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 انيـــــــــــــتور اللبنــــــــالدس
 

 اب األولـالب
 

 يةـاسـام أسـأحك
 

 *تورـــــة الدســـمقدم
 

في حدوده  ،مستقل، وطن نهائي لجميع أبنائه، واحد أرضا وشعبا ومؤسسات حرسيد لبنان وطن  - أ
 المنصوص عنها في هذا الدستور والمعترف بها دوليا. 

 
وهاااو عماااو مؤساااي وعامااال فاااي رامعاااء الااادو  العراياااء وم تااا    ،لبناااان عرااااي الهوناااء وا نتماااا   - ب

مواثيقهااا، امااا هااو عمااو مؤسااي وعاماال فااي مندمااء ازمااو المتااادإل وم تاا   مواثيقهااا وا عاا ن 
 والمجا ت دون استثنا .   وتجسد الدولء هذه المبادئ في رميع الاقو  .العالمي لاقوق ا نسان

 
وفاي ط يعتهاا حرناء الارأ   ،قو  ع ى احترا  الارناات العاماءلبنان رمهورنء ديموقراطيء برلمانيء، ت  -ج

والمعتقااد، وع ااى العدالااء ا رتماعيااء والمساااواإل فااي الاقااوق والواربااات بااين رميااع المااواطنين دون 
 تماي  أو تفميل. 

 
 مصدر الس طات وصاحب السيادإل يمارسها عبر المؤسسات الدستورنء. الشعب -د
 
 صل بين الس طات وتوازنها وتعاونها. الندا  قائو ع ى مبدأ الف -ها
 
 والم كيء الخاصء.  الندا  ا قتصاد  حر يكفل المبادرإل الفرديء -و
 
ران أساسي من أراان وحادإل الدولاء واساتقرار  واقتصاديا   وارتماعيا   ا نما  المتوازن ل مناطق ثقافيا   -ز

 الندا .

mailto:info@lp.gov.lb
http://www.lp.gov.lb/


 

 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------  

   + 262 2 299111هاتف    2111 - 1122ص. ب   بيروت  -ساحة النجمة    -مجلس النواب 
 info@lp.gov.lb                    www.lp.gov.lb           +262 2 251192فاكس 

2     -  

  
 وفق خطء مرح يء. العمل ع ى تاقيقهإلغا  الطائفيء السياسيء هدف وطني أساسي يقتمي  -ح
 
ارض لبنان ارض واحدإل لكل ال بنانيين. ف كل لبناني الاق في ا قامء ع ى أ  ر   منها والتمتع  -ط

به في ظل سيادإل القانون، ف  فرز ل شعب ع ى أساس أ  انتما  اان، و  تج ئء و  تقسيو و  
 توطين.

 
 ش المشترك.   شرعيء ز  س طء تناقض ميثاق العي - 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------- 
 12/2/2221الدستوري الصادر بتاريخ  قانون بموجب الاللبناني أضيفت هذه المقدمة الى الدستور * 

mailto:info@lp.gov.lb
http://www.lp.gov.lb/


 

 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------  

   + 262 2 299111هاتف    2111 - 1122ص. ب   بيروت  -ساحة النجمة    -مجلس النواب 
 info@lp.gov.lb                    www.lp.gov.lb           +262 2 251192فاكس 

3     -  

 الفصل األول
 

 أراضيهاو دولة ـفي ال
 

 2المادة 
 (9/11/1991ر  الصادر في )المعدلء بالقانون الدستو 

 .لبنان دولء مستق ء ذات وحدإل   تتج أ وسيادإل تامء. أما حدوده فهي التي تاده حاليا  
 

من مصب النهر الكبير ع ى خط يرافق مجرى النهر إلى نقطء ارتماعاه باواد  خالاد الصااب فياه  :لا شما
 ع ى ع و رسر القمر. 

 
 -حراعاتاء -بقارى معيصارإل  اد  نهار العاصاي )اورنام( ماارا  خاط القماء الفاصال باين واد  خالاد وو  :شرقاا 
فيصااان ع ااى ع ااو قرنتااي برننااا ومطراااا، وهااذا الخااط تااابع حاادود قمااا  بع باا  الشااماليء ماان  -ابااش -هياام

 قميء بع ب  والبقاع وحاصبيا وراشيا الشرقيء. أالجهء الشماليء الشرقيء والجهء الجنوايء الشرقيء ثو حدود 
 

  .ئي صور ومررعيون الجنوايء الااليءحدود قما :جنوباا 
 

 .البار المتوسط :اا غرب
 

 1المادة 
   يجوز التخ ي عن أحد أقسا  ازراضي ال بنانيء أو التناز  عنه. 

 
 3المادة 

   يجوز تعديل حدود المناطق ا دارنء إ  بمورب قانون. 
 

 4المادة 
 لبنان الكبير رمهورنء عاصمته بيروت. 
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 9المادة 
 (7/11/1991دلء بالقانون الدستور  الصادر في )المع

خمار أماا حجاو القساو أأفقيء تتوسط ا رزإل القسو ازبيض ب ون  الع و ال بناني أحمر فابيض فاحمر أقساما  
رأسااها القسااو ازحماار ي مااي رزإل فهااي فااي الوسااط زازحماارنن معااا. وأمااا ا ازباايض فيساااو  حجااو القساامين
 لث ث حجو القسو ازبيض. موازنا رزإل زازحمر السف ي ونكون حجو ا الع و  وت مي قاعدتها القسو

 
 

 الفصل الثاني

 
 اتهمـوقهم وواجبـانيين وحقـفي اللبن

 
 6المادة 

 كتسابها وحفدها وفقدانها تادد بمقتمى القانون. إإن الجنسيء ال بنانيء وطرنقء 
 

 9المادة 
 الفااارائض وا  باااالاقوق المدنياااء والسياسااايء ونتام اااون كااال ال بناااانيين ساااوا  لااادى القاااانون وهاااو يتمتعاااون بالسااا

 ما فرق بينهو.  والواربات العامء دون 
 

 5المادة 
الارنء الشخصيء مصونء وفاي حماى القاانون و  يمكان أن يقابض ع اى أحاد أو ياابي أو يوقاا إ  وفاقاا 

 زحكا  القانون و  يمكن تاديد رر  أو تعيين عقواء إ  بمقتمى القانون. 
 

 2دة الما
والمااذاهب وتكفاال ن حرنااء ا عتقاااد مط قااء والدولااء بترديتهااا فااروض ا راا   ج تعااالى تاتاار  رميااع ازديااا

حرنء إقامء الشعائر الدينيء تام حمايتها ع ى أن   يكون في ذلا  إخا   فاي النداا  العاا  وهاي تمامن 
 ينيء. ه ين ع ى اخت ف م  هو احترا  ندا  ازحوا  الشخصيء والمصالح الدأللما  يأ
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 21المادة 

التع يو حر ما لو يخل بالندا  العا  أو ينافي اآلداب أو يتعرض لكرامء أحد ازديان أو المذاهب و  يمكن 
لألندمء العامء  أن تمي حقوق الطوائا من رهء إنشا  مدارسها الخاصء، ع ى أن تسير في ذل  وفاقا  

 الدولء في شرن المعارف العموميء.  التي تصدرها
 
 22مادة ال

 (9/11/1991) المعدلء بالقانون الدستور  الصادر في 
رنسيء فتادد ازحوا  التي تستعمل بها بمورب  فال غء العرايء هي ال غء الوطنيء الرسميء. أما ال غء ا

 قانون.

 
 21المادة 

الجادارإل لكل لبناني الاق فاي تاولي الوظاائا العاماء   ميا إل زحاد ع اى اآلخار إ  مان حياث ا ساتاقاق و  
 حسب الشروط التي ينص ع يها القانون. 

 وسيوضع ندا  خاص يممن حقوق الموظفين في الدوائر التي ينتمون إليها. 
 

 23المادة 
مكفولء ضامن ا واتابء وحرنء الطباعء وحرنء ا رتماع وحرنء ترليا الجمعيات ا ه حرنء إبدا  الرأ  قو    

 دائرإل القانون. 
 

 24المادة 

 حد الدخو  إليه إ  في ازحوا  والطرق المبينء في القانون. زو  يسوغ ل من   حرمء 
 

 29المادة 
الم كيء في حمى القانون ف  يجوز أن ين ع عن أحد م كه إ  زسباب المنفعء العامء في ازحوا  

 . تعونما عاد    تعونمه منه المنصوص ع يها في القانون واعد
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 انيــاب الثــالب
 

 اتــلطــــالس
 

 الفصل األول
 

 امة ـــام عــــأحك 
 

 26المادة 
 (17/11/1917)المعدلء بالقانون الدستور  الصادر في 

 تتولى الس طء المشترعء هيئء واحدإل هي مج ي النواب. 
 

 29المادة 
 (11/9/1991)المعدلء بالقانون الدستور  الصادر في 

 زحكا  هذا الدستور.  تناط الس طء ا ررائيء بمج ي الوزرا . وهو يتو ها وفقا  
 

 25المادة 
 17/11/1917) المعدلء بالقانون الدستور  الصادر في 

 (11/9/1991واالقانون الدستور  الصادر في 
 لمج ي النواب ومج ي الوزرا  حق اقتراح القوانين. و  ينشر قانون ما لو يقره مج ي النواب. 

 
 22المادة 

 17/11/1917 )المعدلء بالقانون الدستور  الصادر في
 (11/9/1991واالقانون الدستور  الصادر في 

ا نتخاباااات  فاااي الن اعاااات والطعاااون الناشااائء عااان ينشااار مج اااي دساااتور  لمراقباااء دساااتورنء القاااوانين والبااام   
القوانين إلى ال من رئيي  الرئاسيء والنيابيء. يعود حق مرارعء هذا المج ي في ما يتع ق بمراقبء دستورنء

مج ااي النااواب ورئاايي مج ااي الااوزرا  أو إلااى عشاارإل أعمااا  ماان مج ااي النااواب، والااى  الجمهورنااء ورئاايي
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بااازحوا  الشخصاايء، وحرنااء المعتقااد وممارسااء  فااي مااا يتع ااق حصاارا   رؤسااا  الطوائااا المعتاارف بهااا قانونااا  
 الشعائر الدينيء، وحرنء التع يو الديني. 

 
  ه ومرارعته بمورب قانون. أصو  العمل فيه وايفيء تشكيو  تادد قواعد تنديو المج ي 
 

 11المادة 
السا طء القمااائيء تتو هااا المااااكو ع ااى اخاات ف درراتهااا واختصاصاااتها ضاامن ندااا  ياانص ع يااه القااانون 

 ونافظ بموربه ل قماإل والمتقاضين الممانات ال زمء. 
تهو وتصاادر أمااا شااروط الماامانء القمااائيء وحاادودها فيعينهااا القااانون. والقماااإل مسااتق ون فااي إراارا  وظيفاا

 القرارات وازحكا  من قبل ال المااكو وتنفذ باسو الشعب ال بناني. 
 
 12مادة ال
ع اى أن تتاوفر فياه  لكل وطني لبناني ب غ من العمر إحادى وعشارنن سانء اام اء حاق فاي أن يكاون ناخباا   

 الشروط المط واء بمقتمى قانون ا نتخاب. 
 

 الفصل الثاني
 

 ة ــرعـتـــلطة المشــــالس
 

 11المادة 
 17/11/1917)الم غاإل بمورب القانون الدستور  الصادر في 
 (11/9/1991والمنشرإل بمورب القانون الدستور  الصادر في 

مااع انتخاااب أو  مج ااي نااواب ع ااى أساااس وطنااي   طااائفي يسااتادل مج ااي ل شاايو  تتمثاال فيااه رميااع 
 العائ ت الروحيء وتناصر ص حياته في القمايا المصيرنء. 

 
 13لمادة ا
 (17/11/1917)الغيم بمورب القانون الدستور  الصادر في  
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 14المادة 
 17/11/1917)المعدلء بالقانون الدستور  الصادر في 

 11/1/1991تارنخ  119و بالقرار  
 11/1/1997واالقانون الدستور  الصادر في  
 (11/9/1991واالقانون الدستور  الصادر في  

منتخبااين يكااون عااددهو وايفيااء انتخااابهو وفاقااا لقااوانين ا نتخاااب المرعيااء  يتاارلا مج ااي النااواب ماان نااواب
 ا ررا . 

 
 والى أن يمع مج ي النواب قانون انتخاب خارج القيد الطائفي، 

 اآلتيء:  دتوزع المقاعد النيابيء وفقا ل قواع
 بالتساو  بين المسيايين والمس مين.  -أ
 بين طوائا ال من الفئتين.  نسبيا   -ب
 بين المناطق.  نسبيا   -ج
 

قبل حكومء الوفاق  لمرإل واحدإل، تمأل بالتعيين دفعء واحدإل واركثرنء الث ثين منواصورإل استثنائيء، و 
الوطني، المقاعد النيابيء الشاغرإل بتارنخ نشر هذا القانون والمقاعد التي تستادل في قانون ا نتخاب، 

لوثيقء الوفاق الوطني. ونادد قانون ا نتخاب دقائق  ا  تطبيقا ل تساو  بين المسيايين والمس مين، وفق
 تطبيق هذه المادإل. 

 
 19المادة 

 (11/1/1997)المعدلء بالقانون الدستور  الصادر في 
إذا حل مج ي النواب ورب أن يشتمل قرار الال ع ى دعوإل  ررا  انتخابات رديدإل وهذه ا نتخابات 

 تجاوز الث ثء اشهر. وتنتهي في مدإل   ت 19تجر  وفقا ل مادإل 
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 الفصل الثالث
 

 ةــامــام عـــأحك
 16المادة 

 (17/11/1917)المعدلء بالقانون الدستور  الصادر في  
 بيروت مرا  الاكومء ومج ي النواب. 
 
 19المادة  

 17/11/1917)المعدلء بالقانون الدستور  الصادر في  
 (11/1/1997واالقانون الدستور  الصادر بتارنخ 

 مج ي النواب يمثل ازمء رمعا  و  يجوز أن تراط واالته بقيد أو شرط من قبل منتخبيه. عمو 
 

 15المادة 
 17/11/1917)المعدلء بالقانون الدستور  الصادر في  

 (1/5/1919واالقانون الدستور  الصادر في 
المج اي النياابي أو ماان يجاوز الجماع بااين النياباء ووظيفاء الااوزارإل. أماا الاوزرا  فيجااوز انتقااؤهو مان أعمااا  

 أشخاص خاررين عنه أو من ا يهما. 
 

 12المادة 
 (17/11/1917)المعدلء بالقانون الدستور  الصادر في  

 نها القانون. إن ازحوا  التي تفقد معها ازه يء ل نيابء يعي  
 

 31المادة 
 17/11/1917)المعدلء بمورب القانون الدستور  الصادر في 

 11/1/1991 تارنخ 119و بالقرار  
 11/1/1997واالقانون الدستور  الصادر في 
 (11/9/1991واالقانون الدستور  الصادر بتارنخ  
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ل نواب وحدهو الاق بالفصل في صااء نياابتهو و  يجاوز إبطاا  انتخااب نائاب ماا إ  بغالبياء الث ثاين مان  
 مجموع ازعما . 

 التنفيذ.  القانون المتع ق به موضع ت غى هذه المادإل حكما فور إنشا  المج ي الدستور  ووضع 
 

 32المادة 
 (17/11/1917)المعدلء بالقانون الدستور  الصادر في  

 ل قانون.  ومخالفا   كل ارتماع يعقده المج ي في غير المواعيد القانونيء يعد باط  حكما   
 

 31المادة 
 (17/11/1917)المعدلء بالقانون الدستور  الصادر في  

ي ال سنء في عقدين عاديين فالعقد ازو  يبتدئ يو  الث ثا  الذ  ي ي الخامي عشر يجتمع المج ي ف
آذار وتتوالى ر ساته حتى نهايء شهر أيار والعقد الثاني يبتدى  يو  الث ثا  الذ  ي ي الخامي من شهر 

ر ع يها قبل ال عمل آخ تشرنن ازو  وتخصص ر ساته بالباث في الموازنء والتصونمعشر من شهر 
 وتدو  مدإل هذا العقد إلى آخر السنء.

 
 33المادة 

 17/11/1917)المعدلء بالقانون الدستور  الصادر في  
 (11/9/1991واالقانون الدستور  بتارنخ 

إن افتتاح العقود العاديء واختتامها يجرنان حكما فاي المواعياد المبيناء فاي الماادإل الثانياء والث ثاين. ولارئيي 
استثنائيء بمرساو  ياادد افتتاحهاا  ع رئيي الاكومء أن يدعو مج ي النواب إلى عقودالجمهورنء با تفاق م

واختتامهاا وارنامجهاا. وع اى رئايي الجمهورناء دعاوإل المج ااي إلاى عقاود اساتثنائيء إذا ط بام ذلا  ازكثرنااء 
 المط قء من مجموع أعمائه. 

 
 34المادة 

 (17/11/1917)المعدلء بالقانون الدستور  الصادر في  
القرارات بغالبياء  ما لو تامره ازكثرنء من ازعما  الذين يؤلفونه وتتخذ   يكون ارتماع المج ي قانونيا  

 ازصوات. وإذا تعادلم ازصوات سقط المشروع المطروح ل مناقشء. 
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 39المادة 
 (17/11/1917)المعدلء بالقانون الدستور  الصادر في  

ع ااى ط ااب الاكومااء أو خمسااء ماان  مااع فااي ر سااء ساارنء بنااا   ر سااات المج ااي ع نيااء ع ااى أن لااه أن يجت
 أعمائه وله أن يقرر إعادإل المناقشء في ر سء ع نيء في المباث نفسه. 

 
 36المادة 

تعطى اآلرا  بالتصونم الشفو  أو بطرنقء القيا  والج وس إ  في الاالء التي يراد فيها ا نتخاب فتعطاى  
أو بااا قتراع ع ااى مساارلء الثقااء فااان اآلرا   فيمااا يخااتص بااالقوانين عمومااا   الساار . أمااا اآلرا  بطرنقااء ا قتااراع

 تعطى دائما بالمناداإل ع ى ازعما  برسمائهو واصوت عا .
 

 39المادة 
 17/11/1917)المعدلء بالقانون الدستور  الصادر في  

 (1/5/1919والقانون الدستور  الصادر في  
قاود العاديااء وفااي العقااود ا سااتثنائيء و  تجاار  المناقشااء فااي حاق ط ااب عااد  الثقااء مط ااق لكاال نائااب فااي الع

هااذا الط ااب و  يقتاارع ع يااه إ  بعااد انقمااا  خمسااء أيااا  ع ااى ازقاال ماان تااارنخ إيداعااه أمااا  عماادإل المج ااي 
 واب غه الوزنر والوزرا  المقصودين بذل . 

 
 35المادة 

 (17/11/1917)المعدلء بالقانون الدستور  الصادر في  
 تراح قانون لو ينل موافقء المج ي   يمكن أن يطرح ثانيء ل باث في العقد نفسه. كل اق 
 

 32المادة 
 (17/11/1917)المعدلء بالقانون الدستور  الصادر في  

  تجوز إقامء دعوى ر ائيء ع اى أ  عماو مان أعماا  المج اي بسابب اآلرا  وازفكاار التاي يباديها مادإل 
 نيابته.

 
 
 

mailto:info@lp.gov.lb
http://www.lp.gov.lb/


 

 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------  

   + 262 2 299111هاتف    2111 - 1122ص. ب   بيروت  -ساحة النجمة    -مجلس النواب 
 info@lp.gov.lb                    www.lp.gov.lb           +262 2 251192فاكس 

12     -  

 41المادة 
 (17/11/1917بالقانون الدستور  الصادر في  )المعدلء 

ا نعقاااد اتخاااذ إراارا ات ر ائيااء ناااو أ  عمااو ماان أعمااا  المج ااي أو إلقااا  القاابض    يجااوز أثنااا  دور
 ع يه إذا اقترف ررما ر ائيا إ  بإذن المج ي ما خ  حالء الت بي بالجرنمء )الجر  المشهود(. 

 
 42المادة 

 17/11/1917  الصادر في  )المعدلء بالقانون الدستور 
  11/1/1991تارنخ  119واالقرار  

 (11/1/1997واالقانون الدستور  الصادر في 
إذا خ  مقعاد فاي المج اي يجاب الشاروع فاي انتخااب الخ اا فاي خا   شاهرنن. و  تتجااوز نياباء العماو 

 الجديد ارل نيابء العمو القديو الذ  يال ما ه. 
 قبل انتها  عهد نيابته برقل من ستء اشهر ف  يعمد إلى انتخاب خ ا.  أما إذا خ  المقعد في المج ي

 
 41المادة 

 17/11/1917)المعدلء بالقانون الدستور  الصادر في  
 11/1/1991تارنخ  119واالقرار  
 (11/1/1997واالقانون الدستور  الصادر في  
 ما السابقء  نتها  مدإل النيابء.تجر  ا نتخابات العامء لتجديد هيئء المج ي في خ   الستين يو  
 

 43المادة 
 (17/11/1917)المعدلء بالقانون الدستور  الصادر في  

 ل مج ي أن يمع ندامه الداخ ي.  
 

 44المادة 
 17/11/1917)المعدلء بالقانون الدستور  الصادر في  

 11/1/1997في  واالقانون الدستور  الصادر 
 (11/9/1991واالقانون الدستور  الصادر في  
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ونقاو  العماوان ازصاغر سانا بياانهو  فاي اال مارإل يجادد المج اي انتخاباه يجتماع برئاساء اكبار أعماائه سانا  
ا ع اى حادإل باا قتراع مابوظيفء أمين. ونعمد إلى انتخاب الرئيي ونائب الرئيي لمدإل و ياء المج اي اال منه

ورإل اقتراع ثالثء ع ى الغالبيء النسبيء، السر  واالغالبيء المط قء من أصوات المقترعين. وتبنى النتيجء في د
 . منتخبا   يعد   وإذا تساوت ازصوات فازكبر سنا  

 
نتخابااه، وعنااد افتتاااح عقااد تشاارنن ازو  ماان ااال عااا ، يعمااد المج ااي إلااى إ وفااي ااال ماارإل يجاادد المج ااي

 مادإل.انتخاب أمينين با قتراع السر  وفقا ل غالبيء المنصوص عنها في الفقرإل ازولى من هذه ال
    

فاي أو  ر ساء يعقادها أن ينا ع الثقاء و ل مج ي ولمرإل واحدإل، بعد عامين من انتخاب رئيساه ونائاب رئيساه، 
ع ى عرنمء يوقعها عشارإل ناواب ع اى ازقال.  من رئيسه أو نائبه بركثرنء الث ثين من مجموع أعمائه بنا   

 ا  الشاغر. وع ى المج ي، في هذه الاالء، أن يعقد ع ى الفور ر سء لمل  المر 
 

 49المادة 
 (17/11/1917)المعدلء بالقانون الدستور  الصادر في  

 ليي زعما  المج ي حق ا قتراع ما لو يكونوا حاضرنن في الج سء و  يجوز التصونم واالء.  
 

 46المادة 
 (17/11/1917)المعدلء بالقانون الدستور  الصادر في  

 اخ ه بواسطء رئيسه.ل مج ي دون سواه أن يافظ الندا  في د 
 

 49المادة 
 (17/11/1917)المعدلء بالقانون الدستور  الصادر في  

 دفاعيء.  و  يجوز تقديو العرائض بصورإل شفونء أو ا    يجوز تقديو العرائض إلى المج ي إ  خط
 

 45المادة 
 (17/11/1917)المعدلء بالقانون الدستور  الصادر في  

 عما  المج ي تادد بقانون. التعونمات التي يتناولها أ 
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 الفصل الرابع
 

 ةـــلطة اإلجرائيــالس 
 

 : رئيس الجمهورية أولا 
 

 42المادة 
  17/11/1917)المعدلء بالقانون الدستور  الصادر في  

  1/5/1919في  واالقانون الدستور  الصادر
 11/1/1997واالقانون الدستور  الصادر في 

 (11/9/1991واالقانون الدستور  الصادر في  
والماافداااء ع اااى  رئااايي الجمهورناااء هاااو رئااايي الدولاااء ورمااا  وحااادإل الاااوطن. يساااهر ع اااى احتااارا  الدساااتور

وهاو القائااد  ،ل اادفاع ي المج ااي ازع اىئحكاا  الدسااتور. يار ز اساتق   لبنااان ووحدتاه وساا مء أراضايه وفقااا  
 ازع ى ل قوات المس اء التي تخمع لس طء مج ي الوزرا . 

 ىمهورنااء بااا قتراع الساار  بغالبيااء الث ثااين ماان مج ااي النااواب فااي الاادورإل ازولااى، ونكتفااينتخااب رئاايي الج
بالغالبيء المط قء في دورات ا قتراع التي ت ي. وتادو  رئاساته سام سانوات و  تجاوز إعاادإل انتخاباه إ  بعاد 

 اى الشاروط التاي ع سم سانوات  نتهاا  و يتاه و  يجاوز انتخااب أحاد لرئاساء الجمهورناء ماا لاو يكان حاائ ا  
 تؤه ه ل نيابء وغير المانعء زه يء الترشيح.

امااااا انااااه   يجااااوز انتخاااااب القماااااإل ومااااوظفي الفئااااء ازولااااى، ومااااا يعادلهااااا فااااي رميااااع ا دارات العامااااء  
وساائر ازشاخاص المعنااونين فاي القاانون العاا ، ماادإل قياامهو باوظيفتهو وخا   الساانتين والمؤسساات العاماء 

 عن وظيفتهو أو تارنخ إحالتهو ع ى التقاعد. خ استقالتهو وانقطاعهو فع يا  ال تين ت يان تارن
  

 91المادة 
لألمااء  عناادما يقاابض رئاايي الجمهورنااء ع ااى أزمااء الاكااو ع يااه أن يا ااا أمااا  البرلمااان يمااين ا خاا ص

 والدستور بالنص التالي: 
ــاع ال  ــيم "   ــة وقوانينهــا أاحلــف ب ــرم دســتور األمــة اللبناني ــي احت ــانين ــوبن اللبن  واحفــا اســتقلل ال

 وسلمة أراضيه".
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 92المادة 
 17/11/1917)المعدلء بالقانون الدستور  الصادر في  

 (11/9/1991واالقانون الدستور  الصادر في 
رئاايي الجمهورنااء القااوانين وفااق المهاال الماااددإل فااي الدسااتور بعااد أن يكااون وافااق ع يهااا المج ااي،  يصاادر

 التقيد برحكامها.من  ع يها أو أن يعفي أحدا   ن يدخل تعدي   ونط ب نشرها، وليي له أ
 
 91المادة  

 17/11/1917)المعدلء بالقانون الدستور  الصادر في  
 9/11/1991واالقانون الدستور  الصادر في 
 (11/9/1991واالقانون الدستور  الصادر في 

رامهااا با تفاااق مااع رئاايي الاكومااء. و  يتااولى رئاايي الجمهورنااء المفاوضااء فااي عقااد المعاهاادات الدوليااء وإب
تصبح مبرمء إ  بعد موافقء مج ي الوزرا . وتط اع الاكوماء مج اي الناواب ع يهاا حينماا تمكنهاا مان ذلا  
مصا اء الاب د وسا مء الدولاء. أماا المعاهادات التاي تنطاو  ع اى شاروط تتع اق بمالياء الدولاء والمعاهادات 

وز فساااخها سااانء فساانء، فااا  يمكااان إبرامهااا إ  بعاااد موافقاااء مج اااي التجارنااء وساااائر المعاهااادات التااي   يجااا
 النواب.

 
 93المادة 

 17/11/1917)المعدلء بالقانون الدستور  الصادر في  
 11/1/1997واالقانون الدستور  الصادر في 
 (11/9/1991واالقانون الدستور  الصادر في 

 أن يشارك في التصونم.يترأس رئيي الجمهورنء مج ي الوزرا  عندما يشا  دون  -1
إلاى  ا بالتشااور ماع رئايي مج اي الناواب اساتنادا  ي رئيي الجمهورناء رئايي الاكوماء المك  ايسم   -1 

 ع ى نتائجها.  استشارات نيابيء م  مء يط عه رسميا  
 . يصدر مرسو  تسميء رئيي مج ي الوزرا  منفردا   -1
الاوزرا   لاكوماء ومراسايو قباو  اساتقالءيصدر با تفاق مع رئيي مج ي الوزرا  مرسو  تشاكيل ا -9

 أو إقالتهو. 
 يصدر منفردا المراسيو بقبو  استقالء الاكومء أو اعتبارها مستقي ء.  -5
 يايل مشارنع القوانين التي ترفع إليه من مج ي الوزرا  إلى مج ي النواب.  -6
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 يعتمد السفرا  ونقبل اعتمادهو.  -7
 وسمء الدولء بمرسو . يرئي الاف ت الرسميء ونمنح أ  -1
 يمنح العفو الخاص بمرسو . أما العفو الشامل ف  يمنح إ  بقانون.  -9
 يوره عندما تقتمي المرورإل رسائل إلى مج ي النواب.  -11
 يعرض أ  أمر من ازمور الطارئء ع ى مج ي الوزرا  من خارج ردو  ازعما .  -11
 با تفاق مع رئيي الاكومء.  ذل  ضرورنا   ا ما رأى يدعو مج ي الوزرا  استثنائيا   -11
 
 94المادة 

 (11/9/1991)المعدلء بالقانون الدستور  الصادر في 
أو الاااوزرا  والاااوزنر ررات رئااايي الجمهورناااء يجاااب أن يشاااترك معاااه فاااي التوقياااع ع يهاااا رئااايي الاكوماااء امقااا

 أو اعتبارها مستقي ء.  المختصون ما خ  مرسو  تسميء رئيي الاكومء ومرسو  قبو  استقالء الاكومء
 أما مرسو  إصدار القوانين فيشترك معه في التوقيع ع يه رئيي الاكومء. 
 

 99المادة 
 17/11/1917)المعدلء بالقانون الدستور  الصادر في  

 1/5/1919واالقانون الدستور  الصادر في 
 (11/9/1991واالقانون الدستور  الصادر في 

مان هاذا الدساتور، الط اب  77و 65ا ت المنصاوص عنهاا فاي الماادتين يعود لارئيي الجمهورناء، فاي الاا
إلى مج ي الوزرا  حل مج ي الناواب قبال انتهاا  عهاد النياباء. فاإذا قارر مج اي الاوزرا ، بناا  ع اى ذلا ، 

 ، وفاااي هااذه الااااا  تجتمااع الهيئاااات ا نتخابيااء وفقاااا  المج اااي، يصاادر رئااايي الجمهورنااء مرساااو  الااال   حاال  
زحكا  المادإل الخامسء والعشرنن من الدستور وندعى المج اي الجدياد ل رتمااع فاي خا   ازياا  الخمساء 

 عشر التي ت ي إع ن ا نتخاب. 
 نتخاب مج ي رديد. إتستمر هيئء مكتب المج ي في تصرنف ازعما  حتى  

سء والعشرنن من الدستور وفي حا  عد  إررا  ا نتخابات ضمن المه ء المنصوص عنها في المادإل الخام
 زحكا  الدستور. وارنه لو يكن ونستمر مج ي النواب في ممارسء س طاته وفقا   يعتبر مرسو  الال باط   
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 96المادة 
 17/11/1917)المعدلء بالقانون الدستور  الصادر في  

 (11/9/1991واالقانون الدستور  الصادر في 
ااا ع يهاااا الموافقاااء النهائياااء فاااي خااا   شاااهر بعاااد إحالتهاااا إلاااى م يصااادر رئااايي الجمهورناااء القاااوانين التاااي تم 

بوراوب اساتعجا  إصادارها، فيجاب ع ياه أن  الاكومء ونط ب نشرها. أما القوانين التي يتخذ المج اي قارارا  
 يصدرها في خ   خمسء أيا  ونط ب نشرها. 

نداار فااي أ  قاارار ماان وهااو يصاادر المراساايو ونط ااب نشاارها، ولااه حااق الط ااب إلااى مج ااي الااوزرا  إعااادإل ال
 القاارارات التااي يتخااذها المج ااي خاا   خمسااء عشاار يومااا ماان تااارنخ إيداعااه رئاسااء الجمهورنااء. وإذا أصاار  
مج اااي الاااوزرا  ع اااى القااارار المتخاااذ أو انقمااام المه اااء دون إصااادار المرساااو  أو إعادتاااه يعتبااار القااارار أو 

 وورب نشره.  حكما   المرسو  نافذا  
 

 99المادة 
 17/11/1917نون الدستور  الصادر في  المعدلء بالقا)

 (11/9/1991واالقانون الدستور  الصادر في 
حق ط ب إعادإل الندار فاي القاانون مارإل واحادإل ضامن المه اء  ،لرئيي الجمهورنء بعد إط ع مج ي الوزرا 

مان إصادار  الماددإل  صداره و  يجوز أن يرفض ط به. وعندما يستعمل الرئيي حقه هذا يصبح فاي حال  
قااانون إلااى أن يوافااق ع يااه المج ااي بعااد مناقشااء أخاارى فااي شاارنه، وإقااراره بالغالبيااء المط قااء ماان مجمااوع ال

 ازعما  الذين يؤلفون المج ي قانونا. 
 وورب نشره. حكما   ا  وفي حا  انقما  المه ء دون إصدار القانون أو إعادته يعتبر القانون نافذ

 
 95المادة 

 17/11/1917صادر في  )المعدلء بالقانون الدستور  ال
 (11/9/1991واالقانون الدستور  الصادر في 

بموافقء مج ي الوزرا  مشيرإل إلى ذل  في مرسو  ا حالاء  كل مشروع قانون تقرر الاكومء اونه مستعج   
مان طرحاه ع اى المج اي، واعاد إدراراه فاي رادو  أعماا   يمكن لرئيي الجمهورنء بعد ممي أراعين يوماا  

بتنفيااذه بعااد  قاضاايا   وتااه فيهااا وممااي هااذه المه ااء دون أن يباام فيااه، أن يصاادر مرسااوما  ر سااء عامااء وت 
 موافقء مج ي الوزرا . 
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 92المادة 
 (17/11/1917)المعدلء بالقانون الدستور  الصادر في  

ولايي لاه أن يفعال ذلا  مارتين فاي  واحادا   لرئيي الجمهورنء ترريل انعقاد المج ي إلى أمد   يتجاوز شهرا  
 لعقد الواحد.ا
 

 61المادة 
 (11/1/1997)المعدلء بالقانون الدستور  الصادر في  

   تبعء ع ى رئيي الجمهورنء حا  قيامه بوظيفته إ  عند خرقه الدستور أو في حا  الخيانء العدمى. 
ذه الجارائو و  يمكن اتهامه بسابب ها  أما التبعء فيما يختص بالجرائو العاديء فهي خاضعء ل قوانين العامء.

أو لع تااي خاارق الدسااتور والخيانااء العدمااى إ  ماان قباال مج ااي النااواب بمورااب قاارار يصاادره بغالبيااء ث ثااي 
مجموع أعمائه ونااكو أما  المج ي ازع ى المنصوص ع يه في المادإل الثمانين ونعهد في وظيفء النيابء 

 ء من رميع غرفها. نه الماكمء الع يا المؤلفالعامء لدى المج ي ازع ى إلى قاض تعي  
 

 62المادة 
يكا رئايي الجمهورناء عان العمال عنادما ياتهو وتبقاى سادإل الرئاساء خالياء إلاى أن تفصال القمايء مان قبال 

 المج ي ازع ى. 
 

 61المادة 
 (11/9/1991)المعدلء بالقانون الدستور  الصادر في 

 واالء بمج ي الوزرا .  سدإل الرئاسء ز  ع ء اانم تناط ص حيات رئيي الجمهورنء في حا  خ و  
 

 63المادة 
 نقاصها مدإل و يته. إمخصصات رئيي الجمهورنء تادد بمورب قانون و  تجوز زنادتها و   
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 رئيس مجلس الوزراء  :ثانياا 
 

 64المادة 
 (11/9/1991)المعدلء بالقانون الدستور  الصادر في 

عان تنفيااذ السياساء العامااء  ونعتباار مساؤو    رئايي مج اي الااوزرا  هاو رئاايي الاكوماء يمث هاا ونااتك و باسامها
 ء: آلتيالتي يمعها مج ي الوزرا . وهو يمارس الص حيات ا

 لرئيي المج ي ازع ى ل دفاع. نائبا   ونكون حكما   ،ي مج ي الوزرا ئير   -1
يجر  ا ستشارات النيابيء لتشكيل الاكومء ونوقاع ماع رئايي الجمهورناء مرساو  تشاكي ها. وع اى   -1

أن تتقد  من مج ي الناواب ببيانهاا الاوزار  لنيال الثقاء فاي مه اء ث ثاين يوماا مان تاارنخ  الاكومء
صاادور مرسااو  تشااكي ها. و  تمااارس الاكومااء صاا حياتها قباال ني هااا الثقااء و  بعااد اسااتقالتها أو 

 اعتبارها مستقي ء إ  بالمعنى الميق لتصرنف ازعما .
 النواب.  يطرح سياسء الاكومء العامء أما  مج ي  -1
ل اكومااء ومرسااو  قبااو   يوقاع مااع رئاايي الجمهورناء رميااع المراساايو مااا عادا مرسااو  تسااميته رئيساا   -9

 استقالء الاكومء أو اعتبارها مستقي ء.
 يوقع مرسو  الدعوإل إلى فتح دورإل استثنائيء ومراسيو إصدار القوانين وط ب إعادإل الندر فيها. -5
 د ونمع ردو  أعماله. يدعو مج ي الوزرا  إلى ا نعقا -6

ع اااى المواضااايع التاااي يتمااامنها وع اااى المواضااايع الطارئاااء التاااي  ونط اااع رئااايي الجمهورناااء مسااابقا  
 ستباث. 

يتابع أعماا  ا دارات والمؤسساات العاماء وننساق باين الاوزرا  ونعطاي التوريهاات العاماء لمامان  -7
 حسن سير العمل. 

 ولء بامور الوزنر المختص. يعقد ر سات عمل مع الجهات المعنيء في الد -1
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 مجلس الوزراء  :ثالثاا 
 

 69المادة 
 (11/9/1991)المعدلء بالقانون الدستور  الصادر في 

تناط الس طء ا ررائيء بمج ي الوزرا . وهو السا طء التاي تخماع لهاا القاوات المسا اء، ومان الصا حيات 
 التي يمارسها: 

ا ت ووضااع مشااارنع القااوانين والمراساايو التنديميااء وضااع السياسااء العامااء ل دولااء فااي رميااع المجاا  -1
 واتخاذ القرارات ال زمء لتطبيقها. 

السااااهر ع ااااى تنفيااااذ القااااوانين وازندمااااء وا شااااراف ع ااااى أعمااااا  ااااال أرهاااا إل الدولااااء ماااان إدارات   -1
 ومؤسسات مدنيء وعسكرنء وامنيء ب  استثنا . 

 ق القانون.تعيين موظفي الدولء وصرفهو وقبو  استقالتهو وف   -1
عان  ،حل مج ي النواب بط ب من رئيي الجمهورنء إذا امتنع مج ي النواب، لغيار أساباب قااهرإل -9

ا رتماع طوا  عقد عاد  أو طوا  عقدين استثنائيين متاواليين   تقال مادإل اال منهاا عان الشاهر 
ذا الاااق أو فاي حاا  رد الموازنااء برمتهاا بقصاد شاال ياد الاكوماء عاان العمال. و  تجاوز ممارسااء ها

 مرإل ثانيء لألسباب نفسها التي دعم إلى حل المج ي في المرإل ازولى.
فااي مقاار خاااص ونتاارأس رئاايي الجمهورنااء ر ساااته عناادما ياماار.  يجتمااع مج ااي الااوزرا  دورنااا   -5 

. فااإذا تعااذر ذلاا  ونكااون النصاااب القااانوني  نعقاااده أكثرنااء ث ثااي أعمااائه، ونتخااذ قراراتااه توافقيااا  
تخذ قراراته بركثرنء الامور. أما المواضيع ازساسيء فإنها تاتاج إلى موافقء ث ثي فبالتصونم، ون

 عدد أعما  الاكومء المادد في مرسو  تشكي ها. ونعتبر مواضيع أساسيء ما يرتي: 
، إعاااا ن حالااااء الطااااوارئ وإلغاؤهااااا، الااااارب والساااا و، التعبئااااء العامااااء، ا تفاقااااات تعااااديل الدسااااتور

الموازناااء العاماااء ل دولاااء، الخطاااط ا نمائياااء الشاااام ء والطون اااء المااادى، تعياااين  والمعاهااادات الدولياااء،
مااوظفي الفئااء ازولااى ومااا يعادلهااا، إعااادإل النداار فااي التقساايو ا دار ، حاال مج ااي النااواب، قااانون 

 ا نتخابات، قانون الجنسيء، قوانين ازحوا  الشخصيء، إقالء الوزرا . 
 

 66المادة 
 17/11/1917ستور  الصادر في  )المعدلء بالقانون الد

 (11/9/1991واالقانون الدستور  الصادر في 
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   ي ي الوزارإل إ  ال بنانيون و  يجوز تولي الوزارإل إ  لمن يكون حائ ا ع ى الشروط التي تؤه ه ل نيابء.
ر العائادإل إلاى يتولى الوزرا  إدارإل مصالح الدولء ونناط بهو تطبيق ازندماء والقاوانين اال بماا يتع اق باازمو 

 ما خص به. اإدارته و 
تبعااء أفعااالهو  فراديااا  إتجاااه مج ااي النااواب تبعااء سياسااء الاكومااء العامااء ونتام ااون  يتاماال الااوزرا  إرماليااا  

 الشخصيء.
 

 69المادة 
 (17/11/1917)المعدلء بالقانون الدستور  الصادر في  
ما يط بون الك   ولهو أن يستعينوا بمن يرون سمعوا عندن ي  أى شاؤوا و ن  أل وزرا  أن يامروا إلى المج ي 

 من عما  إدارتهو. 
 

 65المادة 
 (17/11/1917)المعدلء بالقانون الدستور  الصادر في  

ل مااادإل السااابعء والث ثااين ورااب ع ااى هااذا الااوزنر أن  ا يقاارر المج ااي عااد  الثقااء برحااد الااوزرا  وفاقااا  معنااد
 يستقيل.

 
 62المادة 

 17/11/1917لدستور  الصادر في  )المعدلء بالقانون ا
 1/5/1919والم غاإل بالقانون الدستور  الصادر في 
 (11/9/1991والمنشرإل بالقانون الدستور  الصادر في 

 
 : اآلتيءتعتبر الاكومء مستقي ء في الاا ت  -1

 إذا استقا  رئيسها.   -أ
 ثر من ث ث أعمائها المادد في مرسو  تشكي ها. أكإذا فقدت  -ب
 وفاإل رئيسها. ب -ج
 عند بد  و يء رئيي الجمهورنء.  -د
 عند بد  و يء مج ي النواب.  -اه
 ع ى طرحها الثقء.  عند ن ع الثقء منها من قبل المج ي النيابي بمبادرإل منه أو بنا    -و
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 . تكون إقالء الوزنر بمرسو  يوقعه رئيي الجمهورنء ورئيي الاكومء بعد موافقء ث ثي أعما  الاكومء -1
في دورإل انعقااد اساتثنائيء حتاى  عند استقالء الاكومء أو اعتبارها مستقي ء يصبح مج ي النواب حكما   - 1

 ترليا حكومء رديدإل وني ها الثقء. 
 

 91المادة 
 (11/9/1991)المعدلء بالقانون الدستور  الصادر في 

بااإخ لهو بالواربااات و العدمااى أ لمج ااي النااواب أن يااتهو رئاايي مج ااي الااوزرا  والااوزرا  بارتكااابهو الخيانااء
 تها  إ  بغالبيء الث ثين من مجموع أعما  المج ي.  المترتبء ع يهو و  يجوز أن يصدر قرار ا

 والوزرا  الاقوقيء. ونادد قانون خاص شروط مسؤوليء رئيي مج ي الوزرا  
 

 92المادة 
 (11/9/1991)المعدلء بالقانون الدستور  الصادر في 

 الوزنر المتهو أما  المج ي ازع ى. و ج ي الوزرا  يااكو رئيي م
 

 91المادة 
 (11/9/1991)المعدلء بالقانون الدستور  الصادر في 

ذا اسااتقا    تكااون إتهااا  باقااه، و  رئاايي مج ااي الااوزرا  أو الااوزنر عاان العماال فااور صاادور قاارار ا يكااا  
 مائيء.لعد  إقامء الدعوى ع يه أو لوقا المعام ت الق استقالته سببا  
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 ثـالـاب الثــالب
 
 انتخاب رئيس الجمهورية -أ

 
 93المادة 

 17/11/1917)المعدلء بالقانون الدستور  الصادر في  
 11/5/1991واالقانون الدستور  الصادر في 
 (19/9/1976واالقانون الدستور  الصادر في 

 المج اي بناا     اى ازكثار ي تائوقبل موعد انتها  و يء رئيي الجمهورنء بمدإل شاهر ع اى ازقال أو شاهرنن ع
فااي  نااه يجتمااع حكمااا  إع ااى دعااوإل ماان رئيسااه  نتخاااب الاارئيي الجديااد وإذا لااو ياادع المج ااي لهااذا الغاارض ف

 نتها  و يء الرئيي. إرل أاليو  العاشر الذ  يسبق 
 

 94المادة 
 (17/11/1917)المعدلء بالقانون الدستور  الصادر في  

اإل الرئيي أو استقالته أو سبب آخر فألرل انتخاب الخ ا يجتماع المج اي إذا خ م سدإل الرئاسء بسبب وف
باكاااو القاااانون وإذا اتفاااق حصاااو  خااا   الرئاساااء حاااا  وراااود مج اااي الناااواب مااانا  تااادعى الهيئاااات  فاااورا  

 ا نتخابيء دون إبطا  ونجتمع المج ي باكو القانون حا  الفراغ من ازعما  ا نتخابيء. 
 

 99المادة 
 (17/11/1917القانون الدستور  الصادر في  )المعدلء ب

إن المج ي الم تئو  نتخاب رئيي الجمهورنء يعتبر هيئء انتخابيء   هيئء اشتراعيء ونترتب ع يه الشاروع  
 حا  في انتخاب رئيي الدولء دون مناقشء أو أ  عمل آخر. 

 
 في ت ديل الدستور  -ب
 

 96المادة 
 (17/11/1917در في  )المعدلء بالقانون الدستور  الصا
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يمكن إعادإل الندر في الدستور بنا  ع ى اقتراح رئيي الجمهورنء فتقد  الاكومء مشروع القانون إلى 
 مج ي النواب. 

 
 99المادة 

 (17/11/1917)المعدلء بالقانون الدستور  الصادر في  
 (11/9/1991واالقانون الدستور  الصادر في 

ر بنااا  ع ااى ط ااب مج ااي النااواب فيجاار  ازماار حينئااذ ع ااى الورااه إعااادإل النداار فااي الدسااتو  يمكاان أيمااا  
 اآلتي:

ياااق لمج ااي النااواب فااي خاا   عقااد عاااد  وانااا  ع ااى اقتااراح عشاارإل ماان أعمااائه ع ااى ازقاال أن يبااد  
  بإعادإل الندر في الدستور. اقتراحه بركثرنء الث ثين من مجموع ازعما  الذين يترلا منهو المج ي قانونا  

 

غ رئيي المج ي واد والمسائل التي يتناولها ا قتراح يجب تاديدها وذارها بصورإل واضاء، فيب   ع ى أن الم
ذل  ا قتراح إلى الاكومء طالبا إليها أن تمع مشروع قانون في شرنه، فإذا وافقم الاكومء المج ي ع ى 

اشااهر  ء   أراعاااقتراحااه بركثرنااء الث ثااين ورااب ع يهااا أن تمااع مشااروع التعااديل وتطرحااه ع ااى المج ااي خاا
 ءالمج ااي ع يااه بركثرنااء ث ثاا وإذا لااو توافااق فع يهااا أن تعيااد القاارار إلااى المج ااي ليدرسااه ثانيااء، فااإذا أصاار  

إرابء المج ي إلى  ، ف رئيي الجمهورنء حينئذ أماأرااع مجموع ازعما  الذين يترلا منهو المج ي قانونا  
المج اي  هر، فاإذا أصار  شات رديادإل خا   ث ثاء انتخابااإرغبته أو الط اب مان مج اي الاوزرا  ح اه وإرارا  

 شهر. أالجديد ع ى وروب التعديل ورب ع ى الاكومء ا نصياع وطرح مشروع التعديل في مدإل أراعء 
 
 في أعمال مجلس النواب  - ج

 
 95المادة 

 (17/11/1917)المعدلء بالقانون الدستور  الصادر في  
ستور يجاب ع ياه أن يثاابر ع اى المناقشاء حتاى التصاونم إذا طرح ع ى المج ي مشروع يتع ق بتعديل الد

نااه   يمكنااه أن يجاار  مناقشااء أو أن يصااوت إ  ع ااى المااواد والمسااائل أع ااى  .ع يااه قباال أ  عماال آخاار
 الماددإل بصورإل واضاء في المشروع الذ  يكون قد  له. 
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 92المادة 
 17/11/1917)المعدلء بالقانون الدستور  الصادر في  

 (11/9/1991الدستور  الصادر في واالقانون 
ت ع ياه ماا عندما يطرح ع ى المج ي مشروع يتع ق بتعاديل الدساتور   يمكناه أن يبااث فياه أو أن يصاو  

ونجاب أن يكاون التصاونم بالغالبياء  لو ت تئو أكثرنء مؤلفء من ث ثي ازعما  الذين يؤلفون المج ي قانوناا  
 نفسها. 

ق بتعااديل الدسااتور بالشااكل والشااروط نفسااها التااي تصاادر انون المتع  ااوع ااى رئاايي الجمهورنااء أن يصاادر القاا
وتنشر بموربها القوانين العاديء وناق له خ   المدإل المعينء لإلصدار أن يط ب إلى المج ي بعد إطا ع 

 .مج ي الوزرا  إعادإل المناقشء في المشروع مرإل أخرى ونصوت ع يه بركثرنء ث ثي ازصوات أيما  
 

 الباب الرابع
 

 ةــلفـر مختـــدابيت
 
 المجلس األعلى  -أ

 51المادة 
 17/11/1917)المعدلء بالقانون الدستور  الصادر في  

 (11/9/1991واالقانون الدستور  الصادر في 
يترلا المج ي ازع ى ومهمته مااكمء الرؤساا  والاوزرا  مان سابعء ناواب ينتخابهو مج اي الناواب وثمانياء 

تبء حسب درراات التس سال القماائي أو باعتباار القدمياء إذا تسااوت دررااتهو من أع ى القماإل ال بنانيين ر 
ونجتمعون تام رئاسء ارفع هؤ   القماإل رتبء وتصدر قرارات التجرنو من المج ي ازع اى بغالبياء عشارإل 

 أصوات. وتادد أصو  المااكمات لديه بمورب قانون خاص. 
 
 في المالية -ب

 52المادة 
 (11/1/1997دستور  الصادر في  )المعدلء بالقانون ال
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تفرض المرائب العموميء و  يجوز احدال ضرنبء ما وربايتهاا فاي الجمهورناء ال بنانياء إ  بموراب قاانون 
 شامل تطبق أحكامه ع ى رميع ازراضي ال بنانيء دون استثنا . 

 
 51المادة 

   يجوز تعديل ضرنبء أو إلغاؤها إ  بقانون. 
 

 53المادة 
بد  عقد تشارنن ازو  تقاد  الاكوماء لمج اي الناواب موازناء شاام ء نفقاات الدولاء ودخ هاا عان  كل سنء في

 . بندا   السنء القادمء ونقترع ع ى الموازنء بندا  
 

 54المادة 
 (17/11/1917)المعدلء بالقانون الدستور  الصادر في  

ا سااتثنائيء أن ي نااد  ا ضااافيء أو و  يجااوز ل مج ااي فااي خاا   المناقشااء بالمي انيااء وامشااارنع ا عتمااادات 
ا عتمادات المقترحء ع يه في مشروع الموازنء أو في بقيء المشارنع المذاورإل سوا  اان ذل  بصورإل تعديل 
يدخ ه ع يها أو بطرنقء ا قتراح. غير انه يمكناه بعاد ا نتهاا  مان ت ا  المناقشاء أن يقارر بطرنقاء ا قتاراح 

 رديدإل. قوانين من شرنها إحدال نفقات
 

 59المادة 
 17/11/1917)المعدلء بالقانون الدستور  الصادر في  

 11/1/1997واالقانون الدستور  الصادر في 
 (11/9/1991واالقانون الدستور  الصادر في 

   يجوز أن يفتح اعتماد استثنائي إ  بقانون خاص. 
ع اى قارار صاادر عان  ، بناا   رسوما  أما إذا دعم ظروف طارئء لنفقات مستعج ء فيتخذ رئيي الجمهورنء م

عتماادات فاي الموازناء ع اى أن   تتجااوز هاذه إ ستثنائيء أو إضافيء وانقل إمج ي الوزرا ، بفتح اعتمادات 
أقصى يادد في قانون الموازنء. ونجب أن تعرض هذه التدابير ع اى موافقاء المج اي فاي  عتمادات حدا   ا

 أو  عقد ي تئو فيه بعد ذل . 
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 56المادة 
 17/11/1917)المعدلء بالقانون الدستور  الصادر في  

 (11/9/1991واالقانون الدستور  الصادر في 
إذا لااو يباام مج ااي النااواب نهائيااا فااي شاارن مشااروع الموازنااء قباال ا نتهااا  ماان العقااد المعااين لدرسااه فاارئيي 

غاياء نهاياء ااانون الثااني يساتمر ل لعقد استثنائي الجمهورنء با تفاق مع رئيي الاكومء يدعو المج ي فورا  
فاااي مشاااروع الموازناااء ف مج اااي  لمتابعاااء درس الموازناااء وإذا انقماااى العقاااد ا ساااتثنائي هاااذا ولاااو يبااام نهائياااا  

ع يااه عاان رئاايي الجمهورنااء، مرسااو  يجعاال بموربااه المشااروع بالشااكل  ، يصاادر بنااا   الااوزرا  أن يتخااذ قاارارا  
 يجوز لمج ي الوزرا  أن يساتعمل هاذا الااق إ  إذا ااان به. و  ومعمو    الذ  تقد  به إلى المج ي مرعيا  

 ع ى ازقل. مشروع الموازنء قد طرح ع ى المج ي قبل بدايء عقده بخمسء عشر يوما  
 

ع ى انه في مدإل العقد ا ستثنائي المذاور تجبى المرائب والتكاليا والرسو  والمكوس والعائدات ازخارى 
ونمااف إليهاا ماا فاتح بهاا مان ا عتماادات ا ضاافيء  ء الساابقء أساساا  كما فاي الساابق وتؤخاذ مي انياء السان

الدائمء وناذف منها ما اسقط من ا عتمادات الدائمء وترخذ الاكومء نفقات شهر اانون الثاني من السانء 
 الجديدإل ع ى القاعدإل ا ثني عشرنء. 

 
 59المادة 

 (17/11/1917)المعدلء بالقانون الدستور  الصادر في  
نشار موازناء  حسابات ا دارإل الماليء النهائيء لكل سنء يجب أن تعرض ع ى المج ي ليوافق ع يهاا قبال إن

 المااسبات.  يء التي ت ي ت   السنء وسيوضع قانون خاص لتشكيل ديوانثانالسنء ال
 

 55المادة 
 .   يجوز عقد قرض عمومي و  تعهد يترتب ع يه إنفاق من ما  الخ انء إ  بمورب قانون 

 
 52المادة 

  يجوز منح أ  التا ا  أو امتيااز  ساتغ   ماورد مان ماوارد ثاروإل الاب د الطبيعياء أو مصا اء ذات منفعاء 
 عامء أو أ  احتكار إ  بمورب قانون والى زمن مادود.
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 الباب الخامس
 

 أحكام تت لق بالدولة المنتدبة وب صبة األمم

 
 21و 22و 21المواد 
 (9/11/1991انون الدستور  الصادر في بالقهذه المواد )ألغيم 

 
 23المادة 

 (11/1/1997)ألغيم بالقانون الدستور  الصادر في 
 

 24المادة 
 (9/11/1991)ألغيم بالقانون الدستور  الصادر في 

 
 

 الباب السادس
 

 ةــؤقتـة مـام نهائيــأحك
 

 29المادة 
 9/11/1991)المعدلء بالقانون الدستور  الصادر في 

 (11/9/1991ون الدستور  الصادر في واالقان
تخااذ ا رارا ات الم ئماء إع ى مج ي النواب المنتخب ع ى أسااس المناصافء باين المسا مين والمسايايين 

لتاقياق إلغااا  الطائفيااء السياساايء وفااق خطااء مرح يااء وتشاكيل هيئااء وطنيااء برئاسااء رئاايي الجمهورنااء، تمااو 
 الوزرا  شخصيات سياسيء وفكرنء وارتماعيء. با ضافء إلى رئيي مج ي النواب ورئيي مج ي 

مهمااء الهيئااء دراسااء واقتااراح الطاارق الكفي ااء بإلغااا  الطائفيااء وتقااديمها إلااى مج سااي النااواب والااوزرا  ومتابعااء 
 تنفيذ الخطء المرح يء. 
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 وفي المرح ء ا نتقاليء: 
 تمثل الطوائا بصورإل عادلء في تشكيل الوزارإل.  -أ
ل الطااااائفي ونعتمااااد ا ختصاااااص والكفااااا إل فااااي الوظااااائا العامااااء والقمااااا  ت غااااى قاعاااادإل التمثياااا -ب

لمقتمااايات الوفااااق الاااوطني  والمؤسساااات العاماااء والمخت طاااء وفقاااا  والمؤسساااات العساااكرنء وازمنياااء 
باستثنا  وظائا الفئء ازولى فيها وفي ما يعااد  الفئاء ازولاى فيهاا وتكاون هاذه الوظاائا مناصافء 

ن دون تخصاايص أيااء وظيفااء زيااء طائفااء مااع التقيااد بمباادأ  ا ختصاااص بااين المساايايين والمساا مي
 والكفا إل. 

 
 211و 22و 25و 29و 26المواد 
 (11/1/1997بالقانون الدستور  الصادر في هذه المواد )ألغيم 

 
 212المادة 

تعااديل  تادعى دولااء لبناان الكبيار الجمهورناء ال بنانياء دون أ  تباديل أو 1916ابتادا  مان أو  أي او  سانء  
 آخر. 

 
 211المادة 

 (9/11/1991)المعدلء بالقانون الدستور  الصادر في 
 ألغيم ال ازحكا  ا شتراعيء المخالفء لهذا الدستور.

 
******************** 

 2216أيار سنة  13أذيع في 
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