
 
 قانون

 0951آب سنة  01صادر بتاريخ 
 انتخاب اعضاء المجمس النيابي

 اقر مجمس النواب 
 ونشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه: 

 الفصل االول
 في تخصيص المراكز االنتخابية وتقسيمها وطريقة االقتراع

 
 . : يتألف مجمس نواب الجمهورية المبنانية من سبعة وسبعين عضوا  المادة االولى

 
: تعتبر المحافظة دائرة انتخابية. عمى ان المحافظة التي يبمغ عدد المقاعد النيابية فيها خمسة عشرر مقعردا  تقسرم الرى 2المادة 

 (. 0دوائر انتخابية كما هو مبين في الجدول المربوط رقم ) 
 

 لممحق بهذا القانون. ( ا2: توزع المقاعد النيابية في الدوائر االنتخابية وفقا  لمجدول رقم )3المادة 
 

 جميع الناخبين في الدوائر االنتخابية يقترعون لممرشحين عن تمك الدائرة عمى اختالف طوائفهم.  :4المادة 
 

 : يكون االقتراع عاما  سريا  وعمى درجة واحدة. 5المادة 
 

اخبين اترم الخامسرة والعشررين مرن عمررر  ال يجروز ان ينتخرب لمجمرس النرواب اال مرن كران لبنانيرا  مقيردا  فري قائمرة النر :6المرادة 
متمتعررا  بحقوقرره المدنيررة والسياسررية مممررا  بررالقراءة والكتابررةا وال يجرروز انتخرراب المتجررنس بالجنسررية المبنانيررة اال بعررد 

 انقضاء خمس سنوات عمى تجنسه. 
اسررمه مررن القرروائم يفصرل مررن النيابررة بقرررار مررن المجمررس النائررب الررذا يحكررم عميرره فرري اشنرراء نيابترره بمررا يوجررب شررطب 

 االنتخابية.  
 

تدعى الهيئات االنتخابية بمرسوم وتكون المهمرة برين تراريخ نشرر هرذا المرسروم واجتمراع الهيئرات االنتخابيرة عشررين  :7المادة 
 يوما  عمى االقل. 

يما خرال الحالرة وتجرا االنتخابات العامة في خالل الستين يوما  التي تتقدم موعد انتهاء سمطة المجمس النيابي وذلك ف
 التي يحل فيها المجمس وفقا  الحكام الدستور. 

 
اذا شغر احد المقاعد بسبب الوفاة او االستقالة او اا سبب آخر تجرا انتخابات المقعد الشاغر خالل شهرين ابتداء   :8المادة 

االت االخرر،ا غيرر انره ال من تاريخ شغور  ويعتبر المركرز شراغرا  مرن تراريخ الوفراة ومرن تراريخ قررار المجمرس فري الحر
 ينتخب خمفه لمنواب الذين تشغر مراكزهم قبل موعد تجديد المجمس النيابي بستة اشهر. 
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 الفصل الشاني وضع القوائم االنتخابية واعادة النظر فيها

 
ؤسراء المجرالس البمديرة فري يؤلف في كل دائرة لجنة لقيد االسماء في القوائم االنتخابية مرن قراض رئيسرا ومرن أحرد ر   :9المادة 

 الدائرة او أحد أعضاء هذا المجمس ومن مأمور االحوال الشخصية ومن شخصين يتمتعان بالحقوق االنتخابية.
 يعين رئيس المجنة بقرار من وزير العدلية ويعين اعضاؤها بقرار من المحافظ.

 
قيود سجالت االحصاء ويذكر في هذ  القائمرة اسرم الناخرب : تضع المجنة قوائم بأسماء الناخبين في الدائرة بناء عمى 01المادة 

 وكنيته وعمر  ومذهبه ومهنته ومحل اقامته.
 

 ال يجوز ان تقيد في القوائم االنتخابية اسماء:  :00المادة 
 االشخاص الذين حكم بحرمانهم الحقوق المدنية. 0
 االشخاص الذين حكم بحرمانهم مؤبدا  الرتب والوظائف العمومية. 2
 ما الذين حرموا وظائفهم الى اجل فال يجوز قيد اسمائهم اال بعد انقضاء هذا االجل.ا
االشخاص الذين حكم عميهم لعقوبة جنائية او لعقوبة جزائية الرتكابهم جرما  شائنا . تعتبرر شرائنات االجررام  3

را استعمال المزّورا الجرائم التالية: السرقةا االحتيالا سوء االئتمانا االختالسا االغتصابا التهويلا التزوي
 المخمة باالخالق العامة المنصوص عميها في الباب السابع من قانون العقوبات.

 االشخاص المحجور عميهم قضائيا  ما بقي هذا الحجر. 4
 االشخاص الذين يعمن افالسهم وال تقيد اسماؤهم في القوائم االنتخابية اال بعد اعادة اعتبارهم. 5
 من قانون العقوبات. 334الى  239ن يحكم عميهم بالعقوبات المنصوص عميها في المواد االشخاص الذي 6

 
تعيد المجنة النظر كل عام في القائمرة االنتخابيرة. ويجرب عمرى مرأمورو االحروال الشخصرية ان يقردموا لهرذ  المجنرة  : 02المادة 

اء سركان الردائرة االنتخابيرة الرذين تروفرت منره فري كرل سرنة تشرتمل عمرى اسرم 01قائمة فيها بين اول كرانون الشراني و
فيهم الشروط القانونية بتقييد اسمائهم في القائمة االنتخابية. وعمى اسماء الذين تتم لهم الشروط المطموبرة مرن حيرث 

آذار مررن السررنة نفسررهاا وعمررى اسررماء الررذين اهمررل قيرردهم او توفرروا او شررطبت اسررماؤهم مررن  30السررن والسرركن فرري 
 سجالت االحصاء.

 
عمى رئيس دائرة السجل العدلي في كل محافظة ان يرسل مباشرة في المدة المعينة اعال  الى المجنة المختصرة بيانرا   :03المادة 

 بأسماء االشخاص المحكوم عميهم بالجرائم المانعة من االنتخاب وفقا  الحكام هذا القانون.
 

 قة باالفالس والحجر فور ابرامها فتودعها المجنة.معانا  باالحكام المتعمى المحاكم ان ترسل الى وزارة العدلية بي   :04المادة 
 

 تنظم المجنة في اول آذار قائمة منقحة سندا  الى القيود المودعة اليها وتذكر االسباب الموجبة لذلك.  :05المادة 
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آذار مرن كرل  01الموضروعة لكرل دائررة بتراريخ ترسل المجنة بواسطة الدرك او الشرطة نسخا  عن القوائم االنتخابية   :06لمادة ا
سنة الى امانات المجالس البمدية والمختارين حيث يحق الا كان ان يطمع عميها وينسخها. وفي اليوم الذا تودع فيه 
ان يعمن امرها بجميع وسرائل االعرالن الرسرمي وبواسرطة الصرحف المحميرة اذا وجردت. ويرنظم رجرال الردرك أو الشررطة 

 يمها ويوقعونه مع المختار او امين سر البمدية ويرفعونه الى المجنة بواسطة المحافظ.محضرا  بتسم
 

: يمكررن لمررن اهمررل قيررد اسررمه فرري القرروائم االنتخابيررة ان يعترررض لررد، المجنررة فرري مهمررة عشرررة ايررام مررن ترراريخ نشررر 07المررادة 
عترررض او تسررتدعيه حسررب االصررول. نيسررانا بعررد ان تسررتمع الررى الم 31االعررالن. فتفصررل المجنررة باالعتراضررات قبررل 

وقرارها يقبل المراجعات باستدعاء بسيط امام المجنة العميا بمهمة خمسة ايام من تراريخ التبميرغ. يجررا التبميرغ برالطرق 
االدارية بواسطة المختارين او الدرك او الشرطة. ولممختارين والقائمي مقام والمحافظين ان يعترضوا في المهمة نفسها 

 االشخاص المقيدة خالفا  لمقانون وعمى اهمال االسماء الواجب قيدها. عمى اسماء
 

ترسل المجنة بواسطة القائمقام قبل الخامس من شهر ايار نسخا  عن القوائم االنتخابية المنقحة الى وزيرر الداخميرة   :08المادة 
 الل شالشة ايام.فإذا رأ، خمال  احالها بال ابطاء الى المجنة العميا وهي تفصل في االمر في خ

 
: تؤلررف المجنررة العميررا بمرسرروم مررن رئرريس غرفررة باالسررتئناف رئيسررا ومررن قرراض ومفررتش ادارا فرري وزارة الداخميررةا 09المررادة 

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

ة خالل المردات القانونيرة المبينرة اعرال  وبمرا يحرذف منهرا تبقى القائمة المنقحة بمقتضى قرارات المجنة العميا المتخذ :21المادة 
من أسماء الناخبين المتوفين والذين يحرمون الحقروق المدنيرة والسياسرية كمهرا او بعضرها بموجرب حكرم مبررم صرالحة 

 نيسان من السنة التالية. 31حتى 

ن من العمر إحد، وعشرين سنة كاممة المتمتعين تشتمل القوائم االنتخابية عمى أسماء المبنانيين الذكور البالغي :20المادة 
بالحقوق المدنية والسياسية المتخذين لهم محال  أصميا  حقيقيا  في الدائرة االنتخابية منذ ستة أشهر عمى األقل. 

ويضاف إلى هذ  القوائم أسماء الذين توفرت فيهم شروط السن واإلقامة بعد تنظيم القوائم االنتخابية وقبل وضعها في 
 صورتها النهائية وفقا  ألحكام هذا القانون. 

ال يجوز لمناخب أن يقيد اسمه اال في قائمة واحدة. والناخبون الذين تذكر اسماؤهم خطأ في عدة قوائم انتخابية  :22المادة 
لشروط يجب عميهم في أشناء المادة المخصصة إلعادة النظر أن يخبروا عن محل اإلقامة الجديد إذا كانت تتوفر فيه ا

 المبينة في المادة السابقة. 

وكل طمب بنقل االسم من دائرة انتخابية إلى دائرة أخر، يجب أن يكون عمى نسختين وان يقدم إلى رئيس لجنة الدائرة 
المطموب نقل االسم إليها فإذا جر، قيد االسم فيها أرسمت نسخة إلى رئيس لجنة الدائرة السابقة ألجل شطب هذا 

 االسم. 
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إن رجال الجندية ومن هم في حكمهم عمى اختالف الرتب سواء أكانوا من الجيش والدرك والشرطة واألمن العام ال  23لمادة ا
 يشتركون في االقتراع متى وجدوا في فرقتهم ومراكزهم أو في حالة القيام بوظائفهم. 

إجازة قانونية فيمكنهم أن يقترعوا في أما الذين يكونون في وقت االنتخاب محالين إلى االستيداع أو حاصمين عمى 
 الدائرة التي قيدت فيها أسماؤهم. 

 
ان رجال الجندية ومن هم في حكمهم عمى اختالف الرتب سواء أكانوا من الجيش والدرك والشرطة واألمن العام ال :  24لمادة ا

 االحتياط. يمكن انتخابهم أعضاء لممجمس النيابي وان كانوا محالين عمى االستيداع أو عمى 
 ابهم إذا كانوا محالين عمى التقاعد قبل تاريخ االنتخاب بستة أشهر. غير أنه يجوز انتخ

ال يجوز الجمع بين عضوية مجمس النواب والقيام بوظيفة عامة أو دينية يتناول أصحابها راتبا  عنها من خزينة  :25المادة 
ر منفصال  حكما  من وظيفته إذا لم يبمغ رفضه عضوية الدولة فكل موظف ينتخب عضوا  لممجمس المشار إليه يعتب

المجمس النيابي في خالل شمانية أيام تمي قرار الفصل في صحة االنتخاب. وكل عضو من أعضاء المجمس النيابي 
 يعين في وظيفة عامة ذات راتب يعد منفصال  عن المجمس بمجرد قبوله لها. 

مجمس النيابي بمهمة سياسية خارجية موقتة غير داخمة في مالكات الدولة اال انه يجوز انتداب النائب بعد موافقة ال
 لمدة ستة أشهر عمى األكشر غير قابمة التجديد. 

ال يجوز انتخاب األشخاص المذكورين فيما يمي في أية دائرة انتخابية مدة قيامهم بوظائفهم وفي مدة الستة أشهر  :26المادة 
 عن وظائفهم.  التي تمي بتاريخ انقطاعهم نهائيا  

 ر قضاء محكمة التمييز. 0
 ر المديرون العامون والمديرون ورؤساء المصالح والدوائر العامة. 2
 ر المفتشون العامون والمفتشون الذين تشمل صالحياتهم جميع دوائر الدولة.  3

 
مة في نطاق اختصاص وظائفهم مدة ال يجوز انتخاب األشخاص المذكورين فيما يمي في الدوائر االنتخابية الداخ  :27المادة 

 قيامهم بوظائفهم وفي الستة األشهر التي تمي تاريخ انقطاعهم نهائيا  عن وظائفهم: 
 ر قضاة محاكم االستئناف. 0
 ر المحافظون والقائمو مقام. 2
 ر المهندسون رؤساء األقسام ودوائر التفتيش في منطقة معينة. 3
 نية.ر المفتشون في وزارة التربية الوط 4
 ر المحاسبون ومديرو المال وسائر الموظفين عمى اختالف رتبهم الذين هم تحت أمرتهم.  5

 وعمى وجه عام جميع موظفي الدوائر المالية والدوائر المختصة بجباية الضرائب. 
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معين في ا عمى الموظف ال0951أيار سنة  01من قانون نظام القضاة الصادر بتاريخ  6مع مراعاة أحكام المادة 
هذ  المادةا إذا رشح نفسه خارج الدائرة التي يمارس وظيفته فيهاا أن يطمب إجازة إدارية فور صدور المرسوم 

 القاضي بدعوة الناخبين فإذا لم ينمها عد ترشيحه كأنه لم يكن. 

  كل توكيل انتخابي مرتبط بشرط أو قيد يعتبر لغوا  وال يعتد به بوجهه من الوجو .   :28المادة 

ال يجوز ال حد أن يرشح نفسه في أكشر من دائرة انتخابية واحدة غير انه يجوز لمن توفرت فيه الشروط ليكون : 29مادة ال
 عضوا  في المجمس النيابي أن يرشح نفسه عن أا دائرة كانت. 

لدائرة التي يريد ترشيح عمى من يرشح نفسه لالنتخابات العامة أو الجزئية أن يعين في تصريح قانوني مصدق ا  :31المادة 
نفسه فيها وأن يودع في الوقت نفسه صندوق الحكومة مبمغا  قدر  خمسة آالف ليرة لبنانية ال يعاد إليه اال إذا نال في 

االنتخابات خمسة عشر بالمئة من أصوات المقترعين عمى وجه قانوني يودع التصريح مركز وزارة الداخمية مقابل 
نتخاب بعشرة أيام عمى األقل. وبعد خمسة أيام يعطى اإليصال النهائي اال إذا تبين أن إيصال وقتي قبل موعد اال 

 ترشيحه مخالف ألحكام هذا القانون. 

ة التمييز )الغرفة مإذا امتنعت السمطة المختصة عن اعطائه اإليصال لغير األسباب المبينة أعال  يمكنه مراجعة محك
سم وعمى هذ  المحكمة أن تفصل باعتراضه نهائيا  في غرفة المذاكرة خالل اإلدارية( باستدعاء بسيط غير خاضع لمر 

 شالشة أيام. 

كل تصريح مخالف لممادة السابقة يعد باطال  والتصريحات التي تقدم من شخص واحد في أكشر من دائرة واحدة تعد  :30المادة 
ذا كانت مقدمة بتواريخ مختمفة  فال يصمح اال األول منها وتكون األخر، جميعها باطمة إذا كانت مقدمة بتاريخ واحد وا 

 باطمة. 

 دق يودع مركز وزارة الداخمية قبليجوز لممرشح ان يرجع عن ترشيحه بمقتضى تصريح قانوني مص :32المادة 
الشروع في االنتخاب بشالشة ايام عمرى االقرل. واذا اد، هرذا الرجروع الرى اسرتحالة انتخراب العردد الرالزم فري الردائرة جراز 

 قبول ترشيحات جديدة تقدم حتى قبل االقتراع بيوم واحد. 
 
مقرام شرم تعمرق عمرى اشرر تبمغ اسماء المرشحين الذين اعطوا االيصرال النهرائي برال ابطراء الرى المحرافظين والقرائمي   :33مادة ال

 وصولها في االماكن التي تمصق فيها االعالنات الرسمية. 
 

تقتضريه الظرروف المحميرة وعردد  تقسم الدائرة االنتخابية بقرار من وزيرر الداخميرة الرى عردة اقرالم لالقترراع وفقرا لمرا  :34المادة 
الخمسة ايرام التري تمري صردور المرسروم القاضري الناخبينا وينشر قرار التقسيم في جميع القر، واحياء المنطقة خالل 

 بالدعوة الى االنتخاب. 
 

 يجرا انتخاب النواب في اقالم االقتراع وتعين بصراحة الغرفة المخصصة باالقتراع.  : 35المادة 
 
 

-6- 



 
 

وتجررا دائمرا يروم االحرد تبدأ عمميات االقتراع في الساعة الشامنة وتقفل في السادسة عشرة وتستمر يوما واحدا فقط  :36المادة 
 .50في ما خال الحالة المعينة في المادة 

 
لرئيس قمم االقتراع وحد  سمطة المحافظة عمى النظام داخرل غرفرة االقترراع وال يجروز اليرة قروة مسرمحة ان تقرف فري  :37المادة 

 به. غرفة االقتراع بال طمب منه. ويجب عمى السمطات المدنية والقوات المسمحة ان يمبوا مطال
 

يعرين المحررافظ لكرل قمرم اقتررراع رئيسرا وكاتبرا او كرراتبين قبرل الشرروع فرري االنتخراب بشالشرة ايررام عمرى االقرل ويسرراعد   :38المرادة 
الرئيس اربعة معاونينا يختار الرئيس نصفهم ويخترار النصرف االخرر النراخبون الحاضررون عنرد افتتراح مركرز االقترراع 

راءة والكتابرة. ولممرشرح الحرق فري ان ينتردب احرد النراخبين لردخول غرفرة االقترراع من برين النراخبين الرذين يعرفرون القر
 بتصريح مصدق من المحافظ او القائمقام. 

 ويجب ان يكون الرئيس ونصف عدد المعاونين عمى االقل حاضرين سحابة مدة االعمال االقتراعية كمها. 
 

هرا عالقرة باالعمرال االنتخابيرة وتردون قراراتره فري المحضرر ويجرب ان يفصل قمرم االقترراع مؤقترا فري المشراكل التري ل :39المادة 
تررربط بالمحضررر الوشررائق او اوراق االنتخرراب الترري تتعمررق بهررا بعررد ان يوقررع عميهررا جميررع اعضرراء قمررم االقتررراع مررا عرردا 

 الكتبة. 
 

قتراع حيث تبقى سحابة االعمال توضع نسخة رسمية من قائمة الناخبين عمى الطاولة التي يجتمع حولها موظفو اال :41المادة 
 االنتخابية كمها. 

 
ال يجوز الحد ان يشترك في االقتراع اال اذا كان اسمه مقيدا في القائمة او/وكان حاصال عمى قرار من المجنرة العميرا  :40المادة 

 بتقييد اسمه. 
ن لررم يكونرروا تحررت سرريحرم حررق االقتررراع الموقوفررون والمتهمررون غيابررا واالشررخاص الموضرروعون فرري مررأو، الم جررانين وا 

 الحجر القانوني. 
 

: ال يجرروز لمناخررب ان يضررع فرري عمبررة االنتخرراب اال ورقترره الخاصررة ويجررب عميرره عنررد وضررعها ان يبرررز تررذكرة هويترره 42المررادة 
فيضع احد الكتبة عمى ظهرها ختما يشير الى مركز االقتراع يتضمن خانتين خاليتين مع تعيين دورة االقتراع. شرم يضرع 

لكاتب في الخانة الخالية المختصة باالقتراع الذا من اجمه يضع الناخب ورقته تراريخ اليروم الرذا تجررا فيره االعمرال ا
 االنتخابية ويوقع امضاء . 
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 يسمم الناخب الى الرئيس ورقة اقتراعه وهي مطوية فيضعها الرئيس في عمبة االقتراع.   :43المادة 
ال فوهرة واحردة معردة الدخرال اوراق االقترراع. وقبرل الشرروع فري االنتخراب يفرتح الررئيس العمبرة ال يكون لعمبة االقترراع ا

ويتحقق من انه ليس فيها ورقة ما شم يقفمها بقفمين مختمفين يبقى مفتاح احدهما بيد  ويسمم المفتاح الشراني لممعراون 
ا لرد، الررئيس فانره يتخرذ جميرع التردابير الالزمرة االكبر سنا. واذا حدث عند فتح عمبرة االقترراع ان المفتراحين لرم يكونر

 لفتح العمبة بال ابطاء. 
 
يصير التشبرت مرن اقترراع الناخرب بتوقيعره او وضرع بصرمته ازاء اسرمه عمرى القائمرة مرع توقيرع احرد اعضراء مركرز   :44لمادة ا

 االقتراع. 
 

لناخبون الحاضرون في السراعة المعينرة لعمميرة االختترام عمى الرئيس ان ال يختم عممية االقتراع اال بعد ان يكون ا  :45المادة 
 قد اقترعوا. 

 
: بعد ختام االقتراع تفتح العمبة وتحصى االوراق التري فيهرا فراذا كانرت تزيرد او ترنقص عرن عردد المقتررعين يشرار الرى 46المادة 

 ذلك في المحضر. 
نررة فرري ورقررة االقتررراع وتسررجل هررذ  االسررماء ويقرررأ رئرريس قمررم االقتررراع او احررد معاونيرره بصرروت عررال االسررماء المدو 

واالصوات التي ينالها كل منهم في قائمة عمى نسرختين بحضرور هيئرة القمرم والمرشرحين او وكالئهرم ويوقرع عمرى هرذ  
 القوائم رئيس القمم وسائر االعضاء.

 
اب الرذين يرراد انتخرابهم وال يجروز ان ليس لمناخب ان يعد اال ورقة واحدة لالقتراع تشتمل عمى اسماء بقدر عدد النرو  :47المادة 

 تشتمل عمى اكشر من هذا العدد. 
واذا اشتممت احد، االوراق عمى عدد من المرشحين يربو عمى عدد النواب الذين يراد انتخرابهم فران اسرماء المرشرحين 

 المذكورين قبل اآلخرين من كل طائفة هي دون سواها التي يعتد بها عند فرز االصوات. 
 

 : تعد باطمة: 48المادة 
 االوراق البيضاء.  0
 االوراق التي ال تدل داللة كافية عمى االسم المدون فيها.  2
 االوراق الممونة.  3
 االوراق التي تشتمل في داخمها او خارجها عمى عالمات تعريف.  4
 االوراق التي تشتمل عمى عبارات مهينة الحد المرشحين او لشخص آخر.  5

الى المحضر بعد ان توقعها هيئة قمم االقتراعا وتذكر عمى كل منها االسباب الداعية لضمها الى تضم هذ  االوراق 
 المحضر.  
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يتضمن النتيجة  يعمن الرئيس عمى اشر فرز االصوات وتحقيقها نتيجة االقتراع الموقتة ويمصق فورا االعالن الذا  :49المادة 
 هذ  عمى باب غرفة االقتراع. 

 النتيجة عمى الصورة المبينة اعال  تحرق جميع االوراق ما خال التي يجب ضمها الى المحضر. وبعد اعالن 

: عندما تعمن النتيجة الموقتة لالقتراع ينظم محضر االعمال في نسختين يوقع جميع صفحاتها جميع أعضاء قمم 51المادة 
 9رأسا الى المجنة المنصوص عميها في المادة  االقتراع ويضم الى هذا المحضر قوائم المنتخبين وقوائم الفرز وتودع

 من هذا القانون. 

تقوم هذ  المجنة بفرز االصوات وتحصر صالحيتها في جميع االصوات التي نالها كل مرشح ولها ان تدقق في اوراق 
لمحاضر االقتراع المضمومة الى المحضر فتعمن بطالنها او قبولها استنادا الى أحكام هذا القانون. واذا كانت ا

 واالوراق الممحقة بها غير منطبقة عمى أحكام هذا القانون تنظم المجنة محضرا خاصا بذلك. 

وبعد االنتهاء من جمع االصوات تنظم المجنة محضرا وتعمن النتيجة وترسل المحضر مع جميع مقرراتها واالوراق 
والمحافظ نسخا عنها. وعمى وزارة الداخمية ان   وتودع قائمقام المنطقة المتعمقة باالنتخاب الى وزارة الداخمية رأسا 

 تودعها فورا المجمس النيابي. 

: يفوز باالنتخاب المرشح الذا ينال العدد االكبر من أصوات المقترعين بشرط ان ال يقل هذا العدد عن االربعين في 50لمادة ا
 المئة من االصوات المعطاة عمى وجه قانوني. 

را يعاد االنتخاب بعد خمسة ايام عمى االقل وأسبوع عمى االكشر من تاريخ اعالن النتيجة واذا بقي مقعد أو أكشر شاغ
بين المرشحين الذين نالوا عمى االقل خمسة عشر بالمئة من االصوات المعطاة عمى وجه قانوني ما لم يكن بين 

 المرشحين من لم تتوفر لهم هذ  النسبة. 

 

 الكتابات المختصة باالنتخاباتفي االعالنات وغيرها من  الفصل الخامس

 تعفى االعالنات االنتخابية من رسم الطوابع.   : 52المادة 

تعين السمطة االدارية في كل مدينة او مكان جامع مواضع خاصة اللصاق االعالنات االنتخابية طيمة مدة  :53المادة 
 االنتخاب.

يجوز فيما خال ذلك ان يمصق أا اعالن كان اذا لم يمنع نشر أا اعالن في غير المواضع المعينة لالعالنات. وال 
يرسل المرشح او المرشحون لالنتخاب شالث نسخ موقعة منهم في خالل اشنتي عشرة ساعة عمى االقل قبل نشر  الى 

 مكتب المحافظ او القائمقام التابعة له دائرة االنتخاب التي يراد نشر االعالن فيها. 
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االعالنات وال الصاقها وال ارسال نشرات او منشورات او تصريحات عامة وال توزيعها لمصمحة  ال يجوز توقيع :54المادة 
 مرشح او عدد من المرشحين لم يكونوا قد قدموا تصريحا بترشيح أنفسهم ولم يتقيدوا بوجه عام بأحكام هذا القانون. 

 قه او توزيعه فيه. ينزع ويحجز كل اعالن ولوحة وبيان يمصق او يوزع في مكان ال يجوز الصا

 

 الفصل السادس في العقوبات

يعاقب مرتكبها  334الى  329كل مخالفة ألحكام هذا القانون ال يشممها قانون العقوبات وفي االخص المواد   :55المادة 
 ليرة لبنانية.  511الى  25بالغرامة من 

ق هذا االنتخاب الى العدلية لتجرا المالحقات اذا ألغى مجمس النواب انتخاب احد اعضائه وأحال ممف اورا :56لمادة ا
 القضائية. تجرا هذ  المالحقة خالل اربعة وعشرين ساعة. 

الى  329 اذا حكم عمى النائب الممغى انتخابه او عمى اا شخص آخر بالعقوبات المنصوص عميها في المواد   :57المادة 
 ة خمس سنوات.من قانون العقوبات فانه يسقط من حقه في ان ينتخب مد 334

اذا تقرر الغاء انتخاب ما مع ارسال ممف االوراق المتعمقة به الى وزير العدلية الجراء المالحقات القضائية فال  : 58المادة 
يمكن الشروع في تجديد هذا االنتخاب قبل شهر يبتد،ء من يوم تقرير الغائه. واذا شرع في خالل هذا الشهر في 

من هذا القانون ال  8لغي انتخابه فان مهمة الشهرين المنصوص عميها في المادة تحقيق ما بحق النائب الذا ا
واال فيجر، االنتخاب الجديد في خالل شالشة  المقامة عميها  اال من اليوم الذا يفصل فيه نهائيا في الدعو،  تبتد،ء 

 اشهر تبتد،ء من اليوم الذا يكون قد الغي فيه االنتخاب. 

 من قانون العقوبات قبل اعالن نتيجة االقتراع.  330مالحقة احد المرشحين عمال باحكام المادة  ال يجوز   :59المادة 

 تنظم طرق تنفيذ هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجمس الوزراء.  : 61لمادة ا

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل السابع
 أحكام انتقالية

 
 لنواب عند اجراء االنتخابات العامة المقبمة. تطبق احكام المادة االولى فيما يتعمق بزيادة عدد ا   :16المادة 

من هذا القانون تجرا االنتخابات النيابية المقبمة عمى اساس القوائم االنتخابية  62الى  9: خالفا الحكام المواد 16المادة 
 . 6992اذار سنة  62التي وضعت بناء عمى احكام القانون الصادر بتاريخ 

وجميع االحكام المخالفة لهذا القانون والتي  6961كانون الشاني سنة  6الصادر بتاريخ  6الغي القرار رقم  : 16المادة 
 ال تتفق مع مضمونه. 

 0951آب سنة  01بيروت في 
 االمضاء: بشارة خميل الخورا

 
 صدر عن رئيس الجمهورية

 رئيس مجمس الوزراء
 االمضاء: رياض الصمح

 
 وزير الداخمية

 االمضاء: رياض الصمح

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 المقاعد النيابية حسب المناطق االنتخابية ( توزيع 0جدول رقم )



 0951آب  01ممحق لمقانون الصادر في 
 

 مقعدا  03محافظة بيروت: 
 

 مقعدا موزعين عمى شالث دوائر:  23محافظة جبل لبنان 
  5قضاء كسروان 

  9قضاءا بعبدا والمتن 
  9قضاءا الشوف وعاليه 

 
 مقعدا   04محافظة لبنان الجنوبي: 

 
 مقعدا موزعين عمى شالث دوائر:  06محافظة لبنان الشمالي 

  6قضاء طرابمس 
  4قضاء عكار 

  6اقضية زغرتا البترون الكورة 
 

 مقعدا   00محافظة البقاع: 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( بتوزيع المقاعد النيابية حسب الطوائف والمناطق االنتخابية2جدول رقم) 



 0951آب  01ر في ممحق لمقانون الصاد
   

 محافظة بيروت: 
 . 0ا اقميات2ا ارمن ارشوذكس 0ا ارمن كاشوليك 0ا بروتستانت 0ا روم ارشوذكس 0ا روم كاشوليك 0ا ماروني 0ا شيعي 4سني

 
 . 0ا شيعي4محافظة جبل لبنان: )قضاء كسروان(: ماروني

 . 0م ارشوذكس ا رو 0ا ارمن ارشوذكس 0ا درزا 0ا شيعي 5قضاء بعبدا المتن: ماروني 
 . 0ا روم كاشوليك3ا درزا 3قضاءا الشوف وعاليه: ماروني 

 . 0ا روم ارشوذكس 0سني 
 

 محافظة لبنان الشمالي: 
 . 0ا روم ارشوذكس5قضاء طرابمس: سني 
 . 0ا روم ارشوذكس 0ماروني  2قضاء عكار: سني 

 . 0ا روم ارشوذكس 5أقضية زغرتا البترون الكورة: ماروني 
 

 . 0ا روم ارشوذكس 0ا روم كاشوليك 2ا ماروني 8ا شيعي 2نان الجنوبي: سني محافظة لب
 . 0ا روم ارشوذكس2ا روم كاشوليك 2ا ماروني 0ا درزا 3ا شيعي 2محافظة البقاع: سني 

 


