وال ٌجوز الٌة قوى مسلحة ان تقف 
اال ان . وٌجب على السلطات المدنٌة والقوات المسلحة ان تلبً مطالبه , داخل قلم االقتراع بال طلب منه 

الطلب الذي ٌتقدم به رئٌس قلم االقتراع ال ٌمكن ان ٌمنع المرشحٌن او مندوبٌهم من ممارسة حق رقابة 
وال ٌمكن طرد مندوب احد المرشحٌن اال اذا اقدم على االخالل فً النظام او فً حالة جرم . االعمال االنتخابٌة 

. مشهود ٌبرر توقٌفه وٌشار الى ذلك فً المحضر مع ذكر اسباب الطرد والوقت الذي طرد فٌه 

   

 44المادة 

ٌفصل رئٌس قلم االقتراع مؤقتا فً المشاكل التً لها عالقة باالعمال االنتخابٌة وتدون قراراته فً المحضر 
وٌجب ان تربط بالمحضر الوثائق والظروف واوراق االنتخاب التً تتعلق بها بعد ان ٌوقع علٌها جمٌع 

. اعضاء قلم االقتراع 

   

 45المادة 

طٌلة االعمال االنتخابٌة تنشر على مدخل االقتراع نسخة رسمٌة عن القائمة االنتخابٌة ونسخة عن القرار 
الوزاري الذي ٌنشا وٌحدد قلم االقتراع وتوضع نسخة عن قانون االنتخاب والئحة باسماء مندوبً المرشحٌن 

. على طاولة القلم حٌث ٌمكن للناخبٌن والمرشحٌن ومندوبٌهم ان ٌطلعوا علٌها 

   

 46المادة 

ٌجري االقتراع بواسطة ظروف مصمغة غٌر شفافة من انموذج واحد لجمٌع الناخبٌن تقدمها وزارة الداخلٌة 
وزارة - وتوضع تحت تصرف الناخبٌن على طاولة القلم امام الرئٌس وهذه الظروف المطبوعة علٌها عبارة 

تمهر بخاتم المحافظة او القضاء مع التارٌخ وترسل من المحافظ او القائمقام بواسطة الشرطة او - الداخلٌة 
الدرك لكل رئٌس قلم اقتراع قبل االقتراع على ان ٌكون عددها مساوٌا لعدد الناخبٌن المقٌدٌن على القوائم 

االنتخابٌة العائدة للقلم وٌرسل فً الوقت نفسه لرئٌس قلم االقتراع عدد مساو لعشرٌن بالماٌة من الظروف 
ٌنظم من قبل رجال الدرك او الشرطة محضر بتسلٌم الظروف ٌوقعه رئٌس قلم االقتراع . غٌر الممهورة 

. وٌرسل الى لجنة قٌد االسماء فً الدائرة بواسطة القائمقام او من ٌقوم بوظٌفته 
على رئٌس القلم قبل الشروع فً عملٌة االقتراع ان ٌتحقق من ان عدد الظروف الممهورة ٌعادل تماما عدد - 

. الناخبٌن المقٌدٌن 
اذا وقع نقص فً عدد الظروف الممهورة بسبب قوة قاهرة او عملٌة خداع ترمً الى المساس فً صحة - 

فعلى رئٌس القلم ان ٌستبدل هذه الظروف بالظروف غٌر الممهورة التً استلمها , االقتراع او الي سبب اخر 
اما الظروف غٌر . والتً ٌجب ان ٌمهرها بخاتم القلم مع التارٌخ وٌشار الى سبب هذا االبدال فً المحضر 

. الممهورة التً لم تستعمل فتضم الى المحضر 

   

 47المادة 

للناخب عند دخوله القلم ان ٌحمل بصورة مستترة ورقة تتضمن اسماء المرشحٌن الذٌن ٌرٌد انتخابهم او ان 
ٌاخذ ورقة بٌضاء من بٌن االوراق البٌضاء الموضوعة على الطاولة فً المعزل وٌكتب علٌها اسماء 

. المرشحٌن الذٌن ٌرٌد انتخابهم



 من هذا القانون الئحة كبٌرة باسماء المرشحٌن وتوضع 50المادة ٌعلق فً المعزل المنصوص علٌه فً - 
. فٌه اٌضا اوراق بٌضاء، واقالم رصاص فً متناول الناخبٌن 

   

 48المادة 

ال ٌجوز الحد ان ٌشترك فً االقتراع اال اذا كان اسمه مقٌدا فً القائمة االنتخابٌة او كان حاصال على قرار 
. من اللجنة بقٌد اسمه 

ٌعلق حق االقتراع للموقوفٌن واالشخاص الموضوعٌن فً ماوى االمراض العقلٌة وان لم ٌكونوا تحت تحت 
. المقٌدة اسماؤهم على القائمة االنتخابٌة , الحجر القانونً 

   

 49المادة 

ٌستمر تسلٌم . وال ٌحق للناخب ان ٌشترك فً االقتراع ما لم ٌبرز هذه البطاقة . البطاقة االنتخابٌة مجانٌة 
: تتضمن البطاقة االنتخابٌة . البطاقات االنتخابٌة لغاٌة الٌوم السابع الذي ٌسبق اي عملٌة انتخابٌة 

. تارٌخ الوالدة ، المذهب والصورة الشمسٌة , رقم العائلة ، االسم والشهرة ، اسم االب 
على الناخب عند دخوله مركز االقتراع ان ٌقدم بطاقته االنتخابٌة كً ٌسمح له باالقتراع فً قلم االقتراع ، بعد 

. التدقٌق الالزم 
 من هذا القانون امام الناخب 42المادة ٌوقع رئٌس القلم والكاتب واحد معاونً رئٌس القلم المشار الٌهم فً 

، الظرف او الظروف العائدة لالنتخاب ، وٌسلمه او ٌسلمها الى الناخب وفقا للعملٌة او العملٌات االنتخابٌة 
المحددة، وٌلزم الناخب بدخول المعزل المعد لحجبه عن االنظار ، وٌضع فً كل ظرف ورقة واحدة تشتمل 

على اسماء بقدر عدد النواب الذٌن ٌرٌد انتخابهم ، او اعضاء المجلس البلدي او المختار او المجلس 
وال ٌجوز ان تشتمل الورقة على اكثر من هذا العدد وعندما ٌدعى باسمه ٌتقدم وٌبٌن لرئٌس , االختٌاري 

القلم بانه ال ٌحمل اال الظرف او الظروف المخصصة لالنتخاب ، فٌتحقق الرئٌس من ذلك بدون ان ٌمسه او 
ٌمسها ثم ٌاذن للناخب بان ٌضع بٌده كال من الظروف فً كل صندوق اقتراع ، ثم ٌثقب رئٌس القلم البطاقة 

.  االنتخابٌة فً المحل المخصص لذلك وٌعٌدها لصاحبها 
ال ٌحق للناخب ان ٌوكل غٌره وضع الظروف فً صندوق االقتراع ، اال انه ٌسمح للناخب المصاب بعاهة 

تجعله عاجزا عن وضع ورقته فً الظرف وادخال هذا الظرف فً صندوق االقتراع ان ٌستعٌن بناخب اخر 
. ٌختاره بنفسه 

على رئٌس قلم االقتراع ان ٌتاكد من ان الناخب قد تقٌد تماما بما ورد نصه فً هذه المادة وان الناخب قد 
. اختلى بنفسه فً المعزل تحت طائلة عدم السماح له باالقتراع 

ٌثبت اقتراع الناخب بتوقٌعه او بوضع بصمته وتوقٌع احد اعضاء قلم االقتراع بجانب اسمه على الئحة 
. الشطب الخاصة بكل عملٌة انتخابٌة 

   

 50المادة 

. ٌكون لكل قلم اقتراع معزل واحد على االقل وال ٌجوز ان ٌوضع بشكل ٌحجب االعمال االنتخابٌة 

   

 51المادة 

تكون الئحة الشطب مطابقة للقائمة االنتخابٌة وتتضمن عالوة علٌها ثالثة حقول مخصصة االولى لتوقٌع 
الناخب والثانٌة لتوقٌع عضو القلم المكلف بالتثبت من االنتخاب والثالثة للمالحظات التً ٌمكن ان ٌسببها 

اقتراع الناخب وتكون اوراق هذه الالئحة مرتبطة ببعضها ومرقمة وٌؤشر القائمقام او من ٌقوم بوظٌفته على 
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. كل صفحة من صفحاتها 
ٌشار فً اعلى الصفحة الى عدد صفحات الئحة الشطب وٌجب ان تكون هذه العبارة مصدقة وموقعة ومؤرخة 

. من قبل القائمقام او من ٌقوم بوظٌفته 

   

 52المادة 

وقبل , ال ٌكون لصندوق االقتراع اال فوهة واحدة معدة الدخال الظرف الذي ٌحتوي على ورقة االقتراع 
ٌبقى مفتاح , الشروع فً االقتراع ٌفتح الرئٌس الصندوق وٌتحقق من انها فارغة وٌقفلها بقفلٌن مختلفٌن 

واذا حدث عند ختام عملٌة االقتراع ان المفتاحٌن . احدهما بٌده وٌسلم المفتاح الثانً الى المعاون االكبر سنا 
. غٌر موجودٌن لدى الرئٌس فانه ٌتخذ التدابٌر الالزمة لفتح الصندوق بال ابطاء 

   

 53المادة 

فاذا كان عددها ٌزٌد عن عدد , بعد ختام عملٌة االقتراع ٌفتح صندوق االقتراع وتحصى الظروف التً فٌها 
كل , ٌفتح الرئٌس او احد المعاونٌن الظروف . االسماء المشطوبة او ٌنقص عنه ٌشار الى ذلك فً المحضر 

وٌقرا بصوت عال االسم المدون او االسماء المدونة على ورقة االقتراع التً ٌحوٌها الظرف , واحد على حدة 
. وذلك تحت الرقابة الفعلٌة للمرشحٌن او مندوبٌهم او رقابة الناخبٌن فً حال عدم تواجد هؤالء 

تسجل هذه االسماء واالصوات التً ٌنالها كل مرشح على ورقة فرز االصوات على نسختٌن تحت رقابة 
. الناخبٌن او المرشحٌن او مندوبٌهم وٌوقع على هذه االوراق رئٌس القلم وجمٌع االعضاء 

   

 54المادة 

على وزارة الداخلٌة ان تجهز اقالم االقتراع باالت عرض تسمح بتسلٌط مضمون ورقة االقتراع على شاشة 
باالطالع , مركزة فً القاعة بشكل ٌسمح العضاء هٌئة القلم ومندوبً المرشحٌن عند اجراء عملٌة الفرز 

. بوضوح على االسماء المدونة فً اوراق االقتراع 

   

 55المادة 

اذا اشتملت احدى اوراق االقتراع على عدد من المرشحٌن ٌربو على عدد النواب المطلوب انتخابهم فان 
. اسماء المرشحٌن المطلوبٌن قبل االخرٌن من كل طائفة هً دون سواها التً ٌعتد بها عند فرز االصوات 

   

 56المادة 

االوراق التً تشتمل على عبارات مهٌنة , االوراق التً تشتمل على عالمات تعرٌف , تعد باطلة اٌضا – ا 
. او الموجودة ضمن ظروف تحمل مثل هذه االشارات , مهٌنة للمرشحٌن او الشخاص اخرٌن 

ال تعد باطلة اسماء المرشحٌن التً تختلف فً كتابتها عما هو متعارف علٌه من قبل المواطنٌن – ب 
كاالسماء االجنبٌة او المركبة اذا كانت تدل داللة كافٌة على اصحابها ال سٌما اذا لم ٌكن فً الدائرة االنتخابٌة 

. مرشح ٌحمل االسم نفسه او اسما مماثال له 
فتضم هذه الورقة مع , واذا وجد فً الورقة نفسها اسمان لمرشحان متشابهٌن ال ٌمكن التمٌٌز بٌنهما 



االوراق الباطلة الى المحضر مع الظروف العائدة لها بعد ان توقعها هٌئة قلم االقتراع وتذكر فٌه االسباب 
. الداعٌة للضم 

   

 57المادة 

ٌعلن الرئٌس على اثر فرز االصوات وتحقٌقها نتٌجة االقتراع المؤقتة وٌلصق فورا االعالن الذي ٌتضمن 
النتٌجة هذه على باب غرفة االقتراع وٌعطً لكل من المرشحٌن او مندوبٌهم بناء على طلبهم صورة مصدقة 

. طبق االصل عن هذا االعالن 
بعد اعالن النتٌجة على الصورة المبٌنة اعاله تحرق جمٌع االوراق والظروف ما خال التً ٌجب ضمها الى 

. المحضر 

   

 58المادة 

ٌنظم رئٌس القلم محضرا باالعمال على نسختٌن ٌوقع جمٌع , عندما تعلن النتٌجة المؤقتة لالقتراع فً القلم 
. صفحاته جمٌع اعضاء قلم االقتراع 
قوائم الشطب التً وقع علٌها الناخبون واوراق االقتراع التً اعتبرت , على رئٌس القلم ان ٌضع فً مغلف 

وٌتم اعتماد هذه . باطلة والظروف العائدة لها ومحضر االعمال المذكور سابقا وورقة فرز اصوات المرشحٌن 
. المستندات فقط من قبل لجان القٌد او اي مرجع اخر 

ٌختم هذا المغلف بالشمع االحمر وٌنقله رئٌس القلم والكاتب الى مركز القٌد بمواكبة امنٌة حٌث ٌصار الى 
بحضور , تسلٌمه مع المستندات التً ٌتضمنها الى رئٌس لجنة القٌد او من ٌنتدبه فتتولى فتحه و فٌما بعد 

. وٌعتبر رئٌس القلم والكاتب مسؤولٌن اذا وصل المغلف مفتوحا . ممثلً المرشحٌن 

   

 59المادة 

وتعلن االرقام الواردة فً كل , تقوم لجنة القٌد بدراسة المحاضر والمستندات وتتخذ القرارات الالزمة بشانها 
كما تتولى فرز االصوات التً نالها كل مرشح ,  (المرشحٌن او مندوبٌهم  )محضر على سمع الحاضرٌن 

وجمعها وترفع نتٌجة جمع االصوات بموجب محضر وجدول النتٌجة الملحق به وٌوقعهما جمٌع اعضاء 
. الى اللجان العلٌا فً الدوائر االنتخابٌة , اللجنة 

تباعا وفور انتهائها من , تسمً مدٌرٌة الداخلٌة العامة موظفا ٌتسلم المغلفات والمستندات من لجنة القٌد - 
. وٌوقع الموظف المذكور على بٌان استالم كل مغلف ومستنداته , عملها فً كل مغلف 

ٌتسلم الموظف المذكور نسخة موقعة عن المحضر مع , فور انتهاء اللجنة من جمع وتنظٌم محضر النتائج 
. جدول النتائج الملحق به لقاء توقٌعه باالستالم 

   

 60المادة 

تقوم اللجنة العلٌا بقراءة مجموع , فور استالمها كل محضر وجدول النتٌجة الملحق به من لجان القٌد 
ثم تدون النتٌجة فً الدائرة االنتخابٌة , وتجمع النتائج الواردة من لجان القٌد , االصوات التً نالها كل مرشح 

وثم توقع على المحضر وعلى , وتنظم محضرا بذلك , باالرقام وباالحرف مع تفقٌطها , على الجدول النهائً 
وتعلن عندئذ امام المرشحٌن او مندوبٌهم النتائج النهائٌة , الجدول العام للنتائج المرفق به بكامل اعضائها 

وتنظم , المحضر النهائً والجدول العام للنتائج , المحافظ , تسلم لجنة القٌد العلٌا . التً نالها كل مرشح 
مستندا بالتسلم والتسلٌم ٌوقعه المحافظ او من ٌسمٌه واحد اعضاء لجنة القٌد العلٌا الذي ٌسمٌه رئٌس 

. اللجنة 



فورا الى وزارة الداخلٌة التً تتولى , وٌرفع المحافظ النتائج مع المحضر النهائً والجدول العام الملحق به 
فورا , وٌوجه وزٌر الداخلٌة . اعالن النتائج النهائٌة واسماء المرشحٌن الفائزٌن عبر وسائل االعالن رسمٌا 

, ٌبلغه بموجبه اسماء المرشحٌن الفائزٌن , فٌما ٌعود لالنتخابات النٌابٌة , كتابا الى رئٌس المجلس النٌابً
. كما ٌبلغ وزارة الشؤون البلدٌة والقروٌة اسماء المرشحٌن الفائزٌن فً االنتخابات البلدٌة 

   

 61المادة 

ان الخالفات والصعوبات التً ٌمكن ان تحصل اثناء العملٌات االنتخابٌة فً قلم ما تخضع لما تقرره اللجنة 
تدون اللجنة فً محضرها النهائً القرارات التً تتخذها .  من هذا القانون 15المادة المنصوص علٌها فً 

. بهذا الصدد اذا ارتات ان لهذه الخالفات والصعوبات اهمٌة تبرر ذلك 

   

 62المادة 

ٌعتبر فائزا فً االنتخابات من ٌنال العدد االكبر من اصوات المقترعٌن فً الدائرة من بٌن المرشحٌن عن 
الطائفة ذاتها وعن القضاء ذاته او المنطقة فً حدود المقاعد المخصصة لكل طائفة فً هذا القضاء او 

. المرفق بهذا القانون ( 2 )المنطقة وفقا للجدول رقم 
. واذا تساوت االصوات فاز المرشح االكبر سنا 

   

   

 الفصل السابع

 فً الدعاٌة اإلنتخابٌة

 63المادة 

. تعفى الدعاٌة االنتخابٌة من رسم الطابع 

   

 64المادة 

تعٌن السلطة االدارٌة فً كل مدٌنة او مكان جامع مواضع خاصة اللصاق االعالنات االنتخابٌة طٌلة مدة 
ٌمنع نشر اي اعالن او صور للمرشحٌن فً غٌر المواضع . االنتخاب وتمنع الٌافطات فً عرض الشوارع 

. المعٌنة لالعالنات 

   

 65المادة 

ٌحظر على كل موظف فً الدولة او البلدٌات او المختارٌن توزٌع اوراق اقتراع او مخطوطات او نشرات 
. لمصلحة احد المرشحٌن او ضده او لمصلحة مجموعة من المرشحٌن او ضدهم 

   

 66المادة 
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وعند . ٌحظر توزٌع كل نشرة او مخطوطة لصالح مرشح او عدد من المرشحٌن او ضدهم ٌوم االنتخاب 
حصول مخالفة من هذا النوع تصادر االوراق والمنشورات والمخطوطات وٌعاقب المخالف بالحد االعلى 

.  من هذا القانون 69المادة للغرامة المنصوص علٌها فً 

   

 67المادة 

ٌحظر االحتفاظ بتذاكر الهوٌة او بٌانات القٌد االفرادٌة او البطاقات االنتخابٌة من قبل المرشحٌن بواسطة 
وكل مخالفة من هذا النوع ٌعاقب مرتكبها بالغرامة القصوى , وكالئهم قبل االنتخابات وفً ٌوم االقتراع 

.  من هذا القانون 69المادة المنصوص علٌها فً 

   

 68المادة 

تعاطً االعالن االنتخابً , ٌحظر على كافة وسائل االعالم المرئٌة والمسموعة وكذلك المكتوبة غٌر السٌاسٌة 
السٌاسً خالل الحملة االنتخابٌة المحددة من تارٌخ دعوة الهٌئات االنتخابٌة حتى اجراء االنتخابات واعالن 

. النتائج النهائٌة تحت طائلة التعطٌل واالقفال التام بقرار ٌصدر عن محكمة المطبوعات فً غرفة المذاكرة 

   

   

 الفصل الثامن

 فً العقوبات

 69المادة 

 ٌعاقب مرتكبها 334 الى 329كل مخالفة الحكام هذا القانون ال ٌشملها قانون العقوبات وفً االخص المواد 
. بالغرامة من ثالثة مالٌٌن الى خمسة مالٌٌن لٌرة لبنانٌة 

   

 70المادة 

, تخلف بدون عذر مشروع عن االلتحاق بمركز قلم االقتراع الذي عٌن فٌه رئٌسا او كاتبا , ٌعاقب كل موظف 
وفً هذه الحالة تعتمد التقارٌر الطبٌة المقدمة . بالحبس مدة شهر واحد او بغرامة قدرها ملٌون لٌرة لبنانٌة 

. من اللجنة الطبٌة الرسمٌة فقط 
اذا اخل بالموجبات المفروضة علٌه ولم ٌتبع االصول المحددة له , وٌعاقب كل من رئٌس قلم االقتراع او كاتبه 

فً هذا القانون بالحبس من ثالثة اشهر الى ثالث سنوات او بالغرامة من ملٌون الى ثالثة مالٌٌن لٌرة لبنانٌة 
 .

 112/59 من قانون الموظفٌن الصادر بالمرسوم االشتراعً رقم 61وخالفا الحكام المادة , وفً هذه الحالة 
تتحرك دعوى الحق العام باالدعاء الشخصً من قبل المرشح او بناء الدعاء النٌابة  , 12/6/1959تارٌخ 

وال تحتاج المالحقة الى موافقة االدارة التً ٌنتمً , العامة او بناء على طلب من رئٌس لجنة القٌد المختصة 
. الٌها هذا الموظف 

   

   

 الفصل التاسع

 أحكام متفرقة
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 71المادة 

وللدورة االنتخابٌة التً ستجري بعد نشر هذا القانون , بسبب االوضاع االستثنائٌة فً بعض مناطق الجنوب 
تعتبر الدائرتان االنتخابٌتان فً الجنوب االولى , بما فٌها االنتخابات الفرعٌة التً قد تجري خالل هذه الدورة 

 من هذا القانون دائرة انتخابٌة واحدة وٌجري االنتخاب فٌها على هذا المادة الثانٌةوالثانٌة المحددة فً 
. االساس 

   

 72المادة 

تعتمد فً , لحٌن االنتهاء من وضع البطاقة االنتخابٌة الموحدة لالنتخابات النٌابٌة والبلدٌة واالختٌارٌة 
البطاقة االنتخابٌة المخصصة لالنتخابات , بعد تارٌخ نشر هذا القانون , العملٌات االنتخابٌة التً ستجري 

. المدٌرٌة العامة لالحوال الشخصٌة – البلدٌة واالختٌارٌة الصادرة عن وزارة الداخلٌة 

   

 73المادة 

. تحدد دقائق تطبٌق احكام هذا القانون بمراسٌم تتخذ فً مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزٌر الداخلٌة 

   

 74المادة 

تلغى جمٌع النصوص المخالفة الحكام هذا القانون او التً ال تتفق مع مضمونه وعلى االخص القانون الصادر 
 و 12 و 11 و 10 و 9 و 8 و 7 و 6 و 5 و4 و3 و1والمواد ,  وتعدٌالته 1960 نٌسان سنة 29بتارٌخ 

 . 29/12/1997 تارٌخ 665 من القانون رقم 19 و 18 و 17 و 16 و 15 و 14 و 13

   

 75المادة 

. ٌعمل بهذا القانون فور نشره فً الجرٌدة الرسمٌة 
  

 
 2000 كانون الثانً 6صدر عن رئٌس الجمهورٌة                                        بعبدا فً 

ود حامٌل ل:  االمضاء    رئٌس مجلس االوزراء                                                

م سلً: االمضاء رئٌس مجلس الوزراء       سلٌم الحص                              :    االمضاء 
الحص              
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