
اقر مجلس النواب، 
 وٌنشر فً الجرٌدة الرسمٌة

   

 1المادة 

(: 30/10/1999 تارٌخ 150كما تعدلت بموجب القانون رقم )
 من الدستور، ٌنشا مجلس ٌسمى المجلس الدستوري مهمته مراقبة دستورٌة 19المادة تنفٌذا الحكام 

القوانٌن وسائر النصوص التً لها قوة القانون والبت فً النزاعات والطعون الناشئة عن االنتخابات الرئاسٌة 
. والنٌابٌة

. المجلس الدستوري هٌئة دستورٌة مستقلة ذات صفة قضائٌة

   

   

 الفصل األول

 تألٌف المجلس الدستوري

 2المادة 

(: 30/10/1999 تارٌخ 150كما تعدلت بموجب القانون رقم )
: ٌتالف المجلس الدستوري من عشرة اعضاء

ٌعٌن مجلس النواب نصف هؤالء االعضاء باالكثرٌة المطلقة من عدد االعضاء الذي ٌتالف منه قانونا فً - 
الدورة االولى وباالكثرٌة النسبٌة من اصوات المقترعٌن فً الدورة الثانٌة، واذا تساوت االصوات فاالكبر سنا 

. ٌعتبر منتخبا
. وٌعٌن مجلس الوزراء النصف االخر باكثرٌة ثلثً عدد اعضاء الحكومة- 

   

 3المادة 

(: 30/10/1999 تارٌخ 150 والقانون رقم 21/3/1994 تارٌخ 305كما تعدلت بموجب القانون رقم )
ٌتم اختٌار اعضاء المجلس الدستوري من بٌن القضاة السابقٌن الذٌن مارسوا القضاء العدلً او االداري او 

المالً مدة عشرٌن سنة على االقل او من بٌن االساتذة االصٌلٌن السابقٌن او الحالٌٌن فً التعلٌم العالً الذٌن 
مارسوا تعلٌم مادة من مواد القانون عشرٌن سنة، او من بٌن المحامٌن الذي مارسوا مهنة المحاماة عشرٌن 

. سنة على االقل
عند نهاٌة الست سنوات المحددة لوالٌة عضو المجلس الدستوري ٌحق له تعوٌض ٌعادل بدل سنة واحدة - 

ٌحسب على اساس اعلى ما تقاضاه شهرٌا من مخصصات ٌدفع له او لورثته اذا لم ٌكمل والٌته لسبب العجز 
. الصحً المثبت وفقا لالصول او لسبب الوفاة شرط ان ٌكون قد خدم ثالث سنوات على االقل

. ٌعطً تعوٌض ٌعادل بدل نصف سنة لمن سقطت عضوٌته بالقرعة- 
. ٌفقد العضو هذه الحقوق اذا استقال الي سبب اخر- 
اما القضاة العاملون الحالٌون واساتذة التعلٌم العالً االصٌلون فٌعتبرون بحكم المنتدبٌن وٌعودون الى - 

ممارسة عملهم فً القضاء او فً الجامعة عند انتهاء عضوٌتهم فً المجلس الدستوري وتحسب لهم فترة 
. عملهم بمثابة خدمة فعلٌة وٌحتفظون بحقهم فً التدرج وذلك مع التقٌد بانظمة التقاعد والصرف من الخدمة

   

 4المادة 
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(: 30/10/1999 تارٌخ 150كما تعدلت بموجب القانون رقم )
. مدة والٌة اعضاء المجلس الدستوري ست سنوات غٌر قابلة للتجدٌد وال ٌجوز اختصار مدة والٌة اي منهم- 
. ٌبدا احتساب هذه المدة من تارٌخ قسم الٌمٌن من قبل جمٌع االعضاء- 
فً حال شغور مركز احد االعضاء بسبب االستقالة او العجز الصحً او الوفاة او الي سبب اخر ٌعلن - 

المجلس حصول الشغور وانهاء الوالٌة وفقا لالصول وٌبلغ رئٌس المجلس ذلك خالل اسبوع الى المرجع 
. الذي اختار العضو الذي شغر مركزه الخذ العلم وتعٌٌن عضو بدٌل

ٌعٌن هذا المرجع العضو البدٌل خالل شهر من تارٌخ اخذ العلم بالطرٌقة ذاتها التً ٌعن بها العضو االصٌل - 
ال تطبق على العضو البدٌل قاعدة عدم التمدٌد اذا كانت المدة المتبقٌة من والٌة . وللمدة المتبقٌة من والٌته

وٌعتبر التغٌب عن حضور ثالث جلسات متتالٌة بدون عذر مشروع بمثابة . العضو االصٌل تقل عن سنتٌن
. االستقالة

   

 5المادة 

(: 30/10/1999 تارٌخ 150كما تعدلت بموجب القانون رقم )
ٌقسم اعضاء المجلس الدستوري قبل مباشرة مهامهم، امام رئٌس الجمهورٌة، خالل مهلة اقصاها خمسة 

: عشر ٌوما من تارٌخ اكتمال تعٌٌنهم، الٌمٌن االتٌة
اقسم باهلل العظٌم ان اقوم بعملً فً المجلس الدستوري بكل امانة وتجرد واخالص متقٌدا باحكام الدستور -

-. وان احرص على سر المذاكرة، الحرص المطلق

   

 6المادة 

(: 30/10/1999 تارٌخ 150كما تعدلت بموجب القانون رقم )
بعد اداء الٌمٌن ٌجتمع اعضاء المجلس الدستوري بدعوة من رئٌس السن او بطلب ثالثة منهم عند االقتضاء، 

وٌنتخبون من بٌنهم باالقتراع السري رئٌسا للمجلس ونائبا للرئٌس لمدة ثالث سنوات قابلة للتجدٌد وذلك 
بالغالبٌة المطلقة من عدد اعضاء المجلس فً الدورة االولى وباالكثرٌة النسبٌة فً الدورة الثانٌة وفً حال 

. تعادل االصوات ٌعتبر منتخبا االكبر سنا

   

 7المادة 

(:  30/10/1999 تارٌخ 150كما تعدلت بموجب القانون رقم )
. ال ٌجوز الجمع بٌن عضوٌة المجلس الدستوري والوزارة او النٌابة او اٌة هٌئة رسمٌة او خاصة مهما كانت
كما ال ٌجوز للعضو، قبل انقضاء سنتٌن على انتهاء عضوٌته، ان ٌرشح نفسه لعضوٌة مجلس النواب او ان 

. ٌنتخب رئٌسا للجمهورٌة او ان ٌسمى رئٌسا لمجلس الوزراء او وزٌرا او الٌة وظٌفة عامة

   

 8المادة 

(: 30/10/1999 تارٌخ 150كما تعدلت بموجب القانون رقم )
ٌحظر على اعضاء المجلس الدستوري اثناء تولٌهم مهماتهم فً هذا المجلس ممارسة اي عمل اخر عام او - 

. خاص باستثناء حضور المؤتمرات الدولٌة والتعلٌم الجامعً
كل عضو ٌخالف ذلك ٌعتبر مستقٌال حكما وللمجلس الدستوري ان ٌعلن هذه االستقالة بقرار منه ٌتخذ - 

. باكثرٌة سبعة اعضاء
.  من هذا القانونالمادة الرابعة الجدٌدةوتطبق فً هذه الحال االصول المنصوص عنها فً 
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واذا كان العضو من المحامٌن العاملٌن تعلق عضوٌته حكما، وٌنقطع عن ممارسة مهنة المحاماة طٌلة مدة - 
. عضوٌته فً المجلس

   

 9المادة 

ال ٌحق العضاء المجلس الدستوري، خالل مدة عضوٌتهم، ابداء الراي والمشورة او اعطاء االستشارات 
. والفتاوى فً االمور التً ٌمكن ان تعرض علٌهم وهم مقٌدون بموجب التحفظ وبسرٌة المذاكرة فً عملهم

   

 10المادة 

ٌرتدي اعضاء المجلس الدستوري اثناء الجلسات العلنٌة وفً المناسبات الرسمٌة رداء ٌعٌن شكله فً النظام 
. الداخلً للمجلس الدستوري

   

   

 الفصل الثانً

 األصول االجرائٌة لدى المجلس

 11المادة 

ٌجتمع المجلس الدستوري، بناء على دعوة من رئٌسه او من نائبه فً حال غٌابه فً الحاالت المنصوص 
. علٌها فً هذا القانون، وٌتم تبلٌغ موعد الجلسة بالطرق االدارٌة

كما ٌجتمع المجلس استثنائٌا بناء لطلب ثالثة من اعضائه، وال ٌعتبر المجلس منعقدا بصورة اصولٌة اال 
. بحضور ثمانٌة اعضاء على االقل

   

 12المادة 

(: 30/10/1999 تارٌخ 150كما تعدلت بموجب القانون رقم )
تتخذ قرارات المجلس الدستوري باكثرٌة سبعة اعضاء على االقل فً المراجعات المتعلقة بالرقابة على - 

دستورٌة القوانٌن وباالكثرٌة النسبٌة من االعضاء الحاضرٌن فً النزاعات والطعون الناشئة عن االنتخابات 
. النٌابٌة واذا تساوت االصوات ٌكون صوت رئٌس الجلسة مرجحا

توقع القرارات من الرئٌس وجمٌع االعضاء الحاضرٌن بمن فٌهم االعضاء المخالفٌن وتبقى المخالفة - 
. شفهٌة وال ٌشار الٌها وال الى صاحبها ال فً محضر الجلسة وال فً القرار

   

 13المادة 

تتمتع القرارات الصادرة عن المجلس الدستوري بقوة القضٌة المحكمة وهً ملزمة لجمٌع السلطات العامة 
. وللمراجع القضائٌة واالدارٌة

. ان قرارات المجلس الدستوري مبرمة وال تقبل اي طرٌق من طرق المراجعة العادٌة او غٌر العادٌة

   



 14المادة 

تبلغ قرارات المجلس الدستوري وجمٌع االعمال الصادرة عنه الى كل من رئٌس الجمهورٌة ورئٌس مجلس 
النواب ورئٌس مجلس الوزراء والى المراجع المختصة بالطرق االدارٌة وفقا لالصول التً ٌحددها النظام 

. الداخلً

   

 15المادة 

ٌؤمن االعمال القلمٌة واالدارٌة فً المجلس الدستوري مساعدون قضائٌون او مساعدون قانونٌون ٌنتدبون 
لهذه الغاٌة من قبل وزٌر العدل وٌختار رئٌس المجلس من بٌنهم رئٌس القلم وتحدد تعوٌضاتهم بمرسوم ٌتخذ 

. بناء على اقتراح وزٌر العدل

   

 16المادة 

تعفى من الرسوم، اٌا كانت، المراجعات المقدمة الى المجلس الدستوري وسائر االستدعاءات والمستندات 
. المتعلقة بها

   

 17المادة 

ٌعد المجلس الدستوري نظامه الداخلً الذي ٌتضمن، باالضافة الى المواضٌع المنصوص عنها فً بعض مواد 
. هذا القانون، القواعد واالصول التً ٌخضع لها سٌر العمل لدٌه تنفٌذا الحكام هذا القانون

. ٌجب ان ٌقترن النظام الداخلً بموافقة مجلس الوزراء وان ٌصدر عن مجلس النواب بموجب قانون

   

   

 الفصل الثالث

 فً الرقابة على دستورٌة القوانٌن

 18المادة 

. ٌتولى المجلس الدستوري الرقابة على دستورٌة القوانٌن وسائر النصوص التً لها قوة القانون
خالفا الي نص مغاٌر، ال ٌجوز الي مرجع قضائً ان ٌقوم بهذه الرقابة مباشرة عن طرٌق الطعن او بصورة 

. غٌر مباشرة عن طرٌق الدفع بمخالفة الدستور او مخالفة مبدا تسلسل القواعد والنصوص

   

 19المادة 

لكل من رئٌس الجمهورٌة ورئٌس مجلس النواب ورئٌس مجلس الوزراء ولعشرة اعضاء من مجلس النواب 
. على االقل مراجعة المجلس الدستوري فً ما ٌتعلق بمراقبة دستورٌة القوانٌن

لرؤساء الطوائف المعترف بها قانونا حق المراجعة فً ما ٌتعلق حصرا باالحوال الشخصٌة وحرٌة المعتقد 
. وممارسة الشعائر الدٌنٌة وحرٌة التعلٌم الدٌنً

تقدم المراجعة من قبل المرجع المختص الى رئاسة المجلس الدستوري خالل مهلة خمسة عشر ٌوما تلً نشر 



القانون فً الجرٌدة الرسمٌة او فً احدى وسائل النشر الرسمٌة االخرى المعتمدة قانونٌا، تحت طائلة رد 
المراجعة شكال 

   

 20المادة 

فور تسجٌل المراجعة فً قلم المجلس، ٌدعو الرئٌس، او نائبه فً حال غٌابه، المجلس فورا لدرس ما اذا 
. كان ٌقتضً تعلٌق مفعول النص موضوع المراجعة

. ٌنشر قرار التعلق فً الجرٌدة الرسمٌة
على المقرر ان . ٌقوم الرئٌس بتبلٌغ نسخة عن المراجعة الى اعضاء المجلس وٌعٌن مقررا من االعضاء

.  اٌام من تارٌخ ابالغه قرار تعٌٌنه10ٌضع تقرٌره وٌقدمه الى المجلس خالل مهلة اقصاها 

   

 21المادة 

(: 30/10/1999 تارٌخ 150كما تعدلت بموجب القانون رقم )
عند انتهاء المقرر من وضع تقرٌره ٌحٌله الى رئٌس المجلس الذي ٌبلغ االعضاء نسخا عنه وٌدعوهم - 

. خالل خمسة اٌام للتداول فً جلسة تبقى مفتوحة الى ان ٌصدر القرار
. ٌصدر القرار فً غرفة المذاكرة بمهلة اقصاها خمسة عشر ٌوما من تارٌخ موعد الجلسة- 
. اذا لم ٌصدر القرار ضمن المهلة المذكورة ٌعتبر النص موضوع المراجعة مقبوال- 

   

 22المادة 

. ٌعلن المجلس الدستوري فً قراره ان القانون مطابق او مخالف كلٌا او جزئٌا للدستور
اذا قرر المجلس الدستوري ان النص موضوع المراجعة مشوب كلٌا او جزئٌا بعٌب عدم الدستورٌة فانه 

. ٌقتضً بابطاله كلٌا او جزئٌا بقرار معلل ٌرسم حدود البطالن
. ان النص الذي تقرر بطالنه ٌعتبر، فً حدود قرار المجلس، كانه لم ٌصدر وال ٌجوز الي كان التذرع به

   

   

 الفصل الرابع

 فً النزاعات والطعون الناشئة

 عن االنتخابات الرئاسٌة والنٌابٌة

 23المادة 

(: 30/10/1999 تارٌخ 150كما تعدلت بموجب القانون رقم )
ٌتولى المجلس الدستوري الفصل فً صحة انتخابات رئاسة الجمهورٌة ورئاسة مجلس النواب والبت فً - 

الطعون والنزاعات الناشئة عنها وذلك بطلب من ثلث االعضاء الذي ٌتالف منهم مجلس النواب قانونا على 
. االقل

وٌجب ان ٌكون استدعاء الطعن موقعا منهم شخصٌا وان ٌقدم الى رئاسة المجلس الدستوري خالل مهلة - 
. ارع وعشرٌن ساعة تلً اعالن النتائج تحت طائلة رده شكال

ٌتخذ القرار فً غرفة المذاكرة فً كلتً الحالتٌن باكثرٌة سبعة اعضاء على االقل فً الدورة االولى وفً - 
. حال تعذر هذه االكثرٌة ٌكتفً باالكثرٌة المطلقة من اعضاء المجلس



ٌصدر القرار بمهلة اقصاها ثالثة اٌام من تارٌخ ورود المراجعة وٌبقى مجلس النواب منعقدا كهٌئة انتخابٌة - 
. لحٌن دور قرار المجلس الدستوري

   

 24المادة 

(: 30/10/1999 تارٌخ 150كما تعدلت بموجب القانون رقم )
ٌتولى المجلس الدستوري الفصل فً صحة نٌابة نائب منتخب والنظر فً النزاعات والطعون الناشئة عن 

انتخابات اعضاء مجلس النواب وذلك بموجب طلب ٌقدمه المرشح الخاسر فً الدائرة االنتخابٌة نفسها الى 
رئاسة المجلس الدستوري فً مهلة اقصاها ثالثون ٌوما تلً تارٌخ اعالن نتائج االنتخاب اصوال فً دائرته 

. تحت طائلة رد الطلب شكال

   

 25المادة 

ٌقدم الطعن فً صحة النٌابة بموجب استدعاء ٌسلم فً قلم المجلس الدستوري، ٌذكر فٌه اسم المعترض 
. وصفته والدائرة االنتخابٌة التً ترشح فٌها

واسم المعترض على صحة انتخابه واالسباب التً تؤدي الى ابطال االنتخاب وترفق بالطعن الوثائق 
. والمستندات التً تؤٌد صحة الطعن

   

 26المادة 

ال ٌوقف الطعن نتٌجة االنتخاب، وٌعتبر المنتخب نائبا وٌمارس جمٌع حقوق النٌابة منذ اعالن نتٌجة 
. االنتخابات

   

 27المادة 

ٌبلغ االعتراض بالطرق االدارٌة الى رئٌس المجلس النٌابً ووزارة الداخلٌة كما ٌبلغ االعتراض مع نسخ عن 
مستنداته الى المطعون بصحة نٌابته الذي له، خالل مهلة خمسة عشر ٌوما من تارٌخ تبلٌغه، ان ٌقدم 

. مالحظاته ودفاعه مع المستندات التً فً حوزته
. لكل من الطاعن والمطعون بنٌابته ان ٌستعٌن بمحام واحد امام المجلس الدستوري

   

 28المادة 

على وزارة الداخلٌة تزوٌد المجلس الدستوري بجمٌع المحاضر والمستندات والمعلومات المتوافرة لدٌها 
. لتمكٌنه من اجراء التحقٌقات الالزمة

   

 29المادة 



(: 30/10/1999 تارٌخ 150كما تعدلت بموجب القانون رقم )
ٌكلف رئٌس المجلس الدستوري احد اعضائه اعداد تقرٌر عن الطعن المقدم وٌفوض الٌه اجراء التحقٌقات - 

الالزمة، وٌتمتع العضو المقرر باوسع الصالحٌات وله بنوع خاص طلب المستندات الرسمٌة وغٌرها 
. واستماع الشهود واستدعاء من ٌراه مناسبا الستجوابه حول ظروف الطعن

على العضو المقرر ان ٌضع تقرٌره خالل مهلة ثالثة اشهر على االكثر من تكلٌفه وٌحٌله الى رئاسة - 
. المجلس الدستوري

   

 30المادة 

(: 30/10/1999 تارٌخ 150كما تعدلت بموجب القانون رقم )
بعد ورود تقرٌر المقرر ٌجتمع المجلس الدستوري فورا وٌتذاكر فً االعتراض موضوع التقرٌر وتبقى 

. جلساته مفتوحة لحٌن صدور القرار على اال تتعدى مهلة اصدار هذا القرار الشهر الواحد

   

 31المادة 

(: 30/10/1999 تارٌخ 150كما تعدلت بموجب القانون رقم )
ٌعلن المجلس الدستوري بقراره صحة او عدم صحة النٌابة المطعون فٌها وفً هذه الحالة االخٌرة، ٌحق له 

اما الغاء النتٌجة بالنسبة للمرشح المطعون فً نٌابته وابطال نٌابته وبالتالً تصحٌح هذه النتٌجة واعالن فوز 
المرشح الحائز على االغلبٌة وعلى الشروط التً تؤهله للنٌابة او ابطال نٌابة المطعون بصحة نٌابته وفرض 

. اعادة االنتخاب على المقعد الذي خالل نتٌجة االبطال
. ٌبلغ قرار المجلس الى رئٌس المجلس النٌابً ووزارة الداخلٌة واصحاب العالقة- 

   

 32المادة 

عندما ٌمارس المجلس الدستوري صالحٌاته للبت بالطعن فً صحة االنتخابات النٌابٌة، ٌتمتع، اما مجتمعا او 
. بواسطة العضو الذي ٌنتدبه، بسلطة قاضً التحقٌق باستثناء اصدار مذكرات التوقٌف

   

 33المادة 

. تلغى جمٌع النصوص المخالفة الحكام هذا القانون او التً ٌتعارض مضمونها مع احكامه

   

 34المادة 

. ٌعمل بهذا القانون فور نشره فً الجرٌدة الرسمٌة
 1993 تموز 14                                                           بٌروت فً 

الٌاس الهراوي :                                                            االمضاء 
صدر عن رئٌس الجمهورٌة 

رئٌس مجلس الوزراء 
رفٌق الحرٌري : االمضاء 



                                                            رئٌس مجلس الوزراء 
رفٌق الحرٌري :                                                            االمضاء
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