الشكاوى والطعون المتعلقة
باالنتخابات البلدية واالختيارية
دلـــيــــــــل

تــم اعــداد هــذا الدليــل بالتعــاون بيــن فريقــي عمــل
الجمعيــة اللبنانيــة مــن أجــل ديمقراطيــة االنتخابــات

ومشــروع دعــم االنتخابــات اللبنانيــة التابــع لبرنامــج األمــم
المتحــدة اإلنمائــي بمشــاركة المحاميــة ميــراي نجــم

شــكرهللا والمحامــي طونــي شــبيب.

حقوق الطبع © ٢٠١٦
أي جــزء مــن هــذا المنشــور أو
جميــع حقــوق الطبــع محفوظــة .وال يجــوز استنســاخ ّ
تخزينــه فــي نظــام إســترجاع أو نقلــه بــأي شــكل أو بأيــة وســيلة ،إلكترونيــة كانــت
أو آليــة ،أو بالنســخ الضوئــي أو بالتســجيل ،أو بأيــة وســيلة أخــرى ،بــدون الحصــول
علــى إذن مســبق مــن الجمعيــة اللبنانيــة مــن أجــل ديمقراطيــة اإلنتخابــات ومــن
برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي.
تعبــر
إن التحليــات والتوصيــات بشــأن السياســات الــواردة فــي هــذا التقريــر ،ال
ّ
ّ
بالضــرورة عــن آراء برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي.

ما هي الشكاوى المتعلقة
باالنتخابات البلدية واالختيارية؟
ال تخلــو أي عمليــة انتخابيــة ،فــي جميــع مراحلهــا ،مــن أخطــاء أو مخالفــات قــد ترتكــب مــن قبــل جهــات مختلفــة .لــذا،
يتوجــب علــى الدولــة اتاحــة الفرصــة لتصحيحهــا مــن خــال فتــح بــاب المراجعــة بشــأنها للمواطــن أو للجهــات المعنيــة،
وذلــك تأمينــا للضمانــات القضائيــة واالداريــة الجــراء انتخابــات عادلــة ونزيهــة.
تنطــوي العمليــة االنتخابيــة علــى مراحــل عــدة ،تمتــد مــن المرحلــة التحضيريــة لالنتخابــات ،الــى يــوم االقتــراع ومــن ثــم
الــى مــا بعــد اعــان النتائــج .وتختلــف فــي كل مــن هــذه المراحــل انــواع االخطــاء والمخالفــات المحتملــة وبالتالــي
انــواع الشــكاوى والطعــون المتعلقــة بهــذه االخطــاء والمخالفــات .كمــا تختلــف المراجــع التــي يمكــن للمواطــن/ة
اللجــوء اليهــا بشــأن المخالفــات واألخطــاء التــي قــد تتخلــل العمليــة االنتخابيــة ومالحقــة مرتكبيهــا اذا اقتضــى األمــر.
يهــدف هــذا الدليــل الــى احاطــة المواطــن/ة بالمعلومــات العمليــة المتعلقــة بأبــرز أنــواع الشــكاوى والمراجعــات
وكيفيــة تقديمهــا.

وسائل المراجعة
الخط الساخن 1766

المحاكم الجزائية

يمكــن ألي مواطــن/ة ،ناخــب/ة أو مرشــح/ة ،االتصــال بــوزارة

قــد تنطــوي العمليــة االنتخابيــة علــى عــدد مــن االنتهــاكات

للتبليــغ عــن األخطــاء والتجــاوزات ،ابتــداء مــن فتــرة تصحيــح

النيابــة العامــة دورا اساســيا فــي مالحقتهــا واحالتهــا الــى

الداخليــة والبلديــات عبــر الخــط الســاخن  1766لالســتعالم أو
قوائــم الناخبيــن ،مــرورا بيــوم االقتــراع ووصــوال الــى فتــرة مــا

بعــد اعــان نتائــج االنتخابــات (أي خــال مهلــة الخمســة عشــر

يومــا المتاحــة للناخبيــن والمرشــحين للطعــن بنتائــج االنتخابــات).

قوى األمن

القانونيــة التــي تســتدعي المالحقــة الجزائيــة ،بحيــث تلعــب
المحاكــم المختصــة ،ال ســيما القاضــي المنفــرد الجزائــي
ومحكمــة المطبوعــات.

مجلس شورى الدولة

يمكــن التواصــل مــع قــوى األمــن لوضــع حــد للمخالفــات واتخــاذ

يعتبــر مجلــس شــورى الدولــة قاضــي االنتخــاب والمرجــع

حفــظ النظــام علــى مداخــل مراكــز اإلقتــراع وفــي محيطهــا.

البلديــة واالختياريــة ،والســيما للبــت بصحــة هــذه االنتخابــات.

التدابيــر الالزمــة ،الســيما خــال يــوم االقتــراع ،كونهــا مكلفــة

لجان القيد

تتلقــى لجــان القيــد طلبــات التصحيــح المتعلقــة بقوائــم
ا لنا خبيــن .

القضائي األساسي للبت في النزاعات الناشئة عن االنتخابات

الجمعية اللبنانية لديمقراطية االنتخابات

تقــوم الجمعيــة اللبنانيــة مــن أجــل ديمقراطيــة االنتخابــات بمراقبــة جميــع مراحــل العمليــة االنتخابيــة وتصــدر التقارير
بشــأن حســن ســير االنتخابات ونزاهتها.

وتدعــو الجمعيــة كل المواطنيــن ،بمــا فيهــم المرشــحين ،لالتصــال بهــا مــن أجــل التبليــغ عــن المخالفــات المرتبطــة

بالعمليــة االنتخابيــة واالستفســار عــن وســائل المراجعــة بشــأنها ،وذلــك عبــر األرقــام والمواقــع المبينــة أدنــاه .بعــد
التأكــد مــن صحــة التبليغــات ،تقــوم الجمعيــة باضافــة المخالفــات المرصــودة الــى التقاريــر التــي تصــدر عنهــا فــي

ســياق عمليــة مراقبــة االنتخابــات.
تطبيق LADE

@LADELEB

01 333713/4

LADE.Lebanon

www.lade.org.lb

أنواع الشكاوى والطعون في مختلف مراحل العملية االنتخابية
يســتعرض هــذا الدليــل أبــرز أنــواع الشــكاوى والطعــون المتاحــة أمــام المواطــن/ة مــن مرحلــة مــا
قبــل االنتخابــات الــى يــوم االقتــراع وصــوال الــى فتــرة اعــان النتائــج.

الشكاوى الناشئة عن تصحيح قوائم الناخبين
الطعن بمرسوم دعوة الهيئات الناخبة واألعمال التحضيرية
المراجعات المتعلقة برفض طلبات الترشيح
الشكاوى المتعلقة بالحملة االنتخابية :التمويل واالنفاق االنتخابي
الشكاوى المتعلقة بالحملة االنتخابية :اإلعالم واإلعالن االنتخابي
الشكاوى الناشئة عن يوم االقتراع
الطعن بصحة االنتخابات

الشكاوى الناشئة عن تصحيح قوائم الناخبين

المعنيون
●

●الناخب/ة صاحب/ة العالقة

●

●الناخب/ة فيما يخص القائمة

●

●المحافظ والقائمقام والمختار

المسجل/ة عليها

لالستعالم
●
●
●
●

●الخط الساخن 1766
●المختار

●البلدية

●مأمور النفوس

المرجع القضائي
●
●
●

●لجنة القيد

●لجنة القيد العليا

●مجلس شورى الدولة

طلب تصحيح خطأ وارد في قائمة الناخبين
فترة تصحيح قوائم الناخبين
من  ١٠شباط الى  ١٠آذار
من كل سنة

●

●تفتــح وزارة الداخليــة  -المديريــة العامــة لالحــوال الشــخصية المجــال للمواطنيــن لالطــاع علــى بياناتهــم وطلــب

●

●تنتهــي المديريــة العامــة لالحــوال الشــخصية مــن أعمــال التصحيــح وتجمــد القوائــم االنتخابيــة بتاريــخ  30آذار مــن

تصحيــح أي خطــأ وارد فــي القوائــم االنتخابيــة األوليــة.

كل ســنة ويتــم اعتمادهــا فــي أيــة انتخابــات تجــري خــال المهلــة التــي تبــدأ مــن  30آذار وحتــى  30آذار مــن الســنة
التــي تليهــا.

من يحق له تقديم طلب
التصحيح

●

●يحــق لصاحــب المصلحــة تقديــم طلبــاً يرمــي إلــى تصحيــح أي خلــل يتعلــق بــه فــي القوائــم االنتخابيــة ،كأن يكــون

●

●يحــق لــكل ناخــب مقيــد فــي إحــدى القوائــم االنتخابيــة أن يطلــب مــن لجنــة القيــد المختصــة شــطب أو إضافــة إســم

●

●لكل من المحافظ والقائمقام والمختار المختص أن يمارس أيضاً هذا الحق.

●

●يتم تقديم الطلب الى لجنة القيد المختصة بواسطة المختار أو مأمور النفوس.

●

●يرفق الطلب بالمستندات واألدلة الالزمة (اخراج قيد  -سجل عدلي).

●

●يكون الطلب معفياً من أي رسم .

●

●تنظــر لجنــة القيــد فــي طلبــات التصحيــح وتبلــغ قرارهــا بشــأنها إلــى أصحــاب العالقــة والمديريــة العامــة لألحــوال

ســقط قيــده أو وقــع خطــأ فــي إســمه بســبب اإلهمــال أو الخطــأ المــادي أو أي ســبب آخــر.

أي شــخص جــرى قيــده أو أغفــل قيــده فــي القائمــة ذاتهــا خالفــاً للقانــون.

أصول تقديم طلب التصحيح
لدى لجنة القيد

الشــخصية.

االستئناف أمام لجنة القيد
العليا

تكون قرارات لجنة القيد قابلة لالستئناف أمام لجنة القيد العليا المختصة ،ضمن مهلة خمسة أيام من تبليغها.
يعفى االستدعاء من أي رسم كما يعفى من توكيل محام

ضمن مهلة  5أيام من تبليغ القرار

التمييز أمام مجلس شورى
الدولة

●

●يمكــن أيضــا تمييــز القــرارات الصــادرة عــن لجــان القيــد العليــا ،كونهــا هيئــات اداريــة ذات صفــة قضائيــة ،أمــام مجلــس

●

●يقدم التمييز ضمن مهلة شهرين من تاريخ تبلغ القرار.

شــورى الدولة.

●

●اذا نقــض مجلــس شــورى الدولــة الحكــم المطعــون فيــه تحتــم علــى المحكمــة التــي اصدرتــه ان تذعــن لقــرار
المجلــس.
يجدر االستعانة بمحام
يجدر التنبه الى ان قرار التمييز قد يصدر بعد انتهاء مهلة تصحيح وتجميد القوائم

االستعالم والشكاوى
للتأكــد مــن صحــة بياناتهــم علــى قوائــم الناخبيــن واالســتعالم عــن أصــول تقديــم طلــب التصحيــح ،يمكــن للمعنييــن االتصــال بــوزارة الداخليــة علــى الخــط الســاخن

 1766أو التأكــد مــن بياناتهــم علــى موقــع الــوزارة االلكترونــي أو لــدى المختــار أو البلديــة أو مأمــور النفــوس.

للمزيد راجع

المواد  33الى  39من قانون االنتخابات النيابية رقم 2008/٢٥
المواد  117الى  121من نظام مجلس شورى الدولة

الطعن بمرسوم دعوة الهيئات الناخبة
واألعمال التحضيرية
المعنيون
●
●

●الناخب/ة

●المرشح/ة

لالستعالم
●

●الخط الساخن 1766

المرجع القضائي
●

●مجلس شورى الدولة

تدعــى الهيئــات االنتخابيــة بقــرار مــن وزيــر الداخليــة خــال الشــهرين الســابقين لنهايــة واليــة المجالــس البلديــة .يذكــر فــي القــرار مراكــز االقتــراع وتكــون المهلــة

بيــن تاريــخ نشــره واجتمــاع الهيئــة االنتخابيــة ثالثيــن يومــا علــى االقــل .كمــا تصــدر وزارة الداخليــة تعاميمــا وقــرارات أخــرى فــي اطــار التحضيــر للعمليــة االنتخابيــة
بامــكان أي ناخــب أو مرشــح التقــدم مــن مجلــس شــورى الدولــة بطلــب ابطالهــا لتجــاوز حــد الســلطة ،أي فــي حــال كانــت مخالفــة للقانــون.

من يقدم طلب االبطال

صاحب الصفة والمصلحة مثل :الناخب/ة ،المرشح/ة
يجدر االستعانة بمحام

أين يقدم الطلب

مجلس شورى الدولة

مهلة تقديم الطلب

يقدم الطلب خالل مهلة شهرين من صدور القرار أو التعميم في الجريدة الرسمية

للمزيد راجع

المادة  65من نظام مجلس شورى الدولة

المراجعات المتعلقة برفض طلبات الترشيح
المعنيون
●
●

●المرشح/ة

●صاحب العالقة

لالستعالم
●

●الخط الساخن 1766

المرجع القضائي
●

●مجلس شورى الدولة

تقديم طلبات الترشيح
طلب الترشيح

●

مراكــز المحافظــات قبــل موعــد االنتخــاب بعشــرة ايــام علــى االقــل .يعطــي القائمقــام او المحافــظ ايصــاال يثبــت

 10ايام قبل موعد االنتخابات

قرار قبول أو رفض طلب
الترشيح
خالل ثالثة أيام من تقديم الطلب

●يقــدم طلــب الترشــيح لعضويــة بلديــة أو مجلــس اختيــاري أو لوظيفــة مختــار الــى القائمقاميــة او المحافظــة فــي
تقديــم طلــب الترشــيح.

●

●علــى القائمقــام او المحافــظ وخــال ثالثــة ايــام مــن تقديــم طلــب الترشــيح ان يصــدر قــرارا معلــا بقبــول الطلــب او

●

وينظــم بهــذا االمــر
●يعلّ ــق قــرار قبــول او رفــض الترشــيح ،فــور صــدوره ،علــى بــاب دار القائمقاميــة او المحافظــة،
ّ

برفضــه ،واال اعتبــر ســكوته ،بانقضــاء هــذه المــدة ،قــرارا ضمنيــا بالقبــول.
يوقعــه الموظــف المختــص.
محضــرا
ّ

الطعن بقرار رفض الترشيح
مراجعة مجلس الشورى

●

خالل أسبوع من تاريخ صدور
قرار رفض الترشيح

قرار مجلس الشورى
خالل  5ايام من تاريخ تسجيل المراجعة

●يحق للمرشح/ة مراجعة مجلس شورى الدولة خالل مدة اسبوع من تاريخ صدور قرار رفض ترشيحه/ها.
يجدر االستعانة بمحام

●

ال يخضع االستدعاء الي رسم

●على مجلس الشورى ان يفصل باالعتراض نهائياً خالل مهلة خمسة ايام من تاريخ تسجيله في قلم المجلس.

االستعالم والشكاوى
يمكــن للمعنييــن االتصــال بــوزارة الداخليــة علــى الخــط الســاخن  1766لالســتعالم عــن أصــول تقديــم طلبــات الترشــيح وللتبليــغ عــن أي أخطــاء
أو تجــاوزات.

للمزيد راجع

المادتين  25و 33من القانون رقم 1997/٦٦٥

الشكاوى المتعلقة بالحملة االنتخابية:
التمويل واالنفاق االنتخابي
المعنيون
●

●المرشح/ة*

●

●الناخب/ة*

* يشترط توافر الصفة والمصلحة لالدعاء امام المحكمة

لالستعالم والشكاوى
●

●الخط الساخن 1766

المرجع القضائي
●
●

●النيابة العامة االستئنافية
●القاضي المنفرد الجزائي

فترة الحملة االنتخابية
تبدأ من تاريخ تقديم الترشيح وتنتهي لدى إقفال صناديق االقتراع.

االشراف على الحملة االنتخابية
ال بــد مــن االشــارة الــى أنــه لــم يجــر تعييــن هيئــة اشــراف علــى الحملــة االنتخابيــة لالنتخابــات البلديــة واالختياريــة الســابقة عــام  2010أو لالنتخابــات البلديــة
واالختياريــة لعــام  ،2016ممــا قــد يــؤدي عمليــاً الــى اســتبعاد تطبيــق بعــض أحــكام الفصــل الخامــس مــن قانــون االنتخابــات رقــم  2008/25المتعلــق بالتمويــل

واالنفــاق االنتخابــي.

أبرز قواعد التمويل واالنفاق
التمويل

●

●ال يجوز تمويل المرشحين أو اللوائح من قبل دولة أجنبية أو أشخاص طبيعيين أو معنويين غير لبنانيين

االنفاق

●

●ال يجــوز تقديــم خدمــات أو دفــع مبالــغ للناخبيــن اثنــاء فتــرة الحملــة االنتخابيــة (مثــا :التقديمــات والمســاعدات
إلــى األفــراد والجمعيــات الخيريــة أو النــوادي الرياضيــة أو ســواها) اال إذا كانــت مقدمــة مــن مرشــحين أو مؤسســات

يملكهــا أو يديرهــا مرشــحون درجــوا علــى تقديمهــا بصــورة اعتياديــة ومنتظمــة منــذ مــا ال يقــل عــن ثــاث ســنوات

قبــل بــدء فتــرة الحملــة االنتخابيــة.
●

●يعاقــب جزائيــا مــن حــاول التأثيــر علــى اقتــراع احــد اللبنانييــن بقصــد افســاد نتيجــة االنتخــاب العــام عــن طريــق
العطايــا ومــن قبــل بهــذه العطايــا أو التمســها.

المالحقة الجزائية
نوع الجرم

●

●جنحة

من يقدم الشكوى

●

●الشخص المتضرر

أين تقدم الشكوى

●

مرور زمن

●

طرق الطعن

●

●يمكن تقديم شكوى أو إخبار الى النيابة العامة االستئنافية أو شكوى مباشرة أمام القاضي المنفرد الجزائي
يجدر االستعانة بمحام لتقديم الشكوى أمام القاضي المنفرد الجزائي ،بينما يمكن تقديم شكوى أو اخبار
الى النيابة العامة دون االستعانة بمحام

بينــة) عنــد
● 3ســنوات (ولكــن يستحســن تقديــم الشــكوى مــن دون مماطلــة للتــذرع بهــا كوســيلة اثبــات (بــدء ّ
االقتضــاء لــدى الطعــن فــي صحــة االنتخــاب امــام مجلــس شــورى الدولــة)
●يطعن بقرار القاضي المنفرد الجزائي أمام محكمة استئناف الجنح

مالحظة هامة
من الممكن أن تؤثر المخالفات المبينة في هذا القسم أيضا على صحة االنتخاب.
(للمزيد راجع الجزء المتعلق بالطعن بصحة االنتخابات)

للمزيد راجع

المواد  54الى  62من قانون االنتخابات النيابية
المواد  329الى  334من قانون العقوبات

الشكاوى المتعلقة بالحملة االنتخابية:
اإلعالم واإلعالن االنتخابي
المعنيون

لالستعالم والشكاوى

●

●المرشح/ة*

●

●

●الناخب/ة*

●

* يشترط توافر الصفة والمصلحة لالدعاء امام المحكمة

●الخط الساخن 1766
●قوى األمن

المرجع القضائي
●
●
●

●النيابة العامة االستئنافية
●محكمة المطبوعات

●القاضي المنفرد الجزائي

فترة الحملة االنتخابية
تبدأ من تاريخ تقديم الترشيح وتنتهي لدى إقفال صناديق االقتراع.

االشراف على الحملة االنتخابية
ال بــد مــن االشــارة الــى أنــه لــم يجــر تعييــن هيئــة اشــراف علــى الحملــة االنتخابيــة لالنتخابــات البلديــة واالختياريــة الســابقة عــام 2010
أو لالنتخابــات البلديــة واالختياريــة لعــام  ،2016ممــا قــد يــؤدي عمليــاً الــى اســتبعاد تطبيــق بعــض أحــكام الفصــل الســادس مــن قانــون
االنتخابــات رقــم  ٢٠٠٨/٢٥المتعلــق باالعــام واالعــان النتخابــي.

أبرز قواعد االعالم واالعالن االنتخابي كما نص عليها قانون االنتخابات رقم 2008/25
موجب الحياد لإلعالم
الرسمي والخاص

●

●علــى اإلعــام الرســمي أن يلتــزم موقــف الحيــاد فــي جميــع مراحــل العمليــة االنتخابيــة وأال يدعــم مرشــحاً أو الئحــة

●

●علــى وســائل االعــام الخاصــة احتــرام حريــة التعبيــر عــن مختلــف اآلراء والتيــارات الفكريــة فــي جميــع برامجهــا ،بمــا

علــى حســاب مرشــح آخــر أو الئحــة أخــرى.

يضمــن العدالــة والتــوازن والحيــاد فــي المعاملــة بيــن المرشــحين وبيــن اللوائــح .ال يجــوز أن تعلــن التأييــد أو الترويــج

ألي مرشــح أو الئحــة .ويجــب عليهــا التفريــق الواضــح فــي النشــرات االخباريــة بيــن الوقائــع والحقائــق مــن جهــة
وبيــن اآلراء والتعليقــات مــن جهــة أخــرى.

االعالنات مدفوعة األجر

●

●يجــب علــى وســائل اإلعــام المرئيــة والمســموعة أن توضــح صراحـ ًـة لــدى بثهــا إلعالنــات انتخابيــة ،أن هــذه اإلعالنــات
مدفوعــة األجــر ،وأن تحــدد الجهــة التــي طلبــت بثهــا.

موجبات وسائل اإلعالم
المرئي والمسموع
والمرشحين واللوائح

●

●االمتناع عن التشهير أو القدح أو الذم وعن التجريح بأي من اللوائح أو من المرشحين.

●

●االمتنــاع عــن بــث كل مــا يتضمــن إثــارة للنعــرات أو تحريضــاً علــى ارتــكاب أعمــال العنــف أو الشــغب أو تأييــداً لالرهــاب

●

●االمتنــاع عــن بــث كل مــا مــن شــأنه أن يشــكل وســيلة مــن وســائل الضغــط أو التخويــف أو التخويــن أو التكفيــر أو

●

●االمتناع عن تحريف المعلومات أو حجبها أو تزييفها أو حذفها أو إساءة عرضها.

●

●خــال العشــرة أيــام التــي تســبق يــوم االنتخــاب ولغايــة إقفــال جميــع صناديــق االقتــراع يحظــر نشــر أو بــث أو توزيــع

أو الجريمــة أو األعمــال التخريبيــة.

التلويــح بالمغريــات أو الوعــد بمكاســب ماديــة أو معنويــة.

استطالعات الرأي

فترة الصمت لوسائل
االعالم المرئي والمسموع
الرسمي والخاص

جميــع اســتطالعات الــرأي والتعليقــات عليها.

●

ـداء مــن الســاعة الصفــر لليــوم الســابق ليــوم االنتخابــات ولغايــة إقفــال صناديــق االقتــراع ،يحظــر علــى جميــع
●ابتـ ً
وســائل اإلعــام بــث أي إعــان أو دعايــة أو نــداء انتخابــي مباشــر باســتثناء مــا يصعــب تفاديــه مــن صــوت و/أو صــورة
لــدى التغطيــة المباشــرة لمجريــات العمليــات االنتخابيــة.

مالحقة المخالفات المنصوص عنها في قانون االنتخابات رقم 2008/25
نوع الجرم

●

●مخالفة

من يقدم الشكوى

●

●الشخص المتضرر

●

●النيابة العامة بناء لشكوى المتضرر أو من تلقاء نفسها

أين تقدم الشكوى

●

●تقدم الشكوى الى النيابة العامة

مهلة تقديم الشكوى

●

من الممكن تقديم شكوى أو اخبار الى النيابة العامة دون االستعانة بمحام
● 3أشهر

األصول المتبعة

●

●
●

بنــاء علــى شــكوى المتضــرر.
●تالحــق النيابــة العامــة الوســيلة المخالفــة أمــام محكمــة المطبوعــات ،تلقائيــاً أو
ً
ولوســيلة اإلعــام المشــكو منهــا أن تقــدم إلــى المحكمــة مذكــرة فــي مهلــة  24ســاعة مــن وقــت تبليغهــا.

●على محكمة المطبوعات أن تصدر قرارها في مهلة  24ساعة على األكثر.
●ويعود إليها اتخاذ ما تراه مناسباً من التدابير اآلتية:
-

-فرض غرامة مالية على وسيلة اإلعالم المخالفة تتراوح قيمتها بين خمسين ومئة مليون ليرة لبنانية.

-

-وقــف وســيلة اإلعــام المخالفــة عــن العمــل جزئيــاً  ،مــدة ال تتعــدى ثالثــة أيــام ،بحيــث يشــمل هــذا الوقــف

-

ـاال
-فــي حــال تكــرار المخالفــة وقــف وســيلة اإلعــام المخالفــة عــن العمــل كليــاً وإقفــال جميــع برامجهــا إقفـ ً

جميــع البرامــج والنشــرات والمقابــات والنــدوات السياســية واإلخباريــة.

تامــاً لمــدة أقصاهــا ثالثــة أيــام.

طرق الطعن

●

●لــكل مــن النيابــة العامــة والمحكــوم عليهــا أن تســتأنف القــرار أمــام محكمــة التمييــز فــي مهلــة  24ســاعة تبــدأ

●

●ال يوقــف اإلســتئناف تنفيــذ القــرار مــا لــم تتخــذ محكمــة التمييــز قــراراً بوقــف تنفيــذه فــي مهلــة  24ســاعة ،مــن

بالنســبة للنيابــة العامــة مــن وقــت صــدوره وللمحكــوم عليهــا مــن وقــت تبليغــه.
وقــت تقديــم الطعــن أمامهــا.

دعوى القدح والذم أمام محكمة المطبوعات
باالضافــة الــى مــا ورد اعــاه مــن أصــول موجــزة تضمــن وقــف المخالفــات ومعالجتهــا ضمــن مهــل ســريعة تأخــذ بعيــن االعتبــار الرزنامــة االنتخابيــة ،يمكــن للشــخص
المتضــرر وال ســيما المرشــح الــذي تعــرض للقــدح والــذم أن يتقــدم بدعــوى أمــام محكمــة المطبوعــات وفقــا للمــواد  17الــى  21مــن قانــون المطبوعــات معطوفــة
علــى المــواد  28الــى  30مــن قانــون العقوبــات.

الجرم

●

●القدح أو الذم المقترف بواسطة المطبوعات (بما فيها وسائل االعالم المرئية والمسموعة).

●

أن اجتهــاد محكمــة المطبوعــات اســتقر علــى اعتبــار المواقــع االلكترونيــة بمثابــة
●وهنــا تجــدر االشــارة الــى ّ

نوع الجرم

●

●جنحة

العقوبة

●

●الذم :يعاقب بالحبس من ثالثة أشهر إلى سنة و/أو بالغرامة.

●

●القدح :يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر و/أو بالغرامة.

●

●الشخص المتضرر

المطبوعــات ،بينمــا تبقــى االجتهــادات متباينــة بالنســبة لمواقــع التواصــل االجتماعــي.

من يقدم الشكوى

أين تقدم الشكوى

●

مهلة تقديم الشكوى

●

● 3أشهر من تاريخ نشر الخبر موضوع الشكوى للمقيمين في داخل لبنان و 6أشهر للمقيمين في خارجه

األصول المتبعة

●

●ال يجوز التوقيف االحتياطي في جميع جرائم المطبوعات.

●

●إذا اقتضــت الدعــوى تحقيقــاً قضائيــاً فعلــى قاضــي التحقيــق أن يقــوم بــه وأن يحيــل القضيــة علــى المحكمــة فــي

●تقدم الشكوى مباشرة الى محكمة المطبوعات
يجدر االستعانة بمحام

مهلــة ال تتجــاوز خمســة أيــام.

●

طرق الطعن

●علــى المحكمــة عندمــا تحــال القضيــة عليهــا مباشــرة أو بقــرار مــن المحقــق أن تبــدأ المحاكمــة فــي مهلــة خمســة
أيــام علــى األكثــر وأن تصــدر قرارهــا فــي مهلــة ٌأقصاهــا عشــرة أيــام مــن تاريــخ بــدء المحاكمــة.

●

●يطعن بقرار محكمة المطبوعات باالستئناف أمام محكمة التمييز ضمن مهلة  10ايام.

●

●وعلــى محكمــة التمييــز أن تبــدأ بالمحاكمــة فــي مهلــة خمســة أيــام علــى األكثــر وأن تصــدر قرارهــا فــي مهلــة
أقصاهــا عشــرة أيــام مــن تاريــخ تقديــم طلــب التمييــز.

حق الرد

يمكن للمرشح اللجوء الى حق الرد:
●
●

●على وسائل اإلعالم بث ونشر التصحيحات والردود التي تردها من المرشحين ضمن مهلة  24ساعة من بث الخبر المشكو منه.
●ويحق لوسائل اإلعالم رفض بث الرد إذا كان مخالفاً للقوانين.

مالحقة موظفي الدولة الستخدام النفوذ لمصلحة مرشح أو الئحة
ال يجوز لموظفي الدولة استخدام نفوذهم لمصلحة أي مرشح أو الئحة ،وذلك تحت طائلة المالحقة الجزائية (عمال بالمادة  376من قانون العقوبات).

نوع الجرم

●

●جنحة

من يقدم الشكوى

●

●الشخص المتضرر

أين تقدم الشكوى

●

●يمكن تقديم شكوى أو إخبار الى النيابة العامة االستئنافية أو شكوى مباشرة أمام القاضي المنفرد الجزائي

مرور زمن

●

● 3ســنوات (ولكــن يستحســن تقديــم الشــكوى مــن دون مماطلــة للتــذرع بهــا كوســيلة اثبــات عنــد االقتضــاء لــدى

طرق الطعن

●

●يطعن بقرار القاضي المنفرد الجزائي أمام محكمة استئناف الجنح

يجدر االستعانة بمحام

الطعــن فــي صحــة االنتخــاب امــام مجلــس شــورى الدولــة)

االستعالم والشكاوى
يمكــن ألي مواطــن االتصــال علــى الخــط الســاخن لالســتعالم والشــكاوى وللتبليــغ عــن المخالفــات الــى وزارة الداخليــة لكــي تتخــذ االجــراءات المناســبة ،ال ســيما

عنــد حصــول المخالفــات التاليــة:
●
●
●
●

●لصق اعالنات انتخابية في غير االماكن المحددة لكل مرشح أو الئحة من قبل السلطة المحلية.

●استخدام المرافق العامة والجامعات والمدارس الرسمية والخاصة ودور العبادة ،إلقامة المهرجانات واللقاءات االنتخابية.
●توزيع أوراق اقتراع أو منشورات لمصلحة مرشح أو ضده على أبواب أو ضمن محيط مركز االقتراع.

●ال يجوز لموظفي الدولة والمؤسسات العامة ،ولموظفي البلديات واتحادات البلديات استخدام النفوذ لمصلحة أي مرشح أو الئحة.

كما يمكن التواصل مع قوى األمن المتواجدة في المكان لوضع حد للمخالفة واتخاذ التدابير الالزمة.

مالحظة هامة
من الممكن أن تؤثر بعض المخالفات المبينة في هذا القسم أيضا على صحة االنتخاب.
(للمزيد راجع الجزء المتعلق بالطعن بصحة االنتخابات).

للمزيد راجع

المواد  66الى  76من قانون االنتخابات النيابية رقم 2008/25
المواد  17الى  21من قانون المطبوعات
المواد  28الى  30من قانون العقوبات

المادة  376من قانون العقوبات

الشكاوى الناشئة عن يوم االقتراع

المعنيون
●
●

●المرشح/ة و المندوب/ة
●الناخب/ة

لالستعالم والشكاوى
●
●
●

●الخط الساخن 1766
●رئيس القلم
●قوى األمن

المرجع القضائي
●
●

●النيابة العامة االستئنافية
●القاضي المنفرد الجزائي

أبرز قواعد مركز وقلم االقتراع
من يحق له التواجد داخل
القلم

●

●ال يجــوز ألي مــن عناصــر القــوى األمنيــة التواجــد داخــل القلــم إال بطلــب مــن رئيــس قلــم االقتــراع وبصــورة مؤقتــة

●

●ال يجــوز ألحــد أن يقتــرع إال إذا كان إســمه مقيــداً فــي الئحــة الشــطب العائــدة للقلــم ،أو إذا كان قــد اســتحصل مــن

المعزل

●

●يعتبر وجود المعزل إلزامياً تحت طائلة بطالن العملية في القلم المعني.

الرموز داخل القلم

●

●تــزال مــن داخــل قلــم االقتــراع كل صــورة أو رمــز أو كتابــة أو شــعار مــن أي نــوع كان وذلــك علــى مســؤولية رئيــس

وحصــراً ألجــل تأميــن ســامة العمليــة االنتخابيــة.

لجنــة القيــد المختصــة علــى قــرار بقيــد إســمه.

القلــم

المندوبون والمراقبون

●

●يحــق لــكل مرشــح أو الئحــة ،أن ينتــدب لــه أو تنتــدب لهــا ناخبــاً مــن الدائــرة االنتخابيــة لدخــول قلــم االقتــراع بمعــدل
منــدوب واحــد لقلــم اقتــراع واحــد .كمــا يحــق لــه أو لهــا أن يختــار أو تختــار مندوبيــن متجوليــن لدخــول جميــع االقــام

فــي الدائــرة مــن بيــن الناخبيــن فــي هــذه األخيــرة وذلــك بمعــدل منــدوب واحــد لــكل قلمــي اقتــراع فــي القــرى
وبمعــدل منــدوب واحــد لــكل خمســة أقــام اقتــراع فــي المــدن.

●

●

يحــق للمراقبيــن المعتمديــن مــن قبــل الــوزارة وفقــاً ألحــكام هــذا القانــون أن يدخلــوا ،فــي أي وقــت ،إلــى أقــام

االقتــراع لمراقبــة مجريــات العمليــة االنتخابيــة.

منع النشاط االنتخابي في
محيط مركز االقتراع

●

ويمنــع أي ترويــج
●تؤمــن القــوى المكلفــة باألمــن حفــظ النظــام علــى مداخــل مراكــز اإلقتــراع وفــي محيطهــاُ ،
انتخابــي ضمــن محيــط مركــز االقتــراع.

االستعالم والشكاوى
●

●عنــد حصــول مخالفــة داخــل قلــم االقتــراع ،يمكــن لــكل ناخــب/ة أو منــدوب/ة الطلــب الــى رئيــس القلــم تدويــن اعتــراض او تحفــظ او مالحظــة فــي محضــر

●

●كمــا يمكــن ألي مواطــن االتصــال بغرفــة العمليــات فــي وزارة الداخليــة علــى الخــط الســاخن لالســتعالم والشــكاوى وللتبليــغ عــن مخالفــة القواعــد المتعلقــة

●

●ويمكن التواصل مع قوى األمن المتواجدة لوقف المخالفات في محيط مركز االقتراع واتخاذ التدابير الالزمة.

القلــم.

بقلــم أو بمركــز االقتــراع لكــي يتــم اتخــاذ االجــراءات المناســبة.

●

●كمــا يمكــن تحميــل تطبيــق الجمعيــة اللبنانيــة مــن أجــل ديمقراطيــة االنتخابــات للتبليــغ عــن المخالفــات أو االتصــال بالجمعيــة علــى األرقــام التاليــة للتبليــغ
عــن المخالفــات واالستفســار عــن وســائل المراجعــة بشــأنها 01-333713/4

مالحقة موظفي االقتراع في حال اإلخالل بموجباتهم
باالضافــة الــى مــا ســبق ،يمكــن مالحقــة موظفــي االقتــراع اذا تخلفــوا بــدون عــذر مشــروع عــن االلتحــاق بمركــز قلــم اإلقتــراع أو عنــد االخــال بالموجبــات
المفروضــة عليهم/عليهــن وعــدم اتبــاع األصــول المحــددة فــي القانــون.

نوع الجرم

●

●جنحة

من يقدم الشكوى

●

●أحد المرشحين/المرشحات

●

أين تقدم الشكوى

●النيابة العامة

●

●رئيس/ة لجنة القيد المختصة

●

●تقدم الشكوى الى النيابة العامة االستئنافية أو مباشرة أمام القاضي المنفرد الجزائي
ال تحتاج المالحقة في هذه الحالة إلى موافقة اإلدارة التي ينتمي إليها الموظف/ة
يجدر االستعانة بمحام لتقديم الشكوى أمام القاضي المنفرد الجزائي ،بينما يمكن
تقديم شكوى أو اخبار الى النيابة العامة دون االستعانة بمحام

مرور زمن

●

● 3ســنوات (ولكــن يستحســن تقديــم الشــكوى مــن دون مماطلــة للتــذرع بهــا عنــد االقتضــاء كوســيلة اثبــات لــدى

طرق الطعن

●

●يطعن بقرار القاضي المنفرد الجزائي أمام محكمة استئناف الجنح

الطعــن فــي صحــة االنتخــاب امــام مجلــس شــورى الدولــة)

مالحقة كل من حاول التأثير على االقتراع أو نتيجة االنتخاب
يعاقب جزائيا كل من حاول التأثير على االقتراع أو على نتيجة االنتخاب ،ال سيما:
●

●مــن قــام بفعــل مــن شــأنه أن يعــوق اللبنانــي عــن ممارســة حقوقــه أو واجباتــه المدنيــة (بالتهديــد والشــدة أو بــأي وســيلة أخــرى مــن وســائل االكــراه

●

●مــن حــاول التأثيــر علــى اقتــراع احــد اللبنانييــن بقصــد افســاد نتيجــة االنتخــاب العــام (عــن طريــق التخويــف أو العطايــا أو الوعــود )...ومــن قبــل بهــذه العطايــا

●

●كل موظف عام أو عامل أو مستخدم في الدولة استخدم سلطته للتأثير في اقتراع أحد اللبنانيين.

الجســدي أو المعنــوي).

أو الوعــود أو التمســها.

●

غير أو حاول أن يغير بالغش نتيجة انتخاب.
●كل شخص ّ

نوع الجرم

●

●جنحة

من يقدم الشكوى

●

●الشخص المتضرر

●

●النيابة العامة

أين تقدم الشكوى

●

●يمكن تقديم شكوى أو إخبار الى النيابة العامة االستئنافية أو شكوى مباشرة أمام القاضي المنفرد الجزائي

مرور زمن

●

● 3ســنوات (ولكــن يستحســن تقديــم الشــكوى مــن دون مماطلــة للتــذرع بهــا كوســيلة اثبــات عنــد االقتضــاء لــدى

طرق الطعن

●

●يطعن بقرار القاضي المنفرد الجزائي أمام محكمة استئناف الجنح

يجدر االستعانة بمحام لتقديم الشكوى أمام القاضي المنفرد الجزائي ،بينما يمكن تقديم شكوى
أو اخبار الى النيابة العامة دون االستعانة بمحام

الطعــن فــي صحــة االنتخــاب امــام مجلــس شــورى الدولــة)

مالحظة هامة
المبينة في هذا القسم أيضا على صحة االنتخاب.
من الممكن أن تؤثر بعض المخالفات
ّ
(للمزيد راجع الجزء المتعلق بالطعن بصحة االنتخابات).

للمزيد راجع

المواد  79الى  86من قانون االنتخابات النيابية رقم 2008/٢٥
المواد  329الى  334من قانون العقوبات

الطعن بصحة االنتخابات

المعنيون
●

●المرشح/ة*

●

●الناخب/ة*

* يشترط توافر الصفة والمصلحة لالدعاء امام المحكمة

لالستعالم والشكاوى
●

●الخط الساخن 1766

المرجع القضائي
●

●مجلس شورى الدولة

●

●ينظــر مجلــس شــورى الدولــة بصفتــه قاضــي االنتخابــات البلديــة واالختياريــة ،فــي جميــع النزاعــات المتعلقــة بقانونيــة انتخابــات المجالــس االداريــة كالمجالــس

●

●يقدم الطعن بصحة االنتخابات امام مجلس شورى الدولة ضمن مهلة  15يوما تلي اعالن النتائج.

خصهــا القانــون اســتثنائيا وصراحـ ًـة بمحاكم/مراجــع أخــرى.
البلديــة والهيئــات االختياريــة وســواها ،مــا عــدا فــي األمــور التــي ّ

●

●مــن شــأن المخالفــات المذكــورة آنفــا ،والســيما األعمــال التــي مــن شــأنها التأثيــر علــى االقتــراع أو النتيجــة ،أن تــؤدي الــى ابطــال االنتخابــات اذا كانــت حاســمة

●

المخالفــة الحاســمة الــذي أقـ ّـره اجتهــاد القضــاء االنتخابــي.
●تجــدر االشــارة الــى ان مجلــس شــورى الدولــة ال يأخــذ بعيــن االعتبــار المخالفــات (الجزائيــة وغيرهــا) المذكــورة آنفــا اذا لــم يقــم المســتدعي بتقديــم شــكوى

ـمى بقاعــدة
ومــن شــأنها ان تؤثــر علــى النتيجــة النهائيــة لالنتخابــات (نظــراً لفــارق االصــوات بيــن آخــر الفائزيــن والراســبين بشــكل خــاص) .وهــذا مــا يسـ ّ

ـا  ،او لــم يقــم المندوبــون بتدويــن تحفــظ او مالحظــة او اعتــراض علــى المحاضــر بشــأنها.
مســبقة بشــأن الجرائــم الجزائيــة مثـ ً

من يقدم الطعن

●
●
●

●كل ناخب/ة في المنطقة ذات العالقة

●كل من قدم ترشيحه فيها بصورة قانونية
●الدولة بناء على طلب وزير الداخلية
يجدر االستعانة بمحام

أين يقدم الطعن

●

●مجلس شورى الدولة

مهلة تقديم الطعن

●

●تقدم اعتراضات الناخبين/الناخبات والمرشحين/المرشحات خالل مهلة خمسة عشر يوما من اعالن نتائج االنتخابات

قرار مجلس شورى الدولة

●

●يقدم اعتراض الدولة خالل مهلة شهر من اعالن نتائج االنتخابات

●

●على المجلس ان يفصل بالطعن خالل مهلة اقصاها ستة اشهر من تاريخ تقديمه
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