قانون
صادر في /71تشرين الثاني7491/
معدل بموجب

المختارين والمجالس االختيارية

القانون الصادر بتاريخ 7491/7/71

والقانون الصادر بتاريخ 7491/6/77

والقانون الصادر بتاريخ 7491/77/01
يلغى القانون الصادر بتاريخ 7491/77/01

والمرسوم االشتراعي رقم  /7/تاريخ 7404/71/71

أقر مجلس النواب،
ونشر رئٌس الجمهورٌة القانون اآلتً نصه:

أحكام عامة
المادة االولى -كل مكان مؤهول ٌزٌد عدد سكانه المقٌمٌن فٌه على خمسٌن نفسا ً ٌقوم بإدارته
مجلس اختٌارٌة.
مختار واحد ٌعاونه
أما القرٌة التً ال ٌبلػ سكانها مثل هذا العدد فٌقوم بإدارتها مختار ومجلس أقرب
قرٌة إلٌها.
المادة  -2ملؽاة وفقا للقانون  665تارٌخ . 2221/22/22
المادة  -3إن األماكن التً ٌزٌد عدد سكانها المقٌمٌن فٌها عن  3333نفس تنزل منزلة المدن
وٌعتبر الحً بمثابة قرٌة وتطبق بشؤنه أحكام المادتٌن السابقتٌن.
وتقسم إلى أحٌـاء
تعتبر األحٌاء كما هً مسجلة فً اإلحصاء وال ٌمكن إنشاء حً جدٌد أو إدؼام حً
وزٌر الداخلٌة.
بآخر إال بقرار مـن

في شروط االنتخاب وأصولو
المادة  -4ملؽاة وفقا للقانون  665تارٌخ .2221/22/22
المادة  -5تطبق األحكام المختصة بانتخاب المجالس البلدٌة على القوائم االنتخابٌة للمختارٌن
االختٌارٌة وإعدادها ونشرها واالعتراض علٌها وتؤمٌن إجراء االنتخاب
وأعضاء المجالس
وتعٌٌن لجان االقتراع واألنظمة وإعالن النتائج االنتخابٌة وإبالؼها.
المادة  -6ملؽاة وفقا للقانون  665تارٌخ .2221/22/22
المادة  -1ملؽاة وفقا للقانون  665تارٌخ .2221/22/22
المادة  -8ملؽاة وفقا للقانون  665تارٌخ .2221/22/22

المادة  -2علق العمل بهذه المادة بموجب قوانٌن متعددة منشورة بعد هذا القانون وملؽاة وفقا
.2221/22/22
للقانون  665تارٌخ
المادة ٌ -23فرض على الناخب والمنتخب االختٌاري الشروط المطلوبة من الناخب والمنتخب
البلدي فٌما خال الحاالت الخاصة المنصوص علٌها فً هذا القانون.
المادة  -22ال ٌجوز للشخص الواحد أن ٌكون مختاراً أو عضواً اختٌارٌا ً ألكثر من محلة واحدة
وكذلك ال ٌجوز أن ٌكون األب واالبن والحمو وزو االبنة واألخوة والمصاهرون على اختالفهم
مختارٌن أو أعضاء مجلس اختٌارٌة فً محلة واحدة فإذا انتخب اثنان من األقارب واألنسباء المار
ذكرهم ولم ٌستقل أحدهما فعلى المحافظ أو القائمقام أن ٌقٌل أحدثهما سنا ً وإذا تعادال فً السن فٌقال
أحدهما بالقرعة.
المادة  -22ال ٌمكن الجمع بٌن وظٌفة مختار ووظٌفة عضو مجلس بلدي أو عضو مجلس إدارة
أو أي وظٌفة عامة وإذا اتفق أن اجتمعت الوظٌفتان ألحد فٌمنح المنتخب مهلة سبعة أٌام لٌختار
إحداهما وإذا انقضت هذه المهلة ولم ٌفعل فٌعد متخلٌا ً حكما ً عن الوظٌفة األقدم تارٌخاً.
المادة  -23ملؽاة وفقا للقانون  665تارٌخ .2221/22/22

ممارسة المختار لوظيفتو
المادة  -24على المختار قبل ممارسة وظٌفته أن ٌحلؾ أمام حاكم صلح المنطقة الٌمٌن التالٌة:
 أقسم باهلل العظٌم أنً أقوم بالمهمة الموكولة إلً بكل تجرد وأمانة وإخالص.المادة  -25المعدلة بالقانون رقم  /23/تارٌخ 2222/2/23
مدة والٌة المختارٌن وأعضاء المجالس االختٌارٌة ست سنوات تبتدئ من تارٌخ االنتخاب.
إذا شؽر مركز المختار أو كفت ٌده ،فً أي وقت كانٌ ،عٌن وزٌر الداخلٌة أكبر أعضاء المجلس
االختٌاري سنا ً مختاراً بدٌالً عنه إلتمام مدة الوالٌة.
أما فً المختارٌات التً لٌس فٌها أعضاء اختٌارٌٌن فٌمكن لوزٌر الداخلٌة أن ٌعٌن مختاراً
من نال فــً االنتخاب االختٌاري األخٌر أكبر عدد من األصوات فً الحً الذي شؽر فٌه مركز
المختار.
وإذا شؽر مركز عضو اختٌاري فً أي وقت كان ،فٌعٌن وزٌر الداخلٌة لمركزه الشاؼر
الشخص الذي ٌكون قد نال فً االنتخاب االختٌاري األخٌر أكبر عدد من األصوات بعد األعضاء
االختٌارٌٌن المنتخبٌن.
المادة  -26على المختار أن ٌسجل جمٌع المعامالت الواردة إلٌه والصادرة عنه فً سجل ٌختم
صفحاته وٌوقعها المحافظ أو القائمقام وعلٌه أن ٌسجل فً مركز القضاء إمضاإه والخاتم الخاص
الذي ٌصنع وفقا ً ألنموذ موحد تضعه وزارة الداخلٌة ،وإذا فقد هذا الخاتم علٌه أن ٌستحصل على
ؼٌره من وزارة الداخلٌة.
المادة  -21وظائؾ المختارٌن مجانٌة وإنما ٌجوز لهم أن ٌستوفوا رسوما ً تحدد قٌمتها بمرسوم
عن الشهادات األصلٌة التً ٌعطونها:
 -2لمعاملة سفر.
 -2ألجل إجراء معامالت حصر اإلرث.

 -3ألجل إجراء عقد رهن أو عقد بٌع.
 -4ألجل التصدٌق القانونً على اإلمضاء.
 -5ألجل إعطاء شهادة تختص بإثبات حجز األمالك.
 -6ألجل تسجٌل قائمة جرد التركة.
 -1لتثبٌت حصر األمالك.
 -8بوقوعات النفوس.
 -2لألفراد ضمن األنظمة المرعٌة.
المادة  -28كل مختار تنتهً مدة والٌته وٌتابع ممارستها أو ٌمتنع عن تسلٌم المستندات الخاصة
بوظٌفته للسلطة اإلدارٌة ٌعاقب بمقتضى المادة  315من قانون العقوبات.
المادة  -22للمختار أن ٌستقٌل فً كل آن .وطلب استقالته ٌقدم إلى المحافظ فٌبت بقبوله بخالل
شهر من تارٌخ وصوله وإذا لم ٌبت بالطلب بخالل هذه المدة فتعتبر االستقالة نهائٌا ً بعد مضً شهر
من تارٌخ تقدٌمها مرة أخرى بكتاب مضمون.
المادة  -23ال ٌجوز للمختار التؽٌب عن قرٌته أو حٌه مدة تزٌد عن عشرة أٌام دون إجازة من
ا لمحافظ أو القائمقام وٌنوب عنه مدة ؼٌابه أحد أعضاء االختٌارٌة الذي ٌنتدب عنه فً قرار
اإلجازة.
المادة  -22إذا ارتكب المختار أو عضو االختٌارٌة جرٌمة تتعلق بالوظٌفة فللقائمقام أو المحافظ
أن ٌؤمر بإجراء تحقٌق بحقه ٌرفع إلى وزٌر الداخلٌة الذي ٌرخص بإجراء تحقٌق عدلً أو ٌكؾ ٌد
المختار أو عضو مجلس االختٌارٌة عن القٌام بالوظٌفة إلى أن ٌبت القضاء باألمر وال ٌعود إلى
الوظٌفة إال إذا حكم ببراءته أو بعدم مسإولٌته.

في اختصاص المختار وأعضاء مجلس االختيارية

المادة -22

ٌعمل المختار وأعضاء مجلس االختٌارٌة على ما فٌه خٌر القرٌة وتسهٌل أمور

أهالٌها.

المادة -23

إن األوراق التالٌة التً ٌوقعها المختار ٌجب أن ٌقترن أٌضا ً بتوقٌع أحد أعضاء

االختٌارٌة:
 -2اإلٌضاحات المتعلقة بفراغ وانتقال األمالك ومسحها وتعٌٌن المالك ذي الشؤن
وشركائه فً الملك.
 -2الشهادات المعطاة بهوٌة المفرغ والمفرغ له أو أحدهما وبؤنهما ما زاال فً قٌد الحٌاة
وأنهما فً الحالة المعتبرة شرعا ً وأن التفرغ لم ٌكن صادراً عن إكراه.
 -3البٌانات المتعلقة بواضعً الٌد على األراضً التً ال ٌحمل أصحابها صكوكا ً مسجلة.
فً اختصاص المختار
المادة ٌ -24رأس المختار مجلس االختٌارٌة وٌمثل القرٌة أو الحً فً مراجعة السلطات بما
ٌعود بالمنفعة على األهلٌن وٌمثل اإلدارة فً الشإون التالً بٌانها:

اإلدارة العامة واألمن العام

المادة ٌ -25جب على المختار:
ً
 -2إذاعة القوانٌن واألنظمة والتعلٌمات طبقا ألوامر السلطة.
 -2القٌام بالمهام التً تفرضها علٌه القوانٌن والقرارات التً توضع موضع التنفٌذ.
 -3إعطاء شهادات حسن السٌرة لمن هو أهل لها والشهادات المطلوبة فً معامالت إعادة
الحقوق الممنوعة.
 -4إعطاء الشهادات المطلوبة من دائرة الجوازات.
 -5إخبار السلطة اإلدارٌة عن األعمال التً قد تإدي لإلخالل باألمن العام.
 -6إعطاء إخبار رسمً مسجل فً دفتر الصادرات بكل جنحة وجناٌة تحصل ضمن قرٌته
أو حٌه وتكون من الجرائم التً ٌقٌمها الحق العام بمجرد اإلخبار عنها وإعطاء اإلخبار
بكل اجتماع سري أو علنً ؼٌر مصرح به.
 -1تسهٌل مهمة مؤموري اإلدارة عند قٌامهم بالوظٌفة ضمن نطاق قرٌته أو حٌه.

األحوال الشخصية
المادة ٌ -26جب على المختار وفقا ً للقوانٌن واألنظمة النافذة أن ٌقوم بالمهام التالٌة:
 -2المحافظة على سجل نفوس القرٌة أو الحً وقٌد جمٌع الوقوعات الجدٌدة التً تبلػ إلٌه
من دائرة النفوس.
 -2المصادقة على وقوعات اإلحصاء عند حصوله وتوزٌع بطاقات الهوٌة.
 -3إعطاء الشهادات التً تتخذ أساسا ً لتصحٌح السن أو االسم أو تجدٌد قٌد الهوٌة
واالستحصال على بدل عن ضائع.
 -4التصدٌق على وثٌقة الوالدة بعد التثبت من تصرٌحات األهل بإفادة طبٌب أو قابلة أو
بمعرفته الشخصٌة.
 -5التصدٌق على وثٌقة الزوا أو الطالق أو فسخ الزوا .
 -6تنظٌم وثٌقة الوفاة مع بٌان سببها وتارٌخ ومحل حصولها.
 -1عدم التصدٌق على صحة إمضاء أو بصمة إال بعد التثبت من هوٌة الشخص وذكر رقم
تذكرة هوٌته فً عبارة التصدٌق.
 -8تنفٌذ القوانٌن والقرارات والتعلٌمات التً تنص على تدابٌر تقضً على المختار القٌام
الشخصٌة.
بها وتتعلق باألحوال

الشؤون المالية

المادة ٌ -21جب على المختار:
 -2مساعدة الجباة ومعاونتهم فً استٌفاء الضرائب وإجراء معامالت الحجز على أمالك
المكلفٌن ومساعدة مؤموري المالٌة وإدارة حصر الدخان والمسكرات فً القٌام بوظائفهم
فً المنطقة.
 -2معاونة لجان الضرائب التً تشتؽل ضمن منطقته.
 -3إعطاء الشهادات الخطٌة التً تطلب منه بشؤن مقدرة الكفالء المالٌة أو بشؤن الضمانات.
 -4إخبار الدائرة المختصة عن كل أرض تصبح ملكا ً للدولة على إثر وفاة مالكها بدون
ورٌث.
 -5إذاعة البٌانات والتعلٌمات التً تصدرها وزارة المالٌة بشؤن الضرائب والرسوم.

العدلٌة
المادة ٌ -28جب على المختار:
 -2إعانة مباشري المحاكم النظامٌة والمحاكم الشرعٌة فً إجراء جمٌع التبلٌؽات العدلٌة
وإعطاء شرح بشؤنها.
 -2مرافقة مؤموري األمن عند دخول األماكن المطلوب تفتٌشها.
 -3القٌام بما تفرضه علٌه وظٌفته بصفته من مؤموري الضابطة العدلٌة.

الشؤون العقارية ()7

المادة  -22معدلة وفقا للقانون تارٌخ .2253/6/22
ٌجب على المختار:
 -2المحافظة على سجل المساحة القدٌم والسجل المعروؾ بالجرٌدة فً المناطق التً لم تتم
فٌها المساحة الحدٌثة بعد.
 -2عدم تدوٌن تحوٌرات أو وقوعات جدٌدة فً هذا السجل إال استناداً لصكوك مسجلة.
 -3االحتفاظ فً ملؾ خاص بالنسخة المسجلة عن كل علم وخبر ٌعطٌه وإعطاء هذه
الكشوؾ أرقاما ً متسلسلة.
 -4ذكر منشؤ التصرؾ وطرٌقة حصوله فً الكشوؾ التً ٌعطٌها.
 -5المحافظة على دفتر تقسٌم حق الري من الٌنابٌع العامة فً المناطق التً أجري فٌها هذا
التقسٌم وعدم تدوٌن وقوعات جدٌدة فً هذا السجل إال استناداً لصكوك مثبتة.
 -6تمثٌل القرٌة التً لٌس فٌها بلدٌة أو لجنة مشاعٌة فً الدعاوى العٌنٌة المترتبة على
األراضً المشاعٌة.

الشؤون الزراعية

المادة ٌ -33جب على المختار:
 -2تنفٌذ جمٌع التعلٌمات التً ٌتلقاها بواسطة السلطة اإلدارٌة من عمال دوائر الزراعة
واألحرا .
 -2إخبار مؤموري الزراعة بواسطة اإلدارة عند تثبته من حصول قطع أشجار حرجٌة بدون
رخصة أو عند تثبته من قطع كمٌات تزٌد عن الكمٌة المرخص بقطعها.
 -3المبادرة إلى إخبار السلطة عند وجود أمراض وبائٌة فً النباتات كالكرمة مثالً أو عند
ظهور حشرات تهدد المزروعات بشكل عام.
 -4القٌام بجباٌة مرتبات النواطٌر العمومٌٌن من أصحاب األمالك وفقا ً لألصول المتبعة
لتحصٌل األموال األمٌرٌة.
 -5تسجٌل المحاضر التً ٌقدمها إلٌه الناطور العمومً فً سجل خاص ورفعها للقائمقام مع
شرحه الخاص بشؤن ما اتصل به من صحة المحضر.

الشؤون الصحية

المادة ٌ -32جب على المختار:
 -2إخبار السلطـــــــــة اإلدارٌـــــــــة عـــــــــن األمـــــــراض
( )2المادة  /23/من القرار رقم  2226/286اعتبرت المختاار مان معااونً المسااح االساساٌٌن فاً
معامالت المسح .
المعدٌة والوبائٌة التً تصٌب األشخاص والحٌوانات.

 -2حمل األهلٌن على التلقٌح عند حصول وباء والسعً بجمٌع الوسائل لمنع االختالط إلى
أن تتخذ الحكومة التدابٌر الصحٌة النهائٌة.
 -3إخبار السلطة عن الحوادث التً تقع بسبب أكل اللحم المسمم أو الجبن أو ما شابه هذه
الحوادث.

المعارف والفنون الجميلة

المادة ٌ -32جب على المختار:
-2أن ٌحض األهلٌن على إرسال أوالدهم إلى المدارس.
 -2أن ٌقوم بحماٌة المبانً األثرٌة وأن ٌخبر السلطة اإلدارٌة عن كل تلؾ ٌحصل فٌها.
 -3أن ٌسعى لتطبٌق قانون حماٌة األحداث وعدم تشؽٌلهم.
المادة  -33صححت المادة  33بموجب قانون  2248/2/21على الوجه التالً :
تدعى الهٌئات االنتخابٌة بخالل ستة أشهر تلً وضع هذا القانون موضع التنفٌذ النتخاب
المخاتٌر وأعضاء المجالس االختٌارٌة.
المادة  -34بتارٌخ إعالن النتائج االنتخابٌة ٌعد مستقٌالً كل مختار وعضو اختٌاري سابق ٌكون
بذلك التارٌخ ال ٌزال ٌمارس وظٌفته هذه.
المادة  -35تلؽى جمٌع القوانٌن واألنظمة المخالفة لهذا القانون والمتعارضة مع أحكامه ال سٌما
القانون الصادر فً  23كانون الثانً سنة  2228وذٌله الصادر فً  23شباط سنة 2228
والمرسوم االشتراعً رقم  2الصادر بتارٌخ  28تشرٌن األول سنة .2232
المادة ٌ -36نشر هذا القانون فً الجرٌدة الرسمٌة.
بٌروت فً  21تشرٌن
الثانً سنة 2241
اإلمضاء :بشارة خلٌل
الخوري

مرسوم رقم  - 791صادر في 9آب سنة7476
ملؽى بموجب المرسوم رقم  22523تارٌخ 2334/6/2

التعويض للمختارين المكلفين بمعاونة لجان تحديد وتحرير األمالك
إن رئٌس الجمهورٌة اللبنانٌة،
بناء على الدستور الصادر بتارٌخ  23أٌار سنة ،2226
ولما كانت لجان تحدٌد وتحرٌر األمالك تالقً صعوبات بتكلٌؾ المختارٌن بحضور جلساتها
ومعامالت التحدٌد الموقت،
ولما كان تجنب المختارٌن هذا ناتجا ً عن عدم دفع أجورهم،
ولما كان وجود هإالء المؤمورٌن فً لجان التحدٌد والتحرٌر ال بد منه وكان من العدل أن ٌدفع لهم
تعوٌض مواز للعمل المطلوب منهم،
ولما كان ٌجمل تحدٌد قٌمة هذا التعوٌض على أساس أجرة الفاعل الٌومٌة،
وبناء على اقتراح رئٌس الوزراء ووزٌر المالٌة،
ٌرسم ما ٌؤتً:

المادة ٌ -2عطى عن كل ٌوم شؽل كامل فعلً للمختارٌن المكلفٌن بمعاونة لجان تحدٌد وتحرٌر
األمالك وفقا ً لقراري المفوض السامً عدد  286و  281تعوٌض مواز ألجرة الفاعل المتوسط
المعمول بها فً القرٌة التً ٌجري الشؽل بها.
إن عدد أٌام الشؽل الفعلً الذي قام به كل مختار تحدد بموجب المحاضر الٌومٌة التً تنظمها هٌئات
ولجان التحدٌد.
إن المصارٌؾ الناجمة عن تخصٌص هذا التعوٌض تإخذ من االعتمادات المخصصة ألعمال
المساحة فً موازنة سنة  2226الحالٌة (الفصل الرابع ،المادة الرابعة عشرة).
المادة  -2إن رئٌس الوزارة ووزٌر المالٌة ووزٌر الداخلٌة مكلفان بتنفٌذ هذا المرسوم.
بٌروت فً 5
آب سنة 2226
اإلمضاء :شارل
دباس
مرسوم رقم  - 77477صادر في  01آب سنة 7491
تحديد الرسم الذي يجوز للمختارين استيفاؤه عن الشهادات

معدل بموجب المرسوم رقم  2262تارٌخ 2222/3/3
ان رئٌس الجمهورٌة،
بناء على الدستور اللبنانً،
بناء على قانون المختارٌن،
بناء على اقتراح وزٌر الداخلٌة وموافقة وزٌر المالٌة،
ٌرسم ما ٌؤتً:
المادة األولى -عدل نص المادة األولى بموجب المرسوم رقم  2262تارٌخ  2222/3/3على الوجه التالً :
حدد الرسم الذي ٌجوز للمختارٌن استٌفاإه عن الشهادات االصلٌة التً ٌعطونها بموجب المادة 21
من قانون المختارٌن بقٌمة خمسماٌة لٌرة لبنانٌة.
المادة ٌ -2نشر هذا المرسوم وٌبلػ حٌث تدعو الحاجة.
بٌروت فً 33
اب سنة 2248
االمضاء :بشارة
خلٌل الخوري
قانون رقم  - 11/7صادر في 9شباط سنة 7411
تمديد والية المختارين والمجالس االختيارية لغاية *. 7411/77/07
أقر مجلس النواب،
وٌنشر رئٌس الجمهورٌة القانون التالً نصه:
المادة األولى -مددت والٌة المختارٌن والمجالس االختٌارٌة اعتباراً من  2211/1/2ولتارٌخ أقصاه
.2283/22/32
المادة ٌ -2عمل بهذا القانون فور نشره فً الجرٌدة الرسمٌة.
بعبدا فً  4شباط
سنة 2218
اإلمضاء :إلٌاس
سركٌس
* وشز هذا القاوون في عدد الجزيدة الزسمية رقم  7تاريخ . 6771/2/61
قانون رقم  - 7صادر في /71كانون الثاني 7411/

أحكام مؤقتة تتعلق بالمختارين وبالمجالس االختيارية

أقر مجلس النواب،
وٌنشر رئٌس الجمهورٌة القانون التالً نصه:
المادة األولى -إذا شؽر مركز المختار أو كفت ٌده ،للحكومة أن تعٌن بمرسوم ٌتخذ فً مجلس الوزراء،
مختاراً ٌقوم بإشؽال المركز الشاؼر وذلك لتارٌخ أقصاه 2282/22/32
 تكون األفضلٌة لزوما ً فً اختٌار المختار المعٌن ،ألعضاء المجالس االختٌارٌة المنتخبٌن الباقٌنوالمقٌمٌن فعلٌا ً فً مدٌنتهم أو بلدتهم أو قرٌتهم.
 عند عدم توفر األهلٌة العقلٌة ومعرفة الكتابة والقراءة فً أعضاء المجلس االختٌاري المذكورٌن ٌحقللحكومة أن تعٌن المختار من ؼٌر هإالء.
المادة ٌ -2حق للحكومة أن تعٌن بمراسٌم تتخذ فً مجلس الوزراء لجانا ً تقوم بؤعمال المجالس االختٌارٌة
فً األماكن التً تفقد مجالسها ثلثً أعضائها على األقل وذلك لتارٌخ أقصاه .2282/22/32
المادة ٌ -3عمل بهذا القانون فور نشره فً الجرٌدة الرسمٌة.
بعبدا فً  28كانون الثانً
سنة 2283
اإلمضاء :إلٌاس سركٌس
نشر هذا القانون فً عدد الجرٌدة الرسمٌة رقم  5تارٌخ . 2283/2/32
مشروع قانون صادر بمرسوم
مرسوم رقم  - 9741صادر في /71آب 7417/
تمديد والية المختارين والمجالس االختيارية حتى  7417/77/07وتمديد العمل بالقانون رقم  11/7وتعديل موقت لقانون
المختارين والمجالس االختيارية.
إن رئٌس الجمهورٌة،
بناء على الدستور وال سٌما المادة  58منه،
وبما أن الحكومة أحالت على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم  3832تارٌخ  2282/2/23مشروع
قانون معجل ٌرمً إلى تمدٌد والٌة المختارٌن والمجالس االختٌارٌة.

وبما أنه انقضى أكثر من أربعٌن ٌوما ً على طرح مشروع القانون المعجل المذكور على مجلس
النواب دون أن ٌبته،
بناء على اقتراح وزٌر الداخلٌة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتارٌخ ،2282/8/5
ٌرسم ما ٌؤتً:
المادة األولى -وضع موضع التنفٌذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب
المرسوم رقم  3832تارٌخ  ،2282/2/23الرامً إلى تمدٌد والٌة المختارٌن والمجالس االختٌارٌة
التالً نصه:
«المادة األولى -مددت والٌة المختارٌن والمجالس االختٌارٌة اعتباراً من  2282/2/2ولتارٌخ
أقصاه .2282/22/32
المادة  -2مدد العمل بالقانون رقم  83/2تارٌخ ( 2283/2/28أحكام مإقتة تتعلق بالمختارٌن
والمجالس االختٌارٌة) لتارٌخ أقصاه .2282/22/32
المادة  -3علق العمل بؤحكام المادة  2من القانون الصادر بتارٌخ  2241/22/21المتعلق
بالمختارٌن والمجالس االختٌارٌة خالل المدة المحددة فً المادة األولى من هذا القانون.
المادة ٌ -4عمل بهذا القانون فور نشره فً الجرٌدة الرسمٌة».
المادة ٌ -2نشر هذا المرسوم وٌبلػ حٌث تدعو الحاجة وٌعمل به فور نشره فً الجرٌدة الرسمٌة.
بعبدا فً  28آب سنة 2282
اإلمضاء :إلٌاس سركٌس

نشر هذا القانون فً عدد الجرٌدة الرسمٌة رقم  36تارٌخ 2282/2/23

مرسوم رقم  - 9070صادر في 9ايلول سنة 7417
تمديد والية المختارين والمجالس االختيارية الذٌن عٌنوا بموجب أحكام القانون رقم  83/2لتارٌخ
أقصاه * 2282/22/32

إن رئٌس الجمهورٌة،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم  83/2تارٌخ ( 2283/2/28أحكام مإقتة تتعلق بالمختارٌن والمجالس
االختٌارٌة)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفٌذ بموجب المرسوم رقم  4228تارٌخ
( 2282/8/28تمدٌد والٌة المختارٌن والمجالس االختٌارٌة).
وبما أنه جرى تعٌٌن عدد من المختارٌن والمجالس االختٌارٌة بموجب أحكام القانون رقم 83/2
ولمدة انتهت فً ،2282/22/32
وبما أن أحكام القانون رقم  83/2المار ذكره قد مدد العمل بها لتارٌخ أقصاه ،2282/22/32
بناء على اقتراح وزٌر الداخلٌة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتارٌخ ،2282/3/21
ٌرسم ما ٌؤتً:
المادة األولى -مددت والٌة المختارٌن والمجالس االختٌارٌة الذٌن عٌنوا بموجب القانون رقم
 83/2تارٌخ  2283/2/28لمدة انتهت فً  ،2282/22/32وذلك لتارٌخ أقصاه .2282/22/32
بعبدا فً  4أٌلول سنة
المادة ٌ -2نشر هذا المرسوم وٌبلػ حٌث تدعو الحاجة.
2282
اإلمضاء :إلٌاس
سركٌس
قانون رقم  - 1صادر في /77أيار7410/
تمديد والية المختارين والمجالس االختيارية لغاية * 7419/77/07
أقر مجلس النواب،
وٌنشر رئٌس الجمهورٌة القانون التالً نصه:
ً
المادة األولى -مددت والٌة المختارٌن والمجالس االختٌارٌة اعتبارا من  2283/2/2ولتارٌخ
.2284/22/32
المادة  -2مدد العمل بالقانون رقم  83/2تارٌخ ( 2283/2/28أحكام مإقتة تتعلق بالمختارٌن
والمجالس االختٌارٌة) لتارٌخ .2284/22/32
المادة  -3علق العمل بؤحكام المادة  2من القانون الصادر بتارٌخ  2241/22/21المتعلق
بالمختارٌن والمجالس االختٌارٌة خالل المدة المحددة فً المادة األولى من هذا القانون.
المادة ٌ -4عمل بهذا القانون فور نشره فً الجرٌدة الرسمٌة.
بعبدا فً 22
أٌار سنة 2283
اإلمضاء :أمٌن
الجمٌل
وشز هذا القاوون في عدد الجزيدة الزسمية رقم  26تاريخ . 6711/5/21

قانون رقم  - 19/71صادر في 70آب سنة 7419
تمديد والية المختارين والمجالس االختيارية لغاية . * 7416/77/07
أقر مجلس النواب،
وٌنشر رئٌس الجمهورٌة القانون التالً نصه:
المادة األولى -مددت والٌة المختارٌن والمجالس االختٌارٌة اعتباراً من  2285/2/2ولتارٌخ
أقصاه .2286/22/32
المادة  -2مدد العمل بالقانون رقم  83/2تارٌخ ( 2283/2/28أحكام مإقتة تتعلق بالمختارٌن
والمجالس االختٌارٌة) لتارٌخ أقصاه .2286/22/32
المادة  -3فً كل محلة ٌوجد فٌها مهجرون من قرٌة أو بلدة ما ٌتولى مختار هذه المحلة القٌام
بمعامالتهم وذلك وفقا ً ألحكام قانون المختارٌن والمجالس االختٌارٌة الصادر فً  21تشرٌن الثانً
سنة  2241شرط أن ٌوقع مع المختار على المعاملة ثالثة أشخاص من أهالً قرٌة أو بلدة صاحب
العالقة.
المادة  -4علق العمل بؤحكام المادة  2من القانون الصادر بتارٌخ  2241/22/21المتعلق
بالمختارٌن والمجالس االختٌارٌة وذلك خالل المدة المحددة فً المادة األولى من هذا القانون.
المادة ٌ -5عمل بهذا القانون فور نشره فً الجرٌدة الرسمٌة.
بعبدا فً
 23آب سنة 2285
اإلمضاء :أمٌن الجمٌل
وشز هذا القاوون في عدد الجزيدة الزسمية رقم  16تاريخ . 6715/1/65

قانون رقم  - 6صادر في /9كانون الثاني7414/
تمديد والية المختارين والمجالس االختيارية لتاريخ أقصاه * 7411/77/07
أقر مجلس النواب،
وٌنشر مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتارٌخ  2288/2/33القانون التالً نصه:
المادة األولى -مددت والٌة المختارٌن والمجالس االختٌارٌة اعتباراً من  2281/2/2ولتارٌخ
أقصاه .2288/22/32
المادة  -2إذا شؽر مركز المختار أو كفت ٌده لوزٌر الداخلٌة أن ٌعٌن بقرار منه بناء على اقتراح
المحافظ مختاراً خلفا ً له وتكون األفضلٌة فً اختٌار المختار من بٌن أعضاء المجلس االختٌاري
المنتخبٌن والذٌن ال ٌزالون ٌتمتعون باألهلٌة التامة ،وٌجوز اختٌاره من ؼٌر أعضاء المجالس
االختٌارٌة عند الضرورة.
المادة  -3فً كل محلة ٌوجد فٌها مهجرون من قرٌة أو بلدة ما ٌمكن لمختار هذه المحلة القٌام
بمعامالتهم وذلك وفقا ً ألحكام قانون المختارٌن والمجالس االختٌارٌة الصادر فً  21تشرٌن الثانً
 2241شرط أن ٌوقع مع المختار على المعاملة ثالثة أشخاص من أهالً قرٌة أو بلدة صاحب
العالقة.

المادة  -4علق العمل بؤحكام المادة  2من القانون الصادر بتارٌخ  2241/22/21المتعلق
بالمختارٌن والمجالس االختٌارٌة وذلك خالل المدة المحددة فً المادة األولى من هذا القانون.
المادة ٌ -5عمل بهذا القانون فور نشره فً الجرٌدة الرسمٌة.
بٌروت
فً 2282/2/5
رئٌس
مجلس الوزراء
اإلمضاء :سلٌم
وشز هذا القاوون في ملحق العدد  2مه الجزيدة الزسمية تاريخ . 6717/6/62
الحص

قانون رقم  - 79صادر في  07آب سنة 7441
تمديد والية المختارين والمجالس االختيارية لتاريخ أقصاه * 7447/77/07
أقر مجلس النواب،
وٌنشر رئٌس الجمهورٌة القانون التالً نصه:
المادة األولى -معدلة وفقا للقانون  31تارٌخ 2222/2/22
مددت والٌة المختارٌن والمجالس االختٌارٌة بمفعول رجعً ،اعتباراً من  2282/2/2ولتارٌخ
أقصاه .2222/22/32
إذا شؽر مركز المختار أو كفت ٌده ،لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزٌر الداخلٌة أن ٌعٌن
بمرسوم مختاراً خلفا ً له وتكون األفضلٌة فً اختٌار المختار من بٌن أعضاء المجلس االختٌاري
ا لمنتخبٌن والذٌن ال ٌزالون ٌتمتعون باألهلٌة التامة ،وٌجوز اختٌاره من ؼٌر أعضاء المجالس
االختٌارٌة عند الضرورة وفً هذه الحالة ٌشترط أخذ موافقة أكثرٌة نواب الدائرة التً تتبع لها البلدة
المعنٌة.
المادة  -2فً كل محلة ٌوجد فٌها مهجرون من قرٌة أو بلدة ماٌ ،مكن لمختار هذه المحلة القٌام
بمعامالتهم وذلك وفقا ً ألحكام قانون المختارٌن والمجالس االختٌارٌة الصادرة فً 2241/22/21
شرط أن ٌوقع مع المختار على المعاملة ثالثة أشخاص من أهالً قرٌة أو بلدة صاحب العالقة.
المادة  -3علق العمل بؤحكام المادة  2من القانون الصادر بتارٌخ  2241/22/21المتعلق
بالمختارٌن والمجالس االختٌارٌة وذلك خالل المدة المحددة فً المادة األولى من هذا القانون.
المادة ٌ -4عمل بهذا القانون فور نشره.
بٌروت فً 32
آب سنة 2223
اإلمضاء :إلٌاس
الهراوي
وشز هذا القاوون في عدد الجزيدة الزسمية رقم  17تاريخ . 6771/7/61

قانون رقم  - 717صادر في 77كانون األول سنة 7447
تمديد والية المختارين والمجالس االختيارية

أقر مجلس النواب،
وٌنشر رئٌس الجمهورٌة القانون التالً نصه:

المااادة األولااى -ماادد العماال بؤحكااام القااانون رقاام  25المااإرف فااً ( 2223/8/32تمدٌااد والٌااة
المختارٌن والمجالس االختٌارٌة) حتى تارٌخ أقصاه .2223/22/32
المادة  -2بصورة استثنائٌة ونظاراً للظاروؾ القائماة فاً القارى والبلادات الواقعاة تحات االحاتالل
اإلسرائٌلً ٌحق للحكومة بمراسٌم تتخذ فً مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزٌر الداخلٌة:
 - 2أن تعٌن المختارٌن والهٌئات االختٌارٌة.
ٌ - 2تم التعٌٌن فً الفقرة المبٌنة أعاله بعد موافقة أكثرٌة نواب الدائرة االنتخابٌة التً تتبع لها
القرٌة أو البلدة المعٌنة.
 - 3فور زوار االحتالل وعودة الظروؾ الطبٌعٌة إلى المناطق المحتلة على الحكومة أن تدعو إلى
إجراء انتخابات المختارٌن والهٌئات االختٌارٌة فً القرى والبلدات المذكورة أعاله.
المادة ٌ -3عمل بهذا القانون فور نشره.
بٌروت فً  22كانون
األول سنة 2222
اإلمضاء :إلٌاس
الهراوي
وشز هذا القاوون في عدد الجزيدة الزسمية رقم  51تاريخ . 6772/62/16

قانون رقم  - 071صادر في /79آذار7449/
تمديد والية المختارين والمجالس االختيارية

أقر مجلس النواب،
وٌنشر رئٌس الجمهورٌة القانون التالً نصه:
المادة األولى -مدد العمل بؤحكام القانون رقم  282تارٌخ  2222/22/22المتعلق بتمدٌد والٌة
المختارٌن والمجالس االختٌارٌة ،حتى تارٌخ أقصاه .2225/6/33
المادة ٌ -2عمل بهذا القانون فور نشره فً الجرٌدة الرسمٌة.
بعبدا فً  24آذار سنة 2224
اإلمضاء :إلٌاس الهراوي
وشز هذا القاوون في عدد الجزيدة الزسمية رقم  61تاريخ . 6771/1/16

قانون صادر بقرار

قرار رقم /7671مكرر  -صادر في 79تموز سنة 7479
نظام نواطير الحقول

معدل بموجب  :القانون الصادر بتاريخ 7406/9/1

الفصل األول

المادة األولى -كل محل جامع خار المدن فً دولة لبنان الكبٌر سواء أكان فٌه مجلس بلدي أو
لم ٌكنٌ ،جب أن ٌكون له ناطور.
وٌجوز أن ٌكون لمحل جامع واحد أكثر من ناطورإذا مست الحاجة وقدمت أكثرٌة المالكٌن اقتراحا ً
فً هذا الشؤن .كما أنه ٌجوز أن ٌرخص القائمقام لعدة أماكن جامعة ذات أمالك متالصقة فً االشتراك
بإقامة ناطور واحد وعدة نواطٌر.
المادة ٌ -2حق لكل شخص ٌملك عقاراً أو ٌملك حق التمتع به أن ٌكون له ناطور.
وٌجوز للناطور الخاص أن ٌكون فً الوقت ذاته ناطوراً للمحل الجامع الكائنة ضمن أراضٌه أمالك ولً
الناطور الخاص.

المادة ٌ -3قوم نواطٌر األماكن الجامعة بوظٌفتهم فً جمٌع األراضً التابعة لتلك األماكن.
أما الناطور الخاص فال ٌجوز له أن ٌقوم بوظٌفة ناطور إال فً أمالك من عٌنه.
المادة ٌ -4جب أن ٌكون الناطور العام أو الناطورالخاص لبنانٌا ً عمره  25سنة على األقل و53
سنة على الكثٌر وأن ٌعرؾ القراءة والكتابة وأن ٌكون ذا سٌرة حسنة وأخالق حمٌدة وأن ٌقدم
شهادة طبٌة تثبت أهلٌته للقٌام بوظٌفة ناطور وأن ال ٌكون ممن حكم علٌهم لجناٌة أو جرم شائن.
المادة  -5عدل نص المادة  5بموجب قانون  2236/5/1على الوجه التالً :
ٌعٌن القائمقام الناطور الخاص أو الناطور العام فً األماكن الجامعة خار المدن وٌكون تعٌٌن
الناطور الخاص بناء على اقتراح ٌقدمه المالك الذي ٌهمه األمر ،وتعٌٌن الناطور العام بناء على
اقتراح ٌقدمه المجلس البلدي أو مجلس االختٌارٌة معتمداً رأي أكثرٌة المالكٌن بنسبة أهمٌة
أراضٌهم بعد تحقٌق تجرٌه الجندرمة وإذا رفض القمائمقام تعٌٌن الشخص الذي وقع االقتراح علٌه
فعلى السلطات المحلٌة أن تقدم فً خالل خمسة عشرة ٌوما اقتراحات جدٌدة متبعة نفس األصول
المبٌنة فً صدر هذه المادة.
المادة  -6فً الحالة المنصوص علٌها فً المادة األولى وهً التً تشترك فٌها عدة أمكنة جامعة
فً طلب تعٌٌن ناطور واحد أو جملة نواطٌر تقدم اقتراح طلب التعٌٌن لجنة مختلطة تإلؾ من
عضوٌن من مجلس البلدٌة أو مجلس القرٌة لكل من القرى التً ٌهمها األمر .وإذا لم ٌكن فٌها
مجلس بلدٌة أو مجلس قرٌة فتإلؾ اللجنة من السلطات المحلٌة الوارد ذكرها فً المادة الخامسة،
وتجتمع اللجنة
المذكورة تحت رئاسة من ٌكون فٌها أكبر سنا ً فً موعد ٌعٌنه هو لها سابقاً.
المادة  -1إن تعٌٌن النواطٌر ٌجري مبدئٌا ً فً أول كانون الثانً من كل سنة .ومدة خدمتهم سنة
واحدة .ؼٌر أنه ٌحق للقائمقام أن ٌجدد لهم مدتهم اثنً عشر شهراً أخرى بعد موافقة المجلس
البلدي أو مجلس القرٌة ،أو السلطات المحلٌة المبٌنة فً المادة الخامسة عند عدم وجود أحد
المجلسٌن المذكورٌن .وذلك مع االحتفاظ بؤحكام المادة الرابعة المذكورة آنفاً.
المادة  -8إذا توفً أو استقال أو عزل أحد النواطٌر ٌجري فً خالل ثالثة أسابٌع تعٌٌن ناطور
جدٌد الكمال مدة سلفه وفقا ً ألحكام المادة الخامسة.
المادة  -2حٌنما ٌعٌن النواطٌر ٌقسمون الٌمٌن أمام حاكم الصلح أو المحكمة البدائٌة التً
ٌكلفون القٌام بوظٌفتهم ضمن دائرة اختصاصها وٌكونون ملزمٌن بؤن ٌعملوا طبقا ً للواجبات
المنصوص علٌها فً الباب الثالث من هذا القرار.
المادة ٌ -23حق للنواطٌر فً وقت القٌام بوظائفهم أن ٌحملوا مسدس بولٌس.
تقدمه لهم السلطات المحلٌة المتقدم ذكرها فً المادة الخامسة وفضال عن ذلك ٌجوز أن ٌرخص لهم
القائمقام بحمل بندقٌة صٌد ٌشترونها من مالهم الخاص حٌنما ٌرى ذلك ضرورٌا .وٌضعون دائما
على ذراعهم صفٌحة من معدن أو قماش مكتوبا علٌها اسم المكان الجامع أو االمكنة الجامعة أو اسم
الناطور وهذه العالمة تسلم الٌهم بواسطة السلطة االدارٌة.
المادة  -22فً الٌوم الذي ٌعٌن فٌه الناطور تسلم السلطة االدارٌة الى رئٌس جندرمة المكان
دفترا مشتمال على أشكال الناطور وعلى ملحق ٌتضمن التعلٌمات التً ٌشتمل علٌها هذا القرار فبعد
أن ٌؤخذ رئٌس الجندرمة نسخة عن كل ما هو مدون فً الدفتر ٌسلمة الى الناطور وهذا ٌجب علٌة
أن ٌحمله دائما.

المادة  -22ان ثمن هذا الدفتر مع ثمن الصفٌحة ٌدفعها االهالً على الطرٌقة المعٌنة فً المادة
الثالثة عشرة االتً ذكرها .أما الناطور فٌجب علٌه أن ٌقدم ضمانة ٌعادل مبلؽها قٌمة السالح.
المادة  -23عدل نص المادة  23بموجب قانون  2236/5/1على الوجه التالً:
ٌدفع أجرة الناطور الخاص ولٌه الذي طلب تعٌٌنه  ،أما النواطٌر العمومٌون فٌدفع أجرتهم أصحاب
االمالك فً المكان الجامع واالمكنة الجامعة التً ٌختصون بها  ،وٌقوم المجلس البلدي أو مجلس
االختٌارٌة بتعٌٌن أجرة الناطور معتمدا رأي أكثرٌة المالكٌن وتوزع هذه االجرة على المالكٌن
التابعٌن للمحل الجامع ذاته بنسبة أهمٌة أراضٌهم بموجب قائمة ٌنظمها المجلس البلدي أو مجلس
االختٌارٌة وٌصدق القائمقام على كل ذلك وتجبى بمعرفة المجلس البلدي أو مجلس االختٌارٌة فً
المحالت الخالٌة من البالدٌات كما تجبى الضرائب المقررة.
المادة  -24اذا اتفق مكانان جامعان أو عدة أماكن جامعة على طلب تعٌٌن ناطور واحد كما هو
منصوص فً المادة اولى فان اللجنة المختلطة التً تجتمع بناء على دعوة من رئٌسها االكبر سنا ،
هً التً تقوم بتوزٌع المبلػ الذي ٌراد تخصٌصه للناطور المذكور  .والمبلػ الذي ٌصٌب كال من
تلك االماكن ٌجنى طبقا الحكام المادة السابقة.
المادة  -25ان دفع المبلػ المخصص للنواطٌر المنصوص علٌها فً المادتٌن  23و 24هو
اجباري ولٌس على أهلً القرٌة فقط بل على جمٌع الذٌن ٌملكون بوجه ما أمالكا واقعة ضمن
منطقة عمل هإالء النواطٌر أو ٌملكون حق التمتع بملك فٌها  .هذا الواجب ٌشمل المالكٌن الذٌن
أقاموا نواطٌر خصوصٌٌن للسهر على أمالكهم فهم ملزمون أٌضا بؤن ٌشتركوا فً دفع أجرة
نواطٌر المكان الجامع أو االمكنة الجامعة التً هم منها أسوة ببقٌة أهالٌها.
المادة  -26اذا رفض أهلً مكان جامع أو عدة أماكن جامعة أن ٌختاروا ناطورا أو أن ٌشتركوا
فً اختٌاره فان القائمقام ٌعٌن حٌنئذ ناطورا تتوفر فٌه الشروط المنصوص علٌها فً المادة الرابعة
وتنتهً مدة وظٌفة فً  32كانون االول من السنة ذاتها.

الفصل الثاني  -في العزل والعقوبة
المادة  -21اذا أهمل النواطٌر القٌام بواجبات وظٌفتهم أو ارتكبوا أمورا تستوجب مإاخذاتهم ،
فالمجلس البلدي او مجلس القرٌة أو السلطات المحلٌة المذكورة فً المادة الخامسة اذا كان ذانك
المجلسان ؼٌر موجودٌن  -تقدم تقرٌرا فً هذا الشؤن  .أما العقوبات فهً  :التنبٌة  ،والتؤنٌب مع
ذكره فً الدفتر  ،والعزل وهذه العقوبات ٌصدرها القائمقام  .أما النواطٌر المخصوصون فٌٌجوز أن
ٌعزلهم القائمقام أو والة أمرهم الذٌن عٌنوهم.
ال ٌجوز الجمع ما بٌن وظٌفة الناطور وأشؽال أخرى خاصة ( كمدٌر مخزن أو قهوة أو خان أو
خدمة أحد االفراد ؼٌر الخدمة بصفة ناطور خاص).
وكذلـــــــك ال ٌجوز للناطور أن ٌؽٌب عن مركزه بدون ترخٌص من المجلس البلـــــــــــدي أو

مجلس القرٌة وعند عدم وجودهما  ،من السلطات المحلٌة المذكورة فً المادة الخامسة  ،وال أن
ٌستفٌد من البساتٌن والكروم الخ.

مما هو موضوع تحت نظارته أو ٌتمتع بها وال أن ٌبٌح رعً المواشً وال أن ٌبدل أسلحته أو
ٌهمل حمل الدفتر والصفٌحة الممٌزة له  .واذا ارتكب شٌئا من هذا كله عوقب بالعزل.

الفصل الثالث  -في اختصاص النواطير()7

المادة  -81إن األمور الداخلة فً حٌز اختصاص النواطٌر هً:
أن ٌحرس وٌحمً المزروعات والحاصالت قبل حصادها أو حٌنما تكون على البٌادر،
أ-
وحماٌتها من القطع ومن أضرار الحٌوانات بها (المادة 352
والشجٌرات
واألشجار
من قانون الجزاء).
أن ٌمنع المواشً من دخول األراضً والكروم والحقول المسورة أو المزروعة (المادة
ب-
 368من قانون الجزاء).
أن ٌمنع كل سرقة وحرٌق عن المزروعات والحاصالت والحبوب (المواد  861و
ت-
 335و .)336
أن ٌمنع كل سرقة أو حرٌق عن الحطب الصالح للتدفئة أو للفحم أو للبناء (المادتان  865و
ث-
 331من قانون الجزاء).
ج  -أن ٌمنع كل أضرار وإحراق فً الغابات واألعشاب المحزومة حزما ً (قانون الجزاء
المادة  861وقانون أصول المحاكمات الجزائٌة المادة .)86
أن ٌمنع كل أضرار أو قطع عن األشجار القائمة فً ممتلكات المبانً الدٌنٌة ،والمبانً
ح-
والطرق والساحات العامة (قانون الجزاء المادة  822ونظام
والمتنزهات
األثرٌة،
الجندرمة المادة .)816
خ  -أن ٌمنع سرقة واتالف اآلالت الزراعٌة وجمٌع أدوات الحراثة وٌسلم كل ما ٌوجد منها
إلى المختار أو إلى أصحابها (قانون الجزاء  331و  315ونظام
مبدداً فً الشوارع
الجندرمة .)893
د  -أن ٌسهر على تنفٌذ أنظمة الصٌد السٌما ما ٌختص بمنع الصٌد فً بعض الفصول.

المادة -89

ومما ٌدخل فً حٌز اختصاصهم أٌضا ً حماٌة الحٌوانات .فٌكون من واجبات

النواطٌر إذا :
إمساك كل حٌوان شارد وتسلٌمه إلى المختار أو إلى نقطة الجندرمة ،مقابل سند إٌصال
أ-
بسرقة الحٌوانات المادة .)85
(النظام المختص
إعالم المختار أو الجندرمة بوجود مرض وبائً فً الحٌوانات عند ظهوره ،وعزل
ح-
الحٌوانات المرٌضة (نظام الجندرمة  -المادة  895والنظام المختص بسرقة الحٌوانات -
المادة .)82
خ  -قتل الحٌوانات المضرة.
المادة ٌ -32جب على النواطٌر تأمٌن حماٌة وصٌانة ما ٌأتً :
أ  -جمٌع المبانً والبٌوت والفنادق والطرق القروٌة والجسور والٌنابٌع وأقنٌة المٌاه (قانون
الجزاء المادة .)319
ب  -الحظائر ،والطرق والبٌادر العامة (قانون الجزاء  -المادتان  311و .)361
ت  -المعابد والكنائس والمبانً األثرٌة والقبور واآلثار والعارٌات (قانون الجزاء  -المادة .)822
ث  -األعمدة واألسالك التلغرافٌة والتلفونٌة وتوابعها وعالمات المساحة (قانون الجزاء -
المادتان  321و  .825ونظام الجندرمة المادة .)816
ج  -الطرق الحدٌدٌة ومنع كل عمل من شأنه أن ٌعٌق المرور (نظام الجندرمة  -المادة .)816

وفضالً عما ذكر ٌجب علٌهم:
 - 8أن ٌمنعوا تحوٌل مٌاه األقنٌة وانصبابها على األراضً والطرق العامة (قانون الجزاء -
المادة .)312
 - 3أن ٌقوموا بتطبٌق نظام الري الذي تتبعه مجالس البلدٌات ومجالس القرى ،أو عند عدم
االختٌارٌة فً المحل.
وجودهما ،مجالس
( )8إن المواد المذكورة فً هذا الفصل تشٌر إلى قانون الجزاء العثمانً الملغى وقانون أصول
المحاكمات الجزائٌة العثمانً الملغى ٌ .راجع قانون العقوبات اللبنانً البدٌل  :المواد من /222/
إلى  /211/ومن  /595/إلى  . /628/كما ٌراجع قانون أصول المحاكمات الجزائٌة اللبنانً
البدٌل  :المادة . /82/

المادة  -22على النواطٌر أن ٌسهروا على تنفٌذ األنظمة التً تصدرها السلطات المحلٌة ورإساء
البلدٌات.
المادة  -22وٌجب علٌهم أٌضا أن ٌبحثوا عن الجرائم التً ترتكب فً منطقة عملهم وإذا وقع
جرم مشهود وجب علٌهم أن ٌقبضوا على المجرم ،عند المستطاع وٌسلموه إلى أقرب مركز
للجندرمة (قانون أصول المحاكمات الجزائٌة المادة  26ونظام الجندرمة المواد  252إلى )266
وفضالً عما ذكر ٌجب علٌهم أن ٌعلموا السلطات بكل تجمهر ٌفضً إلى شؽب واضطراب (نظام
الجندرمة  -المادة .)215
المادة ٌ -23جب على النواطٌر أٌضاً:
أ  -أن ٌكثروا من التنقل فً مناطقهم فً أوقات مختلفة والسٌما فً األوقات التً ٌكثر فٌها المرور
باألزقة والشوارع (نظام الجندرمة المادة  235و  233و .)234
ب  -البحث عن المحكوم علٌهم والمتشردٌن واألشخاص المشتبه فً أمرهم (نظام الجندرمة -
المادة .)254
ت  -اخبار المختارٌن عن حاملً السالح بدون ترخٌص قانونً (نظام الجندرمة  -المادة .)266
ث  -اسعاؾ الجندرمة حٌن تطلب معونتهم وإسعاؾ نواطٌر المناطق المجاورة.
المادة  -24إن اثبات المخالفات المذكورة فً هذا القرار ٌكون بتنظٌم محاضر ٌضعها
النواطٌر ،كما أن اثبات المخالفات التً ٌعلمها النواطٌر المخصوصون ٌكون بتنظٌم محاضر
ٌضعها النواطٌر العمومٌون.
وٌجب أن تنظم المحاضر فً خالل أربع وعشرٌن ساعة وأن تذكر فٌها جمٌع ظروؾ الجرم التً
تهم القاضً معرفتها .ثم تحال فً أثناء ثالثة أٌام إلى أعلى سلطة موجودة فً المكان الجامع .وهذه
السلطة ٌجب أن توصلها إلى القائمقام لٌقدمها إلى المحكمة.
إن عدم اعتبار المهل المنصوص عنها فً هذا القرار ال ٌستوجب الؽاء المحضر ،على أن ٌكون
سبٌالً إلى انزال العقوبات المنصوص علٌها فً المادة  21من هذا القرار.
المادة  -25إن المحاضر التً ٌنظمها النواطٌر باثبات المخالفات المنصوص علٌها فً المادة
الثامنة عشرة ٌإخذ بصحتها ؼلى أن ٌثبت ما ٌخالفها .أما فً األحوال األخرى فتكون لها قٌمة
المعلومات.
المادة ٌ -26جوز للنواطٌر أن ٌقبضوا على كل شخص ٌفاجؤ وهو فً حال ارتكاب جرم
مشهود متى كان هذا الجرم من نوع المخالفة المنصوص علٌها فً المادة الثامنة عشرة وأن
ٌحضروه أمام رئٌس البلدٌة أو المختار.

وٌجوز لهم أٌضا ً فً أحوال السرقة أو االختالس أن ٌذهبوا إلى األماكن التً نقلت إلٌها األشٌاء
المسروقة أو المختلسة وأن ٌضعوها تحت الحجز .وٌجوز لهم أن ٌدخلوا وحدهم إلى الحانات
والقهوات والحوانٌت وسائر المحال المفتوحة للجمهور .ؼٌر أنه ال ٌجوز لهم الدخول إلى البٌوت
والمبانً واألماكن المسورة بدون معاونة المختار.
المادة ٌ -21حاكم النواطٌر العمومٌون والنواطٌر المخصوصون لدى المحاكم العادٌة من أجل
الجناٌات أو الجنح التً ٌرتكبونها فً أثناء القٌام بوظائفهم أو بمناسبة القٌام بها.
إن مرتكبً أعمال الشدة والعنؾ ضد النواطٌر العمومٌٌن والمخصوصٌن والتمرد علٌهم فً أثناء
تؤدٌتهم لوظائفهم ،ومرتكبً االهانات الموجهة إلٌهم فً الظروؾ نفسهاٌ ،حاكمون وٌعاقبون
بالعقوبات المنصوص عنها فً قانون الجزاء.
المادة  -28ألؽٌت جمٌع األحكام المخالفة لهذا القرار.
المادة  -22على السكرتٌر العام وناظري الداخلٌة والعدلٌة وقائد الجندرمة أن ٌنفذوا هذا القرار
كل فً ما خص به.
بٌروت فً  24تموز سنة 2224
حاكم لبنان الكبٌر
االمضاء :فاندنبرغ

