
اقر مجلس النواب، 
: وٌنشر رئٌس الجمهورٌة القانون التالً نصه 

 المتعلق 1996 كانون الثانً 24 تارٌخ 7872صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم : مادة وحٌدة 
. بالنظام الداخلً للمجلس الدستوري كما عدلته لجنة االدارة والعدل ومجلس النواب

ٌعمل بهذا القانون فور نشره فً الجرٌدة الرسمٌة  
 

 1996 حزٌران 6بعبدا فً 
الٌاس الهراوي : االمضاء

 
صدر عن رئٌس الجمهورٌة 

رئٌس مجلس الوزراء 
االمضاء رفٌق الحرٌري 
رئٌس مجلس الوزراء  

 رفٌق الحرٌري: االمضاء 

   

   

 الباب االول

 نظام المجلس

 الفصل األول

 تعرٌؾ المجلس، اختصاصه، تكوٌنه

 1المادة 

   .المجلس الدستوري هٌئة دستورٌة مستقلة ذات صفة قانونٌة

 2المادة 

 من الدستور مراقبة دستورٌة القوانٌن وسائر النصوص التً لها قوة 19المادة ٌتولى المجلس وفقا الحكام 
   .القانون والبت فً النزاعات والطعون الناشئة عن االنتخابات الرئاسٌة والنٌابٌة

 3المادة 

   (.30/10/1999 تارٌخ 150الؽٌت بموجب القانون رقم )

 4المادة 

   (.30/10/1999 تارٌخ 150الؽٌت بموجب القانون رقم )

 5المادة 

   (.30/10/1999 تارٌخ 150الؽٌت بموجب القانون رقم )

 6المادة 

ٌمارس رئٌس المجلس فٌما ٌتعلق بالمجلس الدستوري، الصالحٌات المالٌة واالدارٌة التً تنٌطها القوانٌن 
واالنظمة بالوزٌر باستثناء الصالحٌات الدستورٌة، وفً حال ؼٌاب رئٌس المجلس او خلو المنصب الرئاسة 

   .الي سبب كان، او تعذر قٌامه بمهامه، ٌقوم نائبه بممارسة صالحٌاته
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 7المادة 

تجري القرعة فً مهلة اقصاها شهران : (30/10/1999 تارٌخ 150كما تعدلت بموجب القانون رقم )
ٌستمر اعضاء المجلس المنتهٌة وال ٌتهم فً ممارسة اعمالهم . وادناها شهر واحد قبل تارٌخ نهاٌة الوالٌة

   .الى حٌن تعٌٌن البدالء وحلفهم الٌمٌن

 8المادة 

ٌعلن المجلس الدستوري، بقرار منه، شؽور مركز احد االعضاء او اعتباره مستقٌـال فـً الحاالت المنصوص 
 وٌبلػ رئٌس المجلس القرار المرجع المختص الخذ العلم 250/93 من القانون رقم المادة الرابعةعلٌها فً 

   .وتعٌٌن عضو بدٌل، وال ٌباشر العضو المعٌن مهامه اال بعد اداء القسم

   

 الفصل الثانً

 الهٌئة العامة للمجلس ومكتب المجلس

 9المادة 

تتالؾ الهٌئة العامة من جمٌع اعضاء المجلس الدستوري وتتداول فً جمٌع المسائل او االمور الطارئة التً 
ٌعنى بها المجلس، وفً توزٌع االعمال بٌن اعضائه، وفً شؤون الموظفٌن والقضاٌا االدارٌة والمالٌة 

وٌجب اطالع رئٌس الهٌئة العامة مسبقا على مشارٌع او . المتعلقة بالمجلس، وتتولى اقرار موازنة المجلس
. اقتراحات القوانٌن المتعلقة بالمجلس

   

 10المادة 

تجتمع الهٌئة العامة مرة كل شهر على االقل بدعوة من رئٌس المجلس او بناء على طلب ثالثة من اعضائه، 
وٌرئس الهٌئة رئٌس المجلس او نائبه فً حال ؼٌابه، فتصدر قراراتها فً الشؤون االدارٌة والمالٌة بالؽالبٌة 
المطلقة من اعضاء المجلس، وال تكون الجلسة قانونٌة اال بحضور ثمانٌة اعضاء على االقل، وٌكون صوت 

. الرئٌس مرجحا فً حال تساوي االصوات
. تثبت محاضر اعمال الهٌئة العامة فً سجل ٌوقعه رئٌس المجلس وامٌن السر

   

 11المادة 

ٌنشا لدى المجلس مكتب ٌسمى مكتب المجلس الدستوري، ٌتالؾ من رئٌس المجلس ومن عضوٌن، تنتخبهما 
. الهٌئة العامة احدهما امٌن السر

ٌجتمع مكتب المجلس بدعوة من رئٌسه مرة فً االسبوع على االقل، وٌتداول فً االمور المتعلقة بالمجلس 
وحسن سٌر العمل فٌه، وله ان ٌتخذ القرارات فً المسائل العاجلة منها على ان تعرض على الهٌئة من اجل 

. تصدٌقها فً اول جلسة تعقدها

   

   

 الفصل الثالث

 فً واجبات االعضاء وحقوقهم

 12المادة 
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على عضو المجلس الدستوري واجب التحفظ فً اقواله واعماله، وان ال ٌاتً تصرفا من شانه المس بالثقة 
   .او االعتبار او االخالل بمقتضٌات مهمته، كما علٌه الحفاظ على سر المذاكرة

 13المادة 

طوال مدة والٌته، وفً ما خال الجناٌة المشهودة، ال ٌجوز اقامة دعوى جزائٌة على عضو المجلس 
الدستوري، او اتخاذ اي اجراء جزائً بحقه، اال باذن الهٌئة العامة بعد االستماع الى العضو المشكو منه 

   .ودون ان ٌشترك فً التصوٌت

 14المادة 

   .ٌكون العضاء المجلس الدستوري رداء من اللون النٌلً ذو ٌاقة بٌضاء مع توشٌة فرائٌة

 15المادة 

تحدد مخصصات اعضاء المجلس الدستوري بموجب اعتماد سنوي مقطوع محتسبا على اساس المخصصات 
، وتلحظ جمٌعها فً موازنة المجلس السنوٌة، وتصرؾ لهم شهرٌا وفقا الحكام هذا 1996المقررة للعام 

. النظام
نظام التقاعد ) 47/83 من المرسوم االشتراعً الرقم 52وتطبق على المتقاعدٌن منهم احكام المادة 

. (والصرؾ من الخدمة

   

 16المادة 

ٌمكن تكلٌؾ اعضاء المجلس حضور االجتماعات الرسمٌة التً تعقدها المجالس الدستورٌة فً الخارج، 
والمؤتمرات الدولٌة المتعلقة بالقضاٌا الدستورٌة وذلك من اجل االطالع على اعمالها واالستفادة منها فً 

. مجال ممارسة الرقابة على دستورٌة القوانٌن
ٌجري التكلٌؾ بقرار من رئٌس المجلس بعد موافقة الهٌئة العامة، وذلك فً حدود االعتمادات الملحوظة فً 

. موازنة المجلس الدستوري

   

   

 الباب الثانً

 أصول المحاكمة لدى المجلس الدستوري

 الفصل األول

 17المادة 

فً االصول المتبعة للطعن بالقوانٌن لعدم دستورٌتها ٌضطلع المجلس الدستوري، دون ؼٌره من المراجع 
   .القضائٌة، بمهمة الرقابة على دستورٌة القوانٌن وسائر النصوص التً لها قوة القانون

 18المادة 

، المراجعة بعدم دستورٌة قانون ما 250/93 من القانون رقم 19المادة توجه المراجع، المحددة حصرا فً 
الى المجلس الدستوري وٌجب تسجٌلها خالل مهلة خمسة عشر ٌوما تلً نشر القانون فً الجرٌدة الرسمٌة 

   .او فً احدى وسائل النشر الرسمٌة االخرى المعتمدة قانونا

 19المادة 
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توقع المراجعة من قبل المرجع المختص شخصٌا وتقدم الى رئاسة المجلس الدستوري ضمن المهلة المذكورة 
   .اعاله، تحت طائلة ردها شكال

 20المادة 

ٌحدد فً استدعاء المراجعة تحت طائلة الرد، موضوع النزاع او النصوص المطعون فٌها، واالسباب التً 
ٌبنً علٌها المستدعً مراجعته ومواضٌع المخالفة للدستور، وٌرفق االستدعاء بصورة عادٌة عن القانون 

   .المطعون فٌه

 21المادة 

ٌسجل استدعاء المراجعة فً قلم المجلس فً سجل خاص ٌمسكه الكاتب، مرقم بالتسلسل ومؤشر علٌه حسب 
. االصول

. ٌختم االستدعاء بخاتم ٌشٌر الى تارٌخ تقدٌمه، وٌعطى به اٌصال

   

 22المادة 

فور تسجٌل المراجعة ٌنعقد المجلس بدعوة من رئٌسه، وفً حال ؼٌابه بدعوة من نائبه، فٌقوم بتبلٌػ 
االعضاء نسخا عن المراجعة، وٌنظر المجلس فً ما اذا كان من المناسب تعلٌق مفعول النص، موضوع 

. المراجعة، الى حٌن البت بها
واذا اتخذ قرارا بذلك، وجب نشر هذا القرار فً الجرٌدة الرسمٌة وابالغ نسخة عنه مصدقة الى مقدم 

. المراجعة والى كل من رئٌس الجمهورٌة ورئٌس مجلس النواب ورئٌس مجلس الوزراء

   

 23المادة 

ٌعٌن الرئٌس مقررا من االعضاء وٌحٌل الٌه ملؾ المراجعة لوضع تقرٌره بشانها خالل مهلة عشرة اٌام على 
   .االكثر من تارٌخ االحالة، وٌبقى التقرٌر سرٌا فً كل حال

 24المادة 

فور انتهاء المقرر من وضع تقرٌره، ٌحٌله مع الملؾ الى رئٌس المجلس، وٌجب ان ٌشتمل هذا التقرٌر على 
   .ملخص موضوع المراجعة والوقائع والنقاط القانونٌة والدستورٌة المطروحة وعلى الحل الذي ٌرتئٌه

 25المادة 

   (.30/10/1999 تارٌخ 150الؽٌت بموجب القانون رقم )

 26المادة 

   (.30/10/1999 تارٌخ 150الؽٌت بموجب القانون رقم )

 27المادة 

: ٌجب ان ٌشتمل القرار على ما ٌاتً
. اسماء االعضاء الذٌن اشتركوا فً اصداره- 
. االشارة الى االوراق االساسٌة فً الملؾ- 



. بٌان النصوص الدستورٌة والقانونٌة او المبادئ العامة الدستورٌة المطبقة- 
. الحٌثٌات الواقعٌة والقانونٌة- 

   

 28المادة 

ٌنسخ القرار فً سجل خاص وٌبلػ الى من استدعى المراجعة والى المراجع المختصة، وٌنشر فً الجرٌدة 
   .الرسمٌة

 29المادة 

ٌجري تبلٌػ قرارات المجلس الدستوري بالشكل االداري مقابل اٌصال وٌتم التبلٌػ بواسطة مباشرٌن تابعٌن 
   .للمجلس ٌنتدبون لهذه الؽاٌة بقرار من وزٌر العدل

 30المادة 

اذا لم ٌصدر المجلس الدستوري قراره بعدم دستورٌة القانون المطعون فٌه، ضمن المهلة المبٌنة اعاله، 
   .اعتبر النص موضوع المراجعة مقبوال

   

 الفصل الثانً

 فً األصول المتبعة فً الطعون والنزاعات

 الناشئة عن االنتخابات الرئاسٌة والنٌابٌة

 31المادة 

ٌتولى المجلس الدستوري الفصل فً صحة انتخابات رئاسة الجمهورٌة ورئاسة مجلس النواب، وانتخابات 
   .اعضاء مجلس النواب، وٌبت فً الطعون والنزاعات الناشئة عنها

 32المادة 

ٌقدم الطعن فً صحة انتخابات رئاسة الجمهورٌة ورئاسة مجلس النواب بموجب مراجعة موجهة الى 
المجلس الدستوري، موقعة على االقل من ثلث االعضاء الذٌن ٌتالؾ منهم مجلس النواب قانونا، وذلك خالل 

   .مهلة اربع وعشرٌن ساعة تلً اعالن النتائج

 33المادة 

   .فور ورود المراجعة ٌعٌن رئٌس المجلس الدستوري مقررا او اكثر لوضع تقرٌر فً القضٌة

 34المادة 

ٌقوم المقرر بدراسة االوراق وٌجري عند الضرورة التحقٌقات التً ٌرى ان من شانها جالء القضٌة، وعلٌه 
   .ان ٌقدم تقرٌره الى رئٌس المجلس الدستوري خالل اربع وعشرٌن ساعة من تارٌخ تعٌٌنه

 35المادة 

   .ٌصدر المجلس قراره فً ؼرفة المذاكرة خالل مهلة اقصاها ثالثة اٌام من تارٌخ ورود المراجعة



 36المادة 

 لالصول الى رئاسة الجمهورٌة ورئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء اٌبلػ قرار المجلس وفق
   .وٌنشر فً الجرٌدة الرسمٌة

 37المادة 

فً حال صدور قرار بابطال انتخابات رئاسة الجمهورٌة او رئاسة مجلس النواب، تعتبر هذه االنتخابات كانها 
   .لم تكن

 38المادة 

ال ٌقبل الطعن فً صحة نائب منتخب اال من المرشح المنافس الخاسر فً الدائرة االنتخابٌة التً ترشح - 1
فٌها، وذلك فً مهلة اقصاها ثالثون ٌوما تلً تارٌخ اعالن نتائج االنتخاب فً دائرته، على ان ٌوقع نه 

. شخصٌا او من احد المحامٌن مرفقا بوكالة عن الطاعن الى محامٌه بالشكل القانونً
ٌبلػ الطعن بالطرق االدارٌة الى رئٌس مجلس النواب والى وزارة الداخلٌة، كما ٌبلػ مع نسخ عن - 2

المستندات الى المطعون بصحة نٌابته، الذي له خالل مهلة خمسة عشر ٌوما من تارٌخ تبلٌؽه، ان ٌقدم 
مالحظاته ودفاعه مع المستندات التً فً حوزته 

   

 39المادة 

ٌتخذ العضو المقرر، اما عفوا، واما بناًء على طلب الخصوم، التدابٌر التً ٌراها الزمة للتحقٌق، كتعٌٌن 
الخبراء، وسماع الشهود بعد الٌمٌن، وتدقٌق القٌود واستجواب االفراد، كما له ان ٌطلب من االدارات العامة 
المعنٌة تقدٌم التقارٌر والمطالعات والسجالت، وان ٌستدعً الموظفٌن المختصٌن الستٌضاحهم عن النواحً 

   .الفنٌة والمادٌة وؼٌرها

 40المادة 

   (.30/10/1999 تارٌخ 150الؽٌت بموجب القانون رقم )

 41المادة 

بعد ورود تقرٌر المقرر، ٌتذاكر المجلس فً االعتراض وٌصدر بشانه قراره خالل مهلة شهر على االكثر من 
   .تارٌخ ورود التقرٌر، وٌبلؽه الى المعترض والى رئٌس مجلس النواب ووزارة الداخلٌة

 42المادة 

   (.30/10/1999 تارٌخ 150الؽٌت بموجب القانون رقم )

 43المادة 

   .قرارات المجلس مبرمة وال تقبل اي طرٌق من طرق المراجعة العادٌة وؼٌر العادٌة

 44المادة 

قرارات المجلس تتمتع بقوة القضٌة المحكمة وهً ملزمة لجمٌع السلطات العامة وللمراجع القضائٌة 
   .وتنشر فً الجرٌدة الرسمٌة. واالدارٌة



 45المادة 

ان قرارات المجلس الدستوري التً تعلن ابطال النصوص المخالفة كلٌا او جزئٌا الدستور، تؤدي الى اعتبار 
   .النص الذي تقرر بطالنه كانه لم ٌكن، منذ تارٌخ صدوره، وال ٌترتب علٌه اي مفعول قانونً

   

 الباب الرابع

 فً الشؤون المالٌة واالدارٌة

 الفصل األول

 فً الشؤون المالٌة

 46المادة 

ٌكون للمجلس موازنة سنوٌة مستقلة تدرج فً باب خاص ضمن الموازنة العامة للدولة، وتبدا بسنتها المالٌة 
   .وتنتهً بنهاٌتها

 47المادة 

ٌعد مكتب المجلس مشروع الموازنة وفقا لالصول وضمن المهل المنصوص علٌها فً قانون المحاسبة 
   .العمومٌة، وٌتم اقرارها من قبل الهٌئة العامة قبل احالتها الى وزارة المالٌة

 48المادة 

وتراعى فً تنفٌذها . تنفذ موازنة المجلس بموجب حواالت ٌوقعها الرئٌس باالشتراك مع احد عضوي المكتب
وفً نهاٌة السنة المالٌة ترسل جداول باالعتمادات المصروفة الى وزارة . احكام قانون المحاسبة العمومٌة

   .وتطبق فً شان هذه الجداول احكام قانون المحاسبة العمومٌة. المالٌة مصدقة من الرئٌس

   

 الفصل الثانً

 فً الشؤون االدارٌة

 49المادة 

ٌتولى رئٌس المجلس الدستوري باالضافة الى مهامه المحددة فً هذا القانون اعمال االدارة وٌقوم بالتفتٌش 
   .االداري بنفسه او بواسطة المشرؾ على الدوائر االدارٌة، وله ان ٌحدد مهام الموظفٌن وٌوزع العمل بٌنهم

 50المادة 

ٌتولى امٌن سر المجلس باشراؾ الرئٌس الرقابة على الدوائر االدارٌة بصورة دائمة وٌترتب علٌه السهر 
   .على حسن سٌر اعمال قلم المجلس وتامٌن التنسٌق فً العمل بٌن مختلؾ الدوائر وتنظٌم المعلومات

 51المادة 

   .تحدد الوظائؾ لدى المجلس الدستوري وفقا للجدول الملحق بهذا القانون

 52المادة 



 واالحكام القانونٌة االخرى التً ترعى هذا الموضوع، 250/93 من القانون رقم 15المادة مع مراعاة احكام 
طلب انتداب موظفٌن من سائر الوزارات على ان ال ٌتجاوز عددهم الخمسة – عند الضرورة – ٌحق للمجلس 

   .عشر موظفا وفقا للجدول المرفق بهذا القانون، وٌحدد المجلس تعوٌضاتهم وتصرؾ من موازنته السنوٌة

   

 الباب الخامس

 احكام عامة

 53المادة 

على اعضاء المجلس الدستوري تامٌن العمل فً المجلس بصورة منتظمة، وٌجوز للعضو التؽٌب بداعً 
السفر بموافقة رئٌس المجلس، شرط ان ال ٌقل عدد اعضاء المجلس الحاضرٌن فً اي وقت من االوقات عن 

. ثمانٌة اعضاء، وٌعود لرئٌس المجلس تنظٌم هذا االمر
 تحدٌد االعمال الخاصة التً تتنافى مع مهام اعضاء 250/93كما ان له فً ضوء احكام القانون رقم 

. المجلس

   

 54المادة 

تطبق على عضو المجلس عند انتهاء عضوٌته او والٌته احكام القوانٌن واالنظمة العامة والخاصة التً كانت 
   .ترعى وضعه قبل تعٌٌنه

 55المادة 

المادة تستحق مخصصات وتعوٌضات اعضاء المجلس الدستوري الحالً منذ بداٌة والٌتهم كما هً محددة فً 
   . من هذا القانونالرابعة

 56المادة 

   .تلؽى جمٌع النصوص المخالفة الحكام هذا القانون او المتعارضة معه

 57المادة 

:  وٌستبدل بالنص االت1993ً تموز 14 تارٌخ 250/93ٌلؽى نص المادة السابعة من القانون الرقم 
ال ٌجوز الجمع بٌن عضوٌة المجلس الدستوري والوزارة او النٌابة او اٌة هٌئة رسمٌة –  الجدٌدة 7المادة -

-. او خاصة مهما كانت

   

 58المادة 

   .ٌعمل بهذا القانون فور نشره فً الجرٌدة الرسمٌة

 جدول

جدول الوظائؾ لدى المجلس الدستوري 
  

http://www.arab-ipu.org/pdb/LoadArticle.asp?SC=101020019652802
http://www.arab-ipu.org/pdb/LoadArticle.asp?SC=101020019652802
http://www.arab-ipu.org/pdb/LoadArticle.asp?SC=101020012353375
http://www.arab-ipu.org/pdb/LoadArticle.asp?SC=101020012353375
http://www.arab-ipu.org/pdb/LoadArticle.asp?SC=101020012353375
http://www.arab-ipu.org/pdb/LoadArticle.asp?SC=101020012353375
http://www.arab-ipu.org/pdb/LoadArticle.asp?SC=101020012353375


الوظٌفة                    العدد      الفئة 
 2          1رئٌس الدٌوان والقلم      
 4          4مساعد قضائً            
 4          1محاسب                    
   4           3مستكتب                   
 4          2مباشر                      
 5          1ساعد                       
 5          1حاجب                      
 5          2سائق                       
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