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د�شتور اململكة الأردنية الها�شمية 
الف�صل الأول

الدولة ونظام احلكم فيها

اململك���ة الأردنية الها�سمية دول���ة عربية م�ستقلة  املادة 1- 
ذات �سي���ادة ملكه���ا ل يتجزاأ ول ين���زل عن �سي 
من���ه،  وال�سعب الأردين جزء م���ن الأمة العربية 

ونظام احلكم فيها نيابي ملكي وراثي.
ال�س���ام دي���ن الدول���ة واللغ���ة العربي���ة لغته���ا  املادة 2- 

الر�سمية.
مدين���ة عمان عا�سم���ة اململكة ويج���وز نقلها اإلى  املادة 3- 

مكان اآخر بقانون خا�ص.
تك���ون الراي���ة الأردنية عل���ى ال�س���كل واملقايي�ص  املادة 4- 

التالية:-
طولها �سعف عر�سها وتق�سم افقيا اإلى ثاث قطع   
مت�ساوي���ة متوازية،  العليا منها �سوداء والو�سطى 
بي�س���اء وال�سفل���ى خ�س���راء،  يو�س���ع عليه���ا من 
ناحية ال�سارية مثلث قائم احمر قاعدته م�ساوية 
لعر�ص الراية وارتفاعه م�ساو لن�سف طولها ويف 
هذا املثلث كوكب ابي�ص �سباعي ال�سعة م�ساحته 
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مما ميك���ن ان ت�ستوعبه دائرة قطرها واحد من 
اأربع���ة ع�سر من طول الراي���ة وهو مو�سوع بحيث 
يك���ون و�سط���ه عند نقط���ة تقاط���ع اخلطوط بني 
زوايا املثل���ث وبحيث يكون املح���ور املار من احد 

الروؤو�ص موازيًا لقاعدة هذا املثلث.

الف�صل الثاين
حقوق الأردنيني وواجباتهم

اجلن�سية الأردنية حتدد بقانون. املادة 5- 
املادة 6-

الأردنيون اأمام القانون �سواء ل متييز بينهم   -1  
يف احلقوق والواجبات وان اختلفوا يف العرق 

اأو اللغة اأو الدين.
2- الدف���اع ع���ن الوط���ن وار�سه ووح���دة �سعبه   
واحلف���اظ عل���ى ال�سل���م الجتماع���ي واجب 

مقد�ص على كل اأردين.)1)
3- تكف���ل الدول���ة العم���ل والتعلي���م �سمن حدود   
امكانياتها وتكف���ل الطماأنينة وتكاأفوؤ الفر�ص 

جلميع الأردنيني.
)1)  بموجب التعديل المنشور في العدد 5117 تاريخ 2011/10/1 من الجريدة الرسمية.
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الدي���ن  قوامه���ا  املجتم���ع  ا�سا����ص  ال�س���رة   -4  
والخ���اق وح���ب الوط���ن،  يحف���ظ القانون 

كيانها ال�سرعي ويقوي اوا�سرها وقيمها.)1)
5- يحمي القانون المومة والطفولة وال�سيخوخة   
ويرعى الن�صء وذوي العاقات ويحميهم من 

ال�ساءة وال�ستغال.)2)
املادة 7-

احلرية ال�سخ�سية م�سونة.  -1  
كل اعت���داء عل���ى احلقوق واحلري���ات العامة   -2  
اأو حرمة احلي���اة اخلا�سة للأردنيني جرمية 

يعاقب عليها القانون.)3)
املادة 8-)4) 

ل يجوز ان يقب�ص على احد اأو يوقف اأو يحب�ص   -1  
اأو تقيد حريته اإل وفق اأحكام القانون.

كل م���ن يقب����ص علي���ه اأو يوق���ف اأو يحب�ص اأو   -2  
تقيد حريت���ه جتب معاملته مب���ا يحفظ عليه 
كرامة الن�سان،  ول يجوز تعذيبه،  باي �سكل 
من ال�سكال،  اأو ايذاوؤه بدنيًا اأو معنويًا،  كما 

بموجب التعديل المنشور في العدد 5117 تاريخ 2011/10/1 من الجريدة الرسمية  (1(
بموجب التعديل المنشور في العدد 5117 تاريخ 2011/10/1 من الجريدة الرسمية  (2(
بموجب التعديل المنشور في العدد 5117 تاريخ 2011/10/1 من الجريدة الرسمية  (3(
بموجب التعديل المنشور في العدد 5117 تاريخ 2011/10/1 من الجريدة الرسمية  (4(
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ل يج���وز حجزه يف غري الماكن التي جتيزها 
القوان���ني،  وكل قول ي�سدر ع���ن اي �سخ�ص 
حت���ت وط���اأة اي تعذيب اأو اي���ذاء اأو تهديد ل 

يعتد به.
املادة 9- 

1-  ل يجوز ابعاد اأردين من ديار اململكة.  
ل يج���وز ان يحظ���ر عل���ى اأردين القام���ة يف   -2  
جه���ة م���ا اأو مين���ع م���ن التنق���ل ول  ان يلزم 
بالقامة يف مكان معني اإل يف الحوال املبينة 

يف القانون.)1)
للم�ساكن حرمة فا يجوز دخولها اإل يف الحوال  املادة 10- 
املبينة يف القان���ون،  وبالكيفية املن�سو�ص عليها 

فيه.
ل ي�ستمل���ك مل���ك اح���د اإل للمنفع���ة العامة ويف  املادة 11- 

مقابل تعوي�ص عادل ح�سبما يعني يف القانون.
ل تفر����ص قرو����ص جربي���ة ول ت�س���ادر ام���وال  املادة 12- 

منقولة اأو غري منقولة اإل مبقت�سى القانون.

بموجب التعديل المنشور في العدد 5117 تاريخ 2011/10/1 من الجريدة الرسمية  (1(
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ل يفر����ص الت�سغيل اللزامي عل���ى احد غري انه  املادة 13- 
يج���وز مبقت�سى القان���ون فر�ص �سغ���ل اأو خدمة 

على اي �سخ�ص:-
1- يف حال���ة ا�سطرارية كحالة احلرب،  اأو عند   
وق���وع خطر ع���ام،  اأو حري���ق،  اأو طوفان،  اأو 
جماع���ة،  اأو زلزال،  اأو مر����ص وبائي �سديد 
لان�س���ان اأو احلي���وان،  اأو اآف���ات حيوانية اأو 
ح�سري���ة اأو نباتي���ة اأو اية اآفه اأخ���رى مثلها اأو 
يف اية ظروف اأخرى قد تعر�ص �سامة جميع 

ال�سكان اأو بع�سهم اإلى خطر.
2- بنتيجة احلكم عليه من حمكمة على ان يوؤدي   
ذل���ك العمل اأو اخلدمة حت���ت ا�سراف �سلطة 
ر�سمية وان ل يوؤج���ر ال�سخ�ص املحكوم عليه 
اإلى ا�سخا����ص اأو �س���ركات اأو جمعيات اأو اية 

هيئة عامة اأو يو�سع حتت ت�سرفها.
حتم���ي الدول���ة حري���ة القي���ام ب�سعائ���ر الديان  املادة 14- 
والعقائد طبقا للعادات املرعية يف  اململكة ما مل 

تكن خملة بالنظام العام اأو منافية لاآداب.
املادة 15-

1- تكف���ل الدول���ة حري���ة ال���راأي،  ول���كل اأردين   
ان يع���رب بحرية ع���ن راأيه بالق���ول والكتابة 
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والت�سوير و�سائر و�سائل التعبري ب�سرط ان ال 
يتجاوز حدود القانون.

2-  تكف���ل الدولة حرية البح���ث العلمي والبداع   
الدب���ي والفن���ي والثق���ايف والريا�س���ي مبا ل 
يخال���ف اأح���كام القان���ون اأو النظ���ام الع���ام 

والآداب.)1)
3-تكف���ل الدول���ة حري���ة ال�سحاف���ة والطباع���ة    
ح���دود  �سم���ن  الع���ام  وو�سائ���ل  والن�س���ر 

القانون.)2)
ل يجوز تعطيل ال�سحف وو�سائل العام ول   -4   
الغاء ترخي�سها اإل باأمر ق�سائي وفق اأحكام 

القانون.)3)
5- يج���وز يف حال���ة اإع���ان الأح���كام العرفية اأو   
الط���وارئ ان يفر�ص القان���ون على ال�سحف 
الع���ام  وو�سائ���ل  واملوؤلف���ات  والن�س���رات 
والت�س���ال رقاب���ة حم���دودة يف الم���ور التي 
تت�س���ل بال�سام���ة العامة واغرا����ص الدفاع 

الوطني.)4)

بموجب التعديل المنشور في العدد 5117 تاريخ 2011/10/1 من الجريدة الرسمية                                                                                                        (1(
بموجب التعديل المنشور في العدد 5117 تاريخ 2011/10/1 من الجريدة الرسمية                                                                            (2(
بموجب التعديل المنشور في العدد 5117 تاريخ 2011/10/1 من الجريدة الرسمية                                                                           (3(
بموجب التعديل المنشور في العدد 5117 تاريخ 2011/10/1 من الجريدة الرسمية                                                                           (4(
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ينظ���م القان���ون ا�سلوب املراقب���ة على موارد   -6   
ال�سحف.

املادة 16- 
ح���دود  �سم���ن  الجتم���اع  ح���ق  لاأردني���ني   -1  

القانون.
2- لاأردني���ني حق تاأليف اجلمعي���ات والنقابات   
والح���زاب ال�سيا�سي���ة على ان تك���ون غايتها 
م�سروع���ة وو�سائله���ا �سلمي���ة وذات نظ���م ل 

تخالف اأحكام الد�ستور.)1)
ينظ���م القان���ون طريق���ة تاألي���ف اجلمعي���ات   -3  
والنقاب���ات والح���زاب ال�سيا�سي���ة ومراقب���ة 

مواردها.)2)
امل����ادة 17-  لاأردني���ني احل���ق يف خماطبة ال�سلط���ات العامة 
فيم���ا ينوبهم من امور �سخ�سية اأو  فيما له �سلة 
بال�سوؤون العام���ة بالكيفية وال�سروط التي يعينها 

القانون.
امل����ادة 18-)3) تعت���رب جمي���ع املرا�س���ات الربيدي���ة والربقية 
و�سائ���ل  م���ن  وغريه���ا  الهاتفي���ة  واملخاطب���ات 
الت�سال �سري���ة ل تخ�سع للمراقب���ة اأو الطاع 

بموجب التعديل المنشور في العدد 5117 تاريخ 2011/10/1 من الجريدة الرسمية    (1(
بموجب التعديل المنشور في العدد 5117 تاريخ 2011/10/1 من الجريدة الرسمية    (2(
بموجب التعديل المنشور في العدد 5117 تاريخ 2011/10/1 من الجريدة الرسمية    (3(
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اأو التوقي���ف اأو امل�س���ادرة اإل باأم���ر ق�سائي وفق 
اأحكام القانون.

يحق للجماعات تاأ�سي�ص مدار�سها والقيام عليها  املادة 19- 
لتعلي���م افرادها على ان تراع���ي الأحكام العامة 
املن�سو����ص عليه���ا يف القان���ون وتخ�س���ع لرقابة 

احلكومة يف براجمها وتوجيهها.
املادة 20-)1) التعليم ال�سا�سي الزامي لاأردنيني وهو جماين 

يف مدار�ص احلكومة.
املادة 21-

ب�سب���ب  ال�سيا�سي���ون  الاجئ���ون  ي�سل���م  ل   -1  
مبادئهم ال�سيا�سية اأو دفاعهم عن احلرية.

حت���دد التفاق���ات الدولية والقوان���ني ا�سول   -2  
ت�سليم املجرمني العاديني.

املادة 22-
ل���كل اأردين ح���ق يف ت���ويل املنا�س���ب العامة   -1  

بال�سروط املعينة يف القانون اأو االنظمة.
التعيني للوظائف العامة من دائمة وموؤقتة يف   -2  
الدولة والدارات امللحقة بها والبلديات يكون 

على ا�سا�ص الكفايات واملوؤهات.

بموجب التعديل المنشور في العدد 5117 تاريخ 2011/10/1 من الجريدة الرسمية    (1(
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املادة 23-
العمل حق جلمي���ع املواطنني وعلى الدولة ان   -1  
توف���ره لاأردنيني بتوجي���ه القت�ساد الوطني 

والنهو�ص به.
2- حتم���ي الدولة العمل وت�سع ل���ه ت�سريعًا يقوم   

على املبادئ الآتية:-
اعطاء العامل اجرًا يتنا�سب مع كمية  اأ- 

عمله وكيفيته.
حتدي���د �ساع���ات العم���ل ال�سبوعي���ة  ب- 
ومن���ح العم���ال اي���ام راح���ة ا�سبوعية 

و�سنوية مع الجر.
تقرير تعوي�ص خا�ص للعمال املعيلني،   ج- 
ويف اح���وال الت�سريح واملر�ص والعجز 

والطوارئ النا�سئة عن العمل.
تعيني ال�سروط اخلا�سة بعمل الن�ساء  د- 

والحداث.
خ�سوع املعامل للقواعد ال�سحية. ه�- 

ح���دود  ح���ر �سم���ن  نقاب���ي  تنظي���م  و- 
القانون.
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      الف�صل الثالث

ال�صلطات – اأحكام عامة
املادة 24- 

الأمة م�سدر ال�سلطات.  -1  
متار�ص الأمة �سلطاته���ا على الوجه املبني يف   -2  

هذا الد�ستور.
تناط ال�سلط���ة الت�سريعية مبجل����س االأمة وامللك  املادة 25- 
ويتاأل���ف جمل����ص الأم���ة م���ن  جمل�س���ي الأعيان 

والنواب.
تناط ال�سلطة التنفيذية بامللك ويتوالها بوا�سطة  املادة 26- 

وزرائه وفق اأحكام هذا الد�ستور.
امل���ادة 27-)1) ال�سلط���ة الق�سائي���ة م�ستقل���ة تتوله���ا املحاكم 
عل���ى اختاف انواعها ودرجاته���ا وت�سدر جميع 

الأحكام وفق القانون با�سم امللك.

بموجب التعديل المنشور في العدد 5117 تاريخ 2011/10/1 من الجريدة الرسمية    (1(
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الف�صل الرابع
ال�صلطة التنفيذية

الق�صم الأول
املــلك وحقوقــــــــــه

عر�ص اململكة الأردني����ة الها�سمية وراثي يف ا�سرة  املادة 28- 
املل����ك عبد اهلل بن احل�سني،  وتكون وراثة العر�ص 
يف الذكور من اأولد الظهور وفق الأحكام التالية:-
تنتق���ل ولية امللك م���ن �ساح���ب العر�ص اإلى  اأ-   
اكرب ابنائه �سنا ثم اإلى اكرب ابناء ذلك البن 
الك���رب،  وهكذا طبقة بع���د طبقة،  واإذا تويف 
اكرب البن���اء قبل ان ينتقل الي���ه امللك كانت 
الولي���ة اإلى اك���رب ابنائ���ه ول���و كان للمتوف�ى 
اخ���وة،  على انه يجوز للمل���ك ان يختار احد 
اخوت���ه الذك���ور ولي���ًا للعهد ويف ه���ذه احلالة 
تنتقل ولية امللك من �ساحب العر�ص اليه.)1)
اإذا مل يك���ن ملن له ولية املل���ك عقب تنتقل  ب-   
اإل���ى اك���رب اإخوته واإذا مل يكن ل���ه اإخوة فالى 
اك���رب ابن���اء اكرب اإخوت���ه ف���ان مل يكن لكرب 

بموجب التعديل المنشور في العدد 1831 تاريخ 1965/4/1 من الجريدة الرسمية    (1(
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اخوت���ه ابن فالى اكرب ابن���اء اخوته الخرين 
بح�سب ترتيب �سن الخوة.

ج-  يف حالة فق���دان الخوة وابناء الخوة تنتقل   
ولي���ة املل���ك اإل���ى العم���ام وذريته���م عل���ى 

الرتتيب املعني يف الفقرة )ب).
د- واإذا تويف اآخ���ر ملك بدون وارث على نحو ما   
ذكر يرجع امللك اإلى من يختاره جمل�ص الأمة 
من �سالة موؤ�س�ص النه�سة العربية املغفور له 

امللك ح�سني بن علي.
ه����- ي�سرتط فيمن يتولى املل���ك اأن يكون م�سلما   
عاق���ا مولودا من زوج���ة �سرعية ومن ابوين 

م�سلمني.
و-  ل يعتل���ي العر����ص احد ممن ا�ستثن���وا باإرادة   
ملكي���ة من الوراثة ب�سبب ع���دم لياقتهم،  ول 
ي�سمل هذا ال�ستثناء اعقاب ذلك ال�سخ�ص.

وي�س���رتط يف ه���ذه االإرادة ان تك���ون موقعًا     
عليها م���ن رئي�ص الوزراء واأربع���ة وزراء على 

القل بينهم وزيرا الداخلية والعدلية.
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ز-  يبل���غ امللك �سن الر�سد متى امت ثماين ع�سرة   
�سنة قمرية من عمره،  فاإذا انتقل العر�ص اإلى 
م���ن هو دون ه���ذه ال�سن ميار����ص �ساحيات 
امللك الو�س���ي اأو جمل�ص الو�ساية الذي يكون 
قد ع���ني ب���اإرادة ملكي���ة �سامية �س���ادرة من 
اجلال����ص عل���ى العر����ص،  واإذا ت���ويف دون ان 
يو�سي يقوم جمل�ص الوزراء بتعيني الو�سي اأو 

جمل�ص الو�ساية.
ح- اإذا ا�سب���ح امللك غري قادر على تويل �سلطته   
ب�سب���ب مر�س���ه فيمار����ص �ساحيات���ه نائب 
اأو هيئ���ة نيابة ويعني النائ���ب اأو هيئة النيابة 
ب���اإرادة ملكية وعندما يك���ون امللك غري قادر 
عل���ى اإجراء ه���ذا التعي���ني يقوم ب���ه جمل�ص 

الوزراء.
ط- اإذا اعت���زم امللك مغ���ادرة البلد فيعني قبل   
مغادرت���ه ب���اإرادة ملكي���ة نائبااأو هيئ���ة نيابة 
ملمار�س���ة �ساحياته مدة غيابه وعلى النائب 
اأو هيئ���ة النياب���ة ان تراع���ي اية �س���روط قد 
ت�ستم���ل عليه���ا تل���ك الرداة واإذا امتد غياب 
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املل���ك اكرث من اأربعة ا�سه���ر ومل يكن جمل�ص 
الأم���ة جمتمع���ًا يدع���ى ح���اًل اإل���ى الجتماع 

لينظر يف المر.
ي- قب���ل ان يتول���ى الو�س���ي اأو النائ���ب اأو ع�سو   
جمل�ص الو�ساي���ة اأو هيئة النيابة عمله يق�سم 
اليمني املن�سو����ص عليها يف املادة )29) من 

هذا الد�ستور اأمام جمل�ص الوزراء.
ك- اإذا ت���ويف الو�سي اأو النائ���ب اأو احد اأع�ساء   
جمل�ص الو�ساية اأو هيئة النيابة اأو ا�سبح غري 
قادر على القيام مبهام وظيفته فيعني جمل�ص 

الوزراء �سخ�سًا لئقًا ليقوم مقامه.
ل- ي�س���رتط ان ال تك���ون �س���ن الو�س���ي اأو نائ���ب   
امللك اأو احد اأع�ساء جمل�ص الو�ساية اأو هيئة 
النياب���ة اق���ل من )30) �سن���ة قمرية غري انه 
يجوز تعيني احد الذكور من اقرباء امللك اإذا 
كان ق���د اكمل ثماين ع�سرة �سن���ة قمرية من 

عمره.
م- اإذا تعذر احلكم على من له ولية امللك ب�سبب   
مر�ص عقلي فعلى جمل�ص الوزراء بعد التثبت 
من ذل���ك ان يدع���و جمل�ص الأم���ة يف احلال 
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اإل���ى الجتماع ف���اإذا ثبت قيام ذل���ك املر�ص 
ب�س���ورة قاطعة قررجمل�ص الأمة انتهاء ولية 
ملكه فتنتقل اإلى �ساحب احلق فيها من بعده 
وفق اأحكام الد�ستور واإذا كان عندئذ جمل�ص 
النواب منحًا اأو انتهت مدته ومل يتم انتخاب 
املجل����ص اجلديد فيدعى اإل���ى الجتماع لهذا 

الغر�ص جمل�ص النواب ال�سابق.
يق�س���م امللك اثر تبوئه العر�ص اأمام جمل�ص الأمة  املادة 29- 
ال���ذي يلتئ���م برئا�سة رئي�ص  جمل����ص الأعيان ان 

يحافظ على الد�ستور وان يخل�ص لامة.
امللك ه���و راأ�ص الدولة وهو م�س���ون من كل تبعة  املادة 30- 

وم�سوؤولية.
امللك ي�س���دق عل���ى القوانني وي�سدره���ا وياأمر  املادة 31-  
بو�س���ع االنظمة اللزمة لتنفيذه���ا ب�سرط ان ال 

تت�سمن ما يخالف اأحكامها.
امللك ه���و القائد العلى للقوات الربية والبحرية  املادة 32-  

واجلوية.
املادة 33-)1) 

1-املل���ك هو ال���ذي يعلن احل���رب ويعقد ال�سلح   

بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 1958/5/4 من الجريدة الرسمية    (1(
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ويربم املعاهدات والتفاقات.)1)
2-املعاه���دات والتفاق���ات الت���ي يرتت���ب عليها   
حتمي���ل خزان���ة الدولة �سيئًا م���ن النفقات اأو 
م�سا�س يف حقوق االأردنيني العامة اأو اخلا�سة 
ل تك���ون ناف���ذة اإل اإذا واف���ق عليه���ا جمل�ص 
االأم���ة وال يجوز يف اي حال ان تكون ال�سروط 
ال�سري���ة يف معاه���دة اأو اتف���اق م���ا مناق�سة 

لل�سروط العلنية.
املادة 34-  

املل���ك ه���و ال���ذي ي�س���در الوام���ر باإج���راء   -1  
اأح���كام  وف���ق  الن���واب  الإنتخاب���ات ملجل����ص 

القانون.
املل���ك يدع���و جمل����ص الأم���ة اإل���ى الجتم���اع   -2  
ويفتتحه ويوؤجله ويف�سه وفق اأحكام الد�ستور.

للملك ان يحل جمل�ص النواب.  -3  
للملك ان يحل جمل����ص الأعيان اأو يعفي احد   -4  

اع�سائه من الع�سوية.)2)
امللك يعني رئي�ص الوزراء ويقيله ويقبل ا�ستقالته  املادة 35-  
ويعني ال���وزراء ويقيلهم  ويقب���ل ا�ستقالتهم بناء 

بموجب التعديل المنشور في العدد 1396 تاريخ   1 /9 /1958 من الجريدة الرسمية    (1(
بموجب التعديل المنشور في العدد 2523 تاريخ 1974/11/10 من الجريدة الرسمية    (2(
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على تن�سيب رئي�ص الوزراء.
امللك يع���ني اأع�س���اء جمل�ص الأعي���ان ويعني من  املادة 36-  

بينهم رئي�ص جمل�ص الأعيان ويقبل ا�ستقالتهم.
املادة 37- 

املل���ك ين�سئ ومين���ح وي�سرتد الرت���ب املدنية   -1  
ال�س���رف  واألق���اب  والو�سم���ة  والع�سكري���ة 
الأخرى وله ان يفو�ص هذه ال�سلطة اإلى غريه 

بقانون خا�ص.
2- ت�سرب العملة با�سم امللك تنفيذًا للقانون.  

للمل���ك ح���ق العفو اخلا����س وتخفي����س العقوبة،   املادة 38- 
واما العفو العام فيقرر بقانون خا�ص.

ل ينف���ذ حك���م الع���دام اإل بع���د ت�سدي���ق امللك  املادة 39- 
وكل حك���م من هذا القبي���ل يعر�سه عليه جمل�ص 

الوزراء م�سفوعًا ببيان راأيه فيه.
املادة 40-)1)  

م����ع مراع����اة اأح����كام الفق����رة )2) م����ن هذه   -1  
امل����ادة ميار�ص امللك �ساحيات����ه باإرادة ملكية 
وتكون الإرادة امللكية موقعة من رئي�ص الوزراء 
والوزي����ر اأو ال����وزراء املخت�س����ني يب����دي امللك 
موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع املذكورة.

)1)  بموجب التعديل المنشور في العدد 5396 تاريخ 2016/5/5 من الجريدة الرسمية
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2- ميار����ص امللك �ساحياته ب���اإرادة ملكية دون   
توقي���ع من رئي�ص ال���وزراء والوزير اأو الوزراء 

املخت�سني يف احلالت التالية:-
اختيار ويل العهد. اأ- 
تعيني نائب امللك. ب- 

ج- تعيني رئي�ص جمل�ص الأعيان واع�سائه 
وحل املجل�ص وقبول ا�ستقالة اأو اعفاء 

اي من اع�سائه من الع�سوية.
د- تعيني رئي�ص املجل����ص الق�سائي وقبول 

ا�ستقالته.
ه����-  تعي���ني رئي����ص املحكم���ة الد�ستورية 

واع�سائها وقبول ا�ستقالتهم.
و- تعي���ني قائد اجلي����ص ومدير املخابرات 

ومدير الدرك وانهاء خدماتهم.
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الق�صم الثاين
الوزراء

يوؤل���ف جمل����ص ال���وزراء م���ن رئي����ص ال���وزراء  املادة 41- 
رئي�س���ًا ومن عدد من  ال���وزراء ح�سب احلاجة 

وامل�سلحة العامة.
امل���ادة 42-)1) )2)ل يل���ي من�س���ب ال���وزارة وم���ا يف حكمها اإل 

اأردين.
عل���ى رئي�ص ال���وزراء وال���وزراء قب���ل مبا�سرتهم  املادة 43- 
اعمالهم ان يق�سموا اأمام  امللك اليمني التالية:-
“ اأق�سم باهلل العظي���م اأن اأكون خمل�سًا للملك،    
واأن اأحافظ على الد�ستور واأن اأخدم الأمة واأقوم 

بالواجبات املوكولة اإيل باأمانة”.
ل يج���وز للوزير ان ي�س���رتي اأو ي�ستاأجر �سيئًا من  املادة 44- 
اأماك احلكومة  ول���و كان ذلك يف املزاد العلني 
كم���ا ل يجوز له اثناء وزارت���ه اأن يكون ع�سوا يف 
جمل����ص اإدارة �سرك���ة م���ا،  اأو اأن ي�س���رتك يف اي 
عمل جتاري اأو مايل اأو ان يتقا�سى راتبا من اية 

�سركة.
بموجب التعديل المنشور في العدد 5117 تاريخ 2011/10/1 من الجريدة الرسمية.    (1(
بموجب التعديل المنشور في العدد 5396 تاريخ 5/5 /2016 من الجريدة الرسمية.   (2(
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املادة 45-)1)
1- يتول���ى جمل�ص ال���وزراء م�سوؤولية ادارة جميع   
�سوؤون الدول���ة الداخلية واخلارجية با�ستثناء 
م���ا قد عه���د اأو يعه���د به م���ن تل���ك ال�سوؤون 
مبوجب هذا الد�ست���ور)2) اأو اي قانون)3) اإلى 

اي �سخ�ص اأو هيئة اأخرى.
2-تع���ني �ساحي���ات رئي����ص ال���وزراء وال���وزراء   
وجمل����ص ال���وزراء     بانظم���ة ي�سعها جمل�ص 

الوزراء وي�سدق عليها امللك.
يج���وز ان يعهد اإلى الوزير مبه���ام وزارة اأو اكرث  املادة 46- 

ح�سب ما يذكر يف مر�سوم التعيني. 
املادة 47-       

الوزي���ر م�س���وؤول ع���ن ادارة جمي���ع ال�س���وؤون   -1  
املتعلق���ة بوزارته وعليه ان يعر�ص على رئي�ص 

الوزراء اية م�ساألة خارجة عن اخت�سا�سه.
يت�س���رف رئي����ص ال���وزراء مب���ا ه���و �سم���ن   -2  
الم���ور  ويحي���ل  واخت�سا�س���ه  �ساحيات���ه 
الأخرى على جمل�ص الوزراء لتخاذ القرارات 

بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 1958/5/4 من الجريدة الرسمية   (1(
بموجب التعديل المنشور في العدد 1396 تاريخ 1958/9/1 من الجريدة الرسمية    (2(
بموجب التعديل المنشور في العدد 5117 تاريخ 2011/10/1 من الجريدة الرسمية    (3(
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الازمة ب�ساأنها.
يوق���ع رئي����ص ال���وزراء والوزراء ق���رارات جمل�ص  املادة 48-   
الوزراء وترفع هذه القرارات اإلى امللك للت�سديق 
عليها يف الحوال التي ين�ص هذا  الد�ستور اأو اي 
قانون اأو نظام و�س���ع مبقت�ساه على وجوب ذلك 
وينفذ هذه القرارات رئي�ص الوزراء والوزراء كل 

يف حدود اخت�سا�سه.
اوام���ر امللك ال�سفوية اأو اخلطية ال تخلي الوزراء  املادة 49- 

من م�سوؤوليتهم.
امل���ادة 50-)1) )2) 1- عن���د ا�ستقال���ة رئي����ص ال���وزراء اأو اقالته 

يعترب جميع الوزراء م�ستقيلني حكما.
ت�ستم���ر  ال���وزراء  رئي����ص  وف���اة  ح���ال               2-يف 
ال���وزارة برئا�سة نائب رئي����ص  الوزراء اأو 
الوزي���ر الق���دم ح�س���ب مقت�س���ى احلال 

وحلني ت�سكيل وزارة جديدة.   
امل����ادة 51- رئي����ص الوزراء وال���وزراء م�سوؤول���ون اأمام جمل�ص 
النواب م�سوؤولي���ة  م�سرتكة  عن ال�سيا�سة العامة 
للدول���ة كم���ا ان كل وزي���ر م�سوؤول اأم���ام جمل�ص 

النواب عن اعمال وزارته.

بموجب التعديل المنشور في العدد 5117 تاريخ 2011/10/1 من الجريدة الرسمية    (1(
بموجب التعديل المنشور في العدد 5396 تاريخ 5/5 /2016 من الجريدة الرسمية    (2(
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لرئي�ص ال���وزراء اأو للوزير ال���ذي يكون ع�سوا يف  املادة 52- 
اح���د جمل�سي الأعي���ان والنواب ح���ق الت�سويت 
يف جمل�س���ه وحق ال���كام يف كا املجل�سني،  اما 
الوزراء الذين لي�س���وا من اأع�ساء احد املجل�سني 
فله���م ان يتكلم���وا فيهما دون اأن يك���ون لهم حق 
الت�سويت وللوزراء اأو من ينوب عنهم حق التقدم 
عل���ى �سائ���ر الأع�س���اء يف خماطب���ة املجل�س���ني 
والوزي���ر الذي يتقا�سى راتب الوزارة ل يتقا�سى 
يف الوقت نف�سه خم�س�سات الع�سوية يف اي من 

املجل�سني.
املادة 53-

1-  تعقد جل�سة الثقة بالوزارة اأو باي وزير منها   
اما بن���اء على طلب رئي�ص ال���وزراء واما بناء 
على طل���ب موقع من عدد ل يق���ل عن ع�سرة 

اأع�ساء من جمل�ص النواب.
يوؤج���ل الق���رتاع عل���ى الثق���ة مل���رة واحدة ل   -2  
تتج���اوز مدته���ا ع�س���رة اي���ام اإذا طلب ذلك 
الوزي���ر املخت����ص اأو هيئ���ة ال���وزارة ول يحل 

املجل�ص خال هذه املدة.)1)

بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 1958/5/4 من الجريدة الرسمية    (1(
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يرتتب على كل وزارة توؤلف ان تتقدم ببيانها   -3  
الوزاري اإلى جمل�ص النواب خال �سهر واحد 
م���ن تاري���خ تاليفه���ا اإذا كان املجل�ص منعقدا 

(3 (2 وان تطلب الثقة على ذلك البيان.)1)
اإذا كان جمل����ص الن���واب غ���ري منعقد يدعى   -4  
لانعق���اد لدورة ا�ستثنائي���ة وعلى الوزارة ان 
تتقدم ببيانه���ا الوزاري وان تطلب الثقة على 
ذلك البيان خال �سهر من تاريخ تاليفها.)4)
اإذا كان جمل����ص النواب منحا فعلى الوزارة   -5  
ان تتق���دم ببيانها ال���وزاري وان تطلب الثقة 
عل���ى ذل���ك البيان خ���ال �سه���ر م���ن تاريخ 

اجتماع املجل�ص اجلديد.)5)
لغرا�ص الفقرات )3) و)4) و )5) من هذه   -6  
املادة حت�سل الوزارة عل���ى الثقة اإذا �سوتت 
ل�ساحله���ا الأغلبي���ة املطلق���ة م���ن اأع�س���اء 

جمل�ص النواب.)6)

بموجب التعديل المنشور في العدد 1179 تاريخ 1954/4/17 من الجريدة الرسمية    (1(
بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 5/4 /1958 من الجريدة الرسمية    (2(
بموجب التعديل المنشور في العدد 5117 تاريخ 2011/10/1 من الجريدة الرسمية    (3(
بموجب التعديل المنشور في العدد 5117 تاريخ 2011/10/1 من الجريدة الرسمية    (4(
بموجب التعديل المنشور في العدد 5117 تاريخ 2011/10/1 من الجريدة الرسمية    (5(
بموجب التعديل المنشور في العدد 5117 تاريخ 2011/10/1 من الجريدة الرسمية    (6(
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املادة 54-)1)
تط���رح الثقة بالوزارة اأو باح���د الوزراء اأمام   -1  

جمل�ص النواب.)2)
اإذا قرر املجل�ص عدم الثقة بالوزارة بالكرثية   -2  
املطلقة من جمموع عدد اع�سائه وجب عليها 

ان ت�ستقيل.
واإذا كان ق���رار ع���دم الثق���ة خا�س���ا باح���د   -3  

الوزراء وجب عليه اعتزال من�سبه.
امل����ادة 55-)3) يحاك���م ال���وزراء عل���ى م���ا ين�س���ب اليه���م من 
جرائ���م ناجتة عن تادية  وظائفهم اأمام املحاكم 
النظامي���ة املخت�س���ة يف العا�سمة وفق���ا لأحكام 

القانون.
امل����ادة 56-)4) ملجل����ص النواب حق احالة ال���وزراء اإلى النيابة 
العام���ة م���ع اب���داء ال�سب���اب امل���ربرة لذلك ول 
ي�سدر ق���رار الحالة اإل باغلبية الأع�ساء الذين 

يتاألف منهم جمل�ص النواب.
امل����ادة 57-)5) يوق���ف عن العم���ل الوزير ال���ذي تتهمه النيابة 

بموجب التعديل المنشور في العدد 5117 تاريخ 2011/10/1 من الجريدة الرسمية    (1(
بموجب التعديل المنشور في العدد 1179 تاريخ 1954/4/17 من الجريدة الرسمية    (2(
بموجب التعديل المنشور في العدد 5117 تاريخ 2011/10/1 من الجريدة الرسمية    (3(
بموجب التعديل المنشور في العدد 5117 تاريخ 2011/10/1 من الجريدة الرسمية    (4(
بموجب التعديل المنشور في العدد 5117 تاريخ 2011/10/1 من الجريدة الرسمية    (5(
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العام���ة اث���ر �س���دور ق���رار الحالة ع���ن جمل�ص 
الن���واب ول متن���ع ا�ستقالت���ه من اقام���ة الدعوى 

عليه اأو ال�ستمرار يف حماكمته.

الف�صل اخلام�س
املحكمة الد�صتورية

املادة 58-)1) 
تن�س���اأ بقانون حمكم���ة د�ستورية يكون مقرها   -1  
يف العا�سم���ة وتعت���رب هيئة ق�سائي���ة م�ستقلة 
قائم���ة بذاتها،  وتوؤلف من ت�سعة اأع�ساء على 

القل من بينهم الرئي�ص يعينهم امللك.
تكون م���دة الع�سوية يف املحكم���ة الد�ستورية   -2  

�ست �سنوات غري قابلة للتجديد.
املادة 59-)2) 

1- تخت����ص املحكم���ة الد�ستوري���ة بالرقابة على   
د�ستورية القوانني والنظمة النافذة وت�سدر 
اأحكامها با�سم امللك،  وتكون اأحكامها نهائية 
وملزمة جلميع ال�سلطات وللكافة،  كما تكون 
اأحكامه���ا ناف���ذة باأث���ر مبا�سر م���ا مل يحدد 

بموجب التعديل المنشور في العدد 5117 تاريخ 2011/10/1 من الجريدة الرسمية    (1(
بموجب التعديل المنشور في العدد 5117 تاريخ 2011/10/1 من الجريدة الرسمية    (2(
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احلكم تاريخ���ا اخر لنف���اذه،  وتن�سر اأحكام 
املحكم���ة الد�ستوري���ة يف اجلري���دة الر�سمية 
خال خم�سة ع�سر يومًا من تاريخ �سدورها.

للمحكم���ة الد�ستوري���ة حق تف�س���ري ن�سو�ص   -2  
الد�ست���ور اإذا طل���ب اليها ذلك بق���رار �سادر 
ع���ن جمل����ص ال���وزراء اأو بقرار يتخ���ذه احد 
جمل�سي الأم���ة بالأغلبية ويكون قرارها نافذ 

املفعول بعد ن�سره يف اجلريدة الر�سمية.
املادة 60-)1)

للجه���ات التالي���ة عل���ى �سبي���ل احل�س���ر حق   -1  
الطعن مبا�سرة ل���دى املحكمة الد�ستورية يف 

د�ستورية القوانني والنظمة النافذة:-
اأ-جمل�ص الأعيان.

ب-جمل�ص النواب.

ج-جمل�ص الوزراء.
2- يف الدع���وى املنظ���ورة اأم���ام املحاك���م يجوز   
لي من اط���راف الدعوى اث���ارة الدفع بعدم 
اأن  اإن وج���دت  الد�ستوري���ة وعل���ى املحكم���ة 
الدفع جدي حتيله اإلى املحكمة التي يحددها 
القان���ون لغاي���ات الب���ت يف امر احالت���ه اإلى 

بموجب التعديل المنشور في العدد 5117 تاريخ 2011/10/1 من الجريدة الرسمية    (1(
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املحكمة الد�ستورية.
املادة 61-)1) 

ي�سرتط يف ع�سو املحكمة الد�ستورية ما يلي:-  -1  
اأن يك���ون اأردنيًا ول يحم���ل جن�سية دولة  اأ- 

اأخرى.
اأن يكون قد بلغ اخلم�سني من العمر. ب- 

اأن يكون ممن خدموا ق�ساة يف حمكمتي  ج- 
التميي���ز والع���دل العليا اأو م���ن ا�ساتذة 
القان���ون يف اجلامعات الذي���ن يحملون 
رتب���ة ال�ستاذية اأو م���ن املحامني الذين 
اأم�س���وا م���دة ل تقل عن خم����ص ع�سرة 
�سن���ة يف املحاماة ومن اأح���د املخت�سني 
الذي���ن تنطبق عليهم �س���روط الع�سوية 

يف جمل�ص الأعيان.
عل���ى رئي�ص واأع�ساء املحكمة الد�ستورية قبل   -2  
مبا�سرته���م اعمالهم ان يق�سم���وا اأمام امللك 

ميينًا هذا ن�سها:-
“ اق�س���م ب���اهلل العظي���م اأن اأك���ون خمل�س���ًا    
للمل���ك والوطن،  واأن اأحاف���ظ على الد�ستور 
واأن اأخ���دم الأمة واأقوم بالواجب���ات املوكولة 

بموجب التعديل المنشور في العدد 5117 تاريخ 2011/10/1 من الجريدة الرسمية    (1(
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اإيل باأمانة”.
3- يحدد القانون طريقة عمل املحكمة وادارتها   
وكيفية الطعن اأمامها وجميع ال�سوؤون املتعلقة 
وقراراته���ا،   وباأحكامه���ا  وباجراءاته���ا  به���ا 
وتبا�سر اعمالها بعد و�سع القانون املتعلق بها 
مو�سع التنفيذ ويبني القانون حقوق اع�سائها 

وح�سانتهم.

الف�صل ال�صاد�س
ال�صلطة الت�صريعية – جمل�س الأمة

يتاأل���ف جمل����ص الأم���ة م���ن جمل�س���ني – جمل�ص  املادة 62- 
الأعيان – وجمل�ص النواب.

الق�صم الأول
جمل�س الأعيان

يتاألف جمل����ص الأعيان مبا فيه الرئي�ص من عدد  املادة 63- 
ل يتجاوز ن�سف عدد جمل�ص النواب.

ي�س���رتط يف ع�س���و جمل����س االأعيان زي���ادة على  املادة 64- 
ال�سروط املعينة يف املادة )75) من هذا الد�ستور 
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اأن يك���ون قد امت اأربعني �سن���ة �سم�سية من عمره 
واأن يكون من اإحدى الطبقات الآتية:-

احلالي���ون  وال���وزراء  ال���وزراء  روؤ�س���اء    
وال�سابقون ومن اأ�سغل �سابق���ًا منا�سب ال�سفراء 
وال���وزراء املفو�س���ني وروؤ�س���اء جمل����ص الن���واب 
وحماك���م  التميي���ز  حمكم���ة  وق�س���اة  وروؤ�س���اء 
وال�سب���اط  وال�سرعي���ة  النظامي���ة  اال�ستئن���اف 
املتقاعدون من رتبة اأمري لواء ف�ساعدًا والنواب 
ال�سابقون الذين انتخبوا للنيابة ل اقل من مرتني 
وم���ن ماثل ه���ولء م���ن ال�سخ�سي���ات احلائزين 
على ثق���ة ال�سعب واعتماده باعمالهم وخدماتهم 

لامة والوطن.
املادة 65-  

1- مدة الع�سوية يف جمل�ص الأعيان اأربع �سنوات   
ويتج���دد تعي���ني الأع�س���اء كل اأرب���ع �سنوات 
ويجوز اعادة تعيني من انتهت مدته منهم.)1)
2- مدة رئي����ص جمل����ص الأعيان �سنت���ان ويجوز   

اعادة تعيينه.

بموجب التعديل المنشور في العدد 1243 تاريخ 1955/10/16 من الجريدة الرسمية    (1(
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املادة 66-  
1- يجتم���ع جمل�ص الأعيان عن���د اجتماع جمل�ص   
واح���دة  النعق���اد  ادوار  وتك���ون  الن���واب 

للمجل�سني.
اإذا حل جمل�ص النواب توقف جل�سات جمل�ص   -2  

الأعيان.

الق�صم الثاين
جمل�س النواب

املادة 67- )1)
يتاأل���ف جمل�ص النواب م���ن اأع�ساء منتخبني   -1  
انتخاب���ا عام���ا �سريا ومبا�س���را وفاقا لقانون 

لانتخاب يكفل المور واملبادئ التالية:-
العم���ال  املر�سح���ني يف مراقب���ة  ح���ق  اأ- 

النتخابية.
عقاب العابثني باإرادة الناخبني. ب- 

ج- �سامة العملية النتخابية يف مراحلها 
كافة.

)2) تن�ساأ بقانون هيئة م�ستقلة تدير الإنتخابات   -2  

بموجب التعديل المنشور في العدد 5117 تاريخ 2011/10/1 من الجريدة الرسمية    (1(
بموجب التعديل المنشور في العدد 5299 تاريخ 9/1 /2014 من الجريدة الرسمية    (2(
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النيابي���ة والبلدية واي اإنتخاب���ات عامة وفقًا 
لأح���كام القان���ون وملجل����ص ال���وزراء تكلي���ف 
الهيئ���ة امل�ستقلة ب���ادارة اي اإنتخابات اأخرى 
اأو ال�س���راف عليه���ا بن���اء على طل���ب اجلهة 

املخولة قانونًا باإجراء تلك الإنتخابات.
املادة 68-  

م���دة جمل����ص النواب اأرب���ع �سن���وات �سم�سية   -1  
تبداأ من تاريخ اإع���ان نتائج النتخاب العام 
يف اجلري���دة الر�سمي���ة وللملك ان ميدد مدة 
املجل�ص باإرادة ملكية اإلى مدة ل تقل عن �سنة 

واحدة ول تزيد على �سنتني. )1) 
يج���ب اإجراء النتخاب خال ال�سهور الأربعة   -2  
الت���ي ت�سبق انتهاء م���دة املجل�ص فاإذا مل يكن 
النتخ���اب قد مت عند انتهاء م���دة املجل�ص اأو 
تاأخر ب�سبب من ال�سباب يبقى املجل�ص قائما 

حتى يتم انتخاب املجل�ص اجلديد.

بموجب التعديل المنشور في العدد 1476 تاريخ 1960/2/16 من الجريدة الرسمية    (1(
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 (1( املادة 69- 
ينتخب جمل�ص النواب يف بدء الدورة العادية   -1  
رئي�سا له ملدة �سنتني �سم�سيتني ويجوز اعادة 

انتخابه.
اإذا اجتم���ع املجل�ص يف دورة غ���ري عادية ومل   -2  
يك���ن له رئي�ص فينتخب املجل�ص رئي�سا له ملدة 

تنتهي يف اأول الدورة العادية.
ي�س���رتط يف ع�س���و جمل����س الن���واب زي���ادة على  املادة 70- 
ال�س���روط املعين���ة يف امل���ادة  )75) م���ن ه���ذا 
الد�ستور اأن يكون قد امت ثاثني �سنة �سم�سية من 

عمره.
املادة 71- )2) 

1-  يخت����ص الق�س���اء بح���ق الف�س���ل يف �سح���ة   
نياب���ة اأع�س���اء جمل�ص الن���واب،  ولكل ناخب 
م���ن الدائ���رة النتخابية ان يق���دم طعنا اإلى 
حمكم���ة ال�ستئن���اف التابع���ة له���ا الدائ���رة 
النتخابي���ة للنائ���ب املطعون ب�سح���ة نيابته 
م���ن دائرت���ه النتخابية خ���ال خم�سة ع�سر 
يوم���ا م���ن تاريخ ن�س���ر نتائ���ج الإنتخابات يف 

بموجب التعديل المنشور في العدد 5396 تاريخ 5/5 /2016 من الجريدة الرسمية    (1(
بموجب التعديل المنشور في العدد 5117 تاريخ 2011/10/1 من الجريدة الرسمية    (2(
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اجلري���دة الر�سمية يبني في���ه ا�سباب طعنه،  
وتكون قراراتها نهائية وغري قابلة لي طريق 
من ط���رق الطعن،  وت�س���در اأحكامها خال 
ثاثني يومًا من تاريخ ت�سجيل الطعن لديها.

تق�س���ي املحكم���ة ام���ا ب���رد الطع���ن اأو قبوله   -2  
مو�سوعا ويف هذه احلال���ة تعلن ا�سم النائب 

الفائز.
يعل���ن جمل����ص النواب بط���ان نياب���ة النائب   -3  
ال���ذي ابطلت املحكم���ة نيابته وا�س���م النائب 

الفائز اعتبارًاً من تاريخ �سدور احلكم.
تعت���رب العم���ال التي ق���ام بها الع�س���و الذي   -4  
ابطلت املحكمة نيابته قبل ابطالها �سحيحة.

واإذا تبني للمحكم���ة نتيجة نظرها يف الطعن   -5  
يف  النتخ���اب  اج���راءات  ان  اليه���ا  املق���دم 
الدائرة التي تعلق الطعن بها ل تتفق واأحكام 
القانون ت�سدر قرارها ببطان النتخاب يف 

تلك الدائرة.
امل����ادة 72-    يج���وز لي ع�سو من اأع�س���اء جمل�ص النواب ان 
ي�ستقيل بكتاب يقدم���ه اإلى  رئي�ص املجل�ص وعلى 
الرئي�ص ان يعر�ص ال�ستقالة على املجل�ص ليقرر 

قبولها اأو رف�سها.
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 املادة 73-)1)   
1-  اإذا حل جمل�ص النواب فيجب اإجراء انتخاب   
ع���ام بحيث يجتمع املجل����ص اجلديد يف دورة 
غري عادية بعد تاريخ احلل باأربعة ا�سهر على 
الكرث وتعت���رب هذه الدورة كال���دورة العادية 
وف���ق اأحكام امل���ادة )78) من ه���ذا الد�ستور 

وت�سملها �سروط التمديد والتاأجيل.
اإذا مل يت���م النتخ���اب عن���د انته���اء ال�سهور   -2  
الأربع���ة ي�ستعيد املجل�ص املنحل كامل �سلطته 
الد�ستوري���ة ويجتمع ف���ورا كان احلل مل يكن 
وي�ستم���ر يف اعمال���ه اإلى ان ينتخ���ب املجل�ص 

اجلديد.
3- ل يج���وز ان تتجاوز ه���ذه الدورة غري العادية   
يف اي حال يوم )30) ايلول وتف�ص يف التاريخ 
املذك���ور ليتمك���ن املجل����ص م���ن عق���د دورته 
العادي���ة الأول���ى يف اأول �سه���ر ت�سرين الأول،  
واإذا ح���دث ان عقدت الدورة غري العادية يف 
�سهري ت�سري���ن الأول وت�سرين الثاين فتعترب 

عندئذ اأول دورة عادية ملجل�ص النواب. )2)

بموجب التعديل المنشور في العدد 5117 تاريخ 1 /2011/10 من الجريدة الرسمية    (1(
بموجب التعديل المنشور في العدد 1243 تاريخ 1955/10/16 من الجريدة الرسمية    (2(
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 املادة 74-)1)  
اإذا حل جمل����ص النواب ل�سبب ما،  فا يجوز   -1  

حل املجل�ص اجلديد لل�سبب نف�سه.
2- احلكوم���ة التي يحل جمل�ص الن���واب يف عهدها   
ت�ستقيل خال ا�سبوع من تاريخ احلل،  ول يجوز 

تكليف رئي�سها بت�سكيل احلكومة التي تليها.
3- عل���ى الوزي���ر ال���ذي ين���وي تر�سي���ح نف�س���ه   
لاإنتخابات ان ي�ستقي���ل قبل �ستني يومًا على 

القل من تاريخ النتخاب.

الق�صم الثالث
اأحكام �صاملة للمجل�صني

املادة 75- )2)
1- ل يكون ع�سوا يف جمل�ص الأعيان والنواب:-  

من مل يكن اأردنيًا. اأ- 
م���ن كان حمكوم���ًا علي���ه بالفا�ص ومل  ب- 

ي�ستعد اعتباره قانونيًا.
ج- من كان حمجورًا عليه ومل يرفع احلجر 

عنه.

بموجب التعديل المنشور في العدد 5117 تاريخ 2011/10/1 من الجريدة الرسمية    (1(
بموجب التعديل المنشور في العدد 5396 تاريخ 5/5 /2016 من الجريدة الرسمية    (2(
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د- م���ن كان حمكوما علي���ه بال�سجن مدة 
تزي���د على �سنة واح���دة بجرمية غري 

�سيا�سية ومل يعف عنه.
ه�- من كان جمنونا اأو معتوهًا.

و- م���ن كان م���ن اقارب املل���ك يف الدرجة 
التي تعني بقانون خا�ص.

2- ميتن���ع عل���ى كل ع�سو م���ن اأع�س���اء جمل�سي   
الأعيان والن���واب اثناء مدة ع�سويته التعاقد 
مع احلكوم���ة اأو املوؤ�س�س���ات الر�سمية العامة 
اأو ال�س���ركات الت���ي متلكه���ا اأو ت�سيطر عليها 
احلكوم���ة اأو اي موؤ�س�سة ر�سمي���ة عامة �سواء 
كان ه���ذا التعاق���د بطريقة مبا�س���رة اأو غري 
مبا�سرة با�ستثناء ما كان من عقود ا�ستئجار 
الرا�س���ي والم���اك وم���ن كان م�ساهما يف 
�سركة اع�ساوؤها اكرث من ع�سرة ا�سخا�ص.)1)
اإذا حدث���ت اي حال���ة من حالت ع���دم الهلية   -3  
املن�سو�ص عليها يف الفقرة )1) من هذه املادة 
لي ع�سو من اأع�ساء جمل�سي الأعيان والنواب 
اثناء ع�سويت���ه اأو ظهرت بعد انتخابه اأو خالف 
اأح���كام الفق���رة )2) م���ن ه���ذه امل���ادة ت�سقط 

بموجب التعديل المنشور في العدد 5117 تاريخ 2011/10/1 من الجريدة الرسمية    (1(
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ع�سويته حكم���ًا وي�سبح حمله �ساغ���رًا على ان 
يرفع القرار اإذا كان �سادرًا من جمل�ص الأعيان 

اإلى جالة امللك لقراره.)1)
املادة 76-  مع مراع���اة اأحكام املادة )52) من هذا الد�ستور 
ل يج���وز اجلمع بني ع�سوي���ة جمل�ص الأعيان 
اأو الن���واب وب���ني الوظائ���ف العام���ة ويق�سد 
بالوظائف العامة كل وظيفة يتناول �ساحبها 
مرتبه من الأموال العامة وي�سمل ذلك دوائر 
البلديات وكذلك ل يجوز اجلمع بني ع�سوية 

جمل�ص الأعيان وجمل�ص النواب.
امل����ادة 77-   م���ع مراع���اة م���ا ورد يف هذا الد�ست���ور من ن�ص 
يتعل���ق بحل جمل�ص الن���واب يعقد جمل����ص الأمة 
دورة عادية واحدة يف غ�سون كل �سنة من مدته.

املادة 78- 
يدع���و املل���ك جمل����ص الأم���ة اإل���ى الجتم���اع   -1  
يف دورت���ه العادي���ة يف الي���وم الأول من �سهر 
ت�سري���ن الأول م���ن كل �سن���ة واإذا كان الي���وم 
املذك���ور عطلة ر�سمي���ة ففي اأول ي���وم يليه ل 
يك���ون عطلة ر�سمي���ة،  على انه يج���وز للملك 
ان يرج���ئ ب���اإرادة ملكية تن�س���ر يف اجلريدة 

بموجب التعديل المنشور في العدد 5117 تاريخ 2011/10/1 من الجريدة الرسمية    (1(
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الر�سمية اجتماع جمل�ص الأمة لتاريخ يعني يف 
الإرادة امللكية على ان ل تتجاوز مدة الرجاء 

�سهرين.)1)
اإل���ى الجتم���اع  اإذا مل ي���دع جمل����ص الأم���ة   -2  
مبقت�سى الفقرة ال�سابق���ة فيجتمع من تلقاء 

نف�سه كما لو كان قد دعي مبوجبها.
تبداأ الدورة العادي���ة ملجل�ص الأمة يف التاريخ   -3  
ال���ذي يدعى فيه اإلى الجتماع وفق الفقرتني 
ال�سابقتني،  ومتتد هذه ال���دورة العادية �ستة 
ا�سه���ر اإل اإذا ح���ل امللك جمل����ص النواب قبل 
انق�س���اء تلك املدة،  ويج���وز للملك ان ميدد 
الدورة العادية مدة اأخرى ل تزيد على ثاثة 
ا�سهر لجناز ما قد يكون هنالك من اعمال،  
وعن���د انته���اء ال�سه���ر ال�ست���ة الأول���ى اأو اي 

متديد لها يف�ص امللك الدورة املذكورة.)2)
يفتت���ح امللك الدورة العادي���ة ملجل�ص الأمة بالقاء  املادة 79-  
خطب���ة العر����ص يف املجل�س���ني   جمتمع���ني،  وله 
ان يني���ب رئي�ص ال���وزراء اأو احد ال���وزراء ليقوم 

بموجب التعديل المنشور في العدد 1179 تاريخ 4/17 /1954 من الجريدة الرسمية    (1(
بموجب التعديل المنشور في العدد 1243 تاريخ 1955/10/16 من الجريدة الرسمية      (2(
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مبرا�سم الفتتاح والق���اء خطبة العر�ص،  ويقدم 
كل من املجل�سني عري�سة ي�سمنها جوابه عنها.

عل���ى كل ع�س���و م���ن اأع�س���اء جمل�س���ي الأعيان  املادة 80-  
والن���واب قبل ال�س���روع يف عمل���ه ان يق�سم اأمام 

جمل�سه ميينًا هذا ن�سها:-
“اق�سم باهلل العظيم ان اكون خمل�سا للملك    
والوط���ن،  وان احاف���ظ عل���ى الد�ست���ور وان 
اخدم الأمة واق���وم بالواجب���ات املوكولة اإيّل 

حق القيام”.
املادة 81-   

للملك ان يوؤجل باإرادة ملكية جل�سات جمل�ص   -1  
الأم���ة ثاث مرات فق���ط واإذا كان قد ارجئ 
اجتم���اع املجل����ص مبوج���ب الفق���رة )1) من 
املادة )78) فلمرتني فق���ط على انه ل يجوز 
ان تزي���د مدد التاأجيات يف غ�سون اية دورة 
عادية واحدة عل���ى �سهرين مبا يف ذلك مدة 
الرج���اء ول تدخل مدد ه���ذه التاأجيات يف 

ح�ساب مدة الدورة.
2- يجوز ل���كل من جمل�سي الأعي���ان والنواب ان   
يوؤجل جل�سات���ه من حني اإلى اخر وفق نظامه 

الداخلي.
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املادة 82-   
للملك ان يدعو عند ال�س���رورة جمل�ص الأمة   -1  
اإل���ى الجتماع يف دورات ا�ستثنائية وملدة غري 
حم���ددة لكل دورة من اجل اقرار امور معينة 
تب���ني يف الإرادة امللكي���ة عند �س���دور الدعوة 

وتف�ص الدورة ال�ستثنائية باإرادة.
2- يدعو امللك جمل�ص الأمة لاجتماع يف دورات   
ا�ستثنائي���ة اي�س���ا متى طلبت ذل���ك الأغلبية 
املطلقة ملجل�ص الن���واب بعري�سة موقعة منها 

تبني فيها المور التي يراد البحث فيها.
3- ل يج���وز ملجل�ص الأمة ان يبح���ث يف اية دورة   
ا�ستثنائي���ة اإل يف الم���ور املعين���ة يف الإرادة 

امللكية التي انعقدت تلك الدورة مبقت�ساها.
ي�س���ع كل من املجل�س���ني انظمة داخلي���ة ل�سبط  املادة 83-  
وتنظي���م اجراءات���ه وتعر�ص ه���ذه النظمة على 

امللك للت�سديق عليها.
املادة 84-  

1- ل تعت���رب جل�س���ة اي م���ن املجل�س���ني قانوني���ة   
اإل اإذا ح�سرته���ا الأغلبي���ة املطلق���ة لأع�ساء 
املجل����ص وت�ستم���ر اجلل�سة قانوني���ة ما دامت 
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هذه الأغلبية حا�سرة فيها.)1)
2- ت�س���در ق���رارات كل م���ن املجل�س���ني باكرثية   
ا�سوات الأع�ساء احلا�سرين ما عدا الرئي�ص 
اإل اإذا ن����ص هذا الد�ست���ور على خاف ذلك 
واإذا ت�ساوت ال�سوات فيجب على الرئي�ص ان 

يعطي �سوت الرتجيح.
اأو  بالد�ست���ور  متعلق���ا  الت�سوي���ت  كان  اإذا   -3  
بالقرتاع على الثقة بالوزارة اأو باحد الوزراء 
فيج���ب ان تعط���ى ال�س���وات باملن���اداة على 

الأع�ساء با�سمائهم وب�سوت عال.
تك���ون جل�س���ات كل من املجل�سني علني���ة على انه  املادة 85-  
يج���وز عقد جل�س���ات �سرية بناء  عل���ى طلب من 
احلكوم���ة اأو طلب خم�سة م���ن الأع�ساء ثم يقرر 

املجل�ص قبول الطلب الواقع اأو رف�سه.
املادة 86-  

1- ل يوق���ف اح���د اأع�س���اء جمل�س���ي الأعي���ان   
والن���واب ول يحاك���م خ���ال م���دة اجتم���اع 
املجل����ص م���ا مل ي�سدر من املجل����ص الذي هو 
منت�س���ب اليه قرار بالكرثي���ة املطلقة بوجود 
�سب���ب كاف لتوقيف���ه اأو ملحاكمت���ه اأو م���ا مل 

بموجب التعديل المنشور في العدد 5117 تاريخ 2011/10/1 من الجريدة الرسمية    (1(
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يقب�ص عليه يف حالة التلب�ص بجرمية جنائية 
ويف حال���ة القب�ص عليه به���ذه ال�سورة يجب 

اإعام املجل�ص بذلك فورًا.
اإذا اوق���ف ع�سو ل�سبب ما خال املدة التي ل   -2  
يك���ون جمل�ص الأمة جمتمعا فيها فعلى رئي�ص 
ال���وزراء ان يبلغ املجل�ص املنت�س���ب اليه ذلك 
الع�س���و عند اجتماع���ه الج���راءات املتخذة 

م�سفوعة بالي�ساح الازم.
لكل ع�سو م���ن اأع�ساء جمل�سي الأعي���ان والنواب  املادة 87-  
م���لء احلري���ة يف التكلم واب���داء ال���راأي يف حدود 
النظام الداخلي للمجل�ص الذي هو منت�سب اليه ول 
يجوز موؤاخ���ذة الع�سو ب�سب���ب اي ت�سويت اأو راأي 

يبديه اأو خطاب يلقيه يف اثناء جل�سات املجل�ص.
امل����ادة 88-)1) اإذا �سغ���ر حم���ل اح���د اأع�ساء جمل�س���ي الأعيان 
والن���واب بالوف���اة اأو ال�ستقال���ة اأو غ���ري ذلك من 
ال�سب���اب با�ستثناء من �سدر بحق���ه قرار ق�سائي 
باأبطال �سح���ة نيابته فعلى املجل����ص املعني اإ�سعار 
احلكوم���ة اأو الهيئ���ة امل�ستقلة لانتخ���اب اإذا كان 
نائب���ا بذل���ك خال ثاث���ني يوما م���ن �سغور حمل 
الع�سو ومياأ حمله بطريق التعيني اإذا كان عينا اأو 

بموجب التعديل المنشور في العدد 5117 تاريخ 2011/10/1 من الجريدة الرسمية    (1(
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وف���ق اأحكام قانون النتخاب اإذا كان نائبًا،  وذلك 
يف م���دى �سهرين من تاري���خ اإ�سعار املجل�ص ب�سغور 
املحل وت���دوم ع�سوي���ة الع�سو اجلدي���د اإلى نهاية 

مدة املجل�ص.
 املادة 89-   

بال�ساف���ة اإل���ى الح���وال الت���ي يجتم���ع فيها   -1  
جمل�سا الأعيان والن���واب بحكم املواد )29)

و)34) و )79) و )92) م���ن ه���ذا الد�ست���ور 
فانهم���ا يجتمعان معًا بناء عل���ى طلب رئي�ص 

الوزراء.)1)
2- عندما يجتمع املجل�سان مع���ا يتولى الرئا�سة   

رئي�ص جمل�ص الأعيان.
3- ل تعت���رب جل�سات املجل�سني جمتمعني قانونية   
اإل بح�س���ور الأغلبي���ة املطلق���ة لأع�س���اء كل 
م���ن املجل�س���ني وت�س���در الق���رارات باغلبية 
ا�س���وات احلا�سري���ن ما ع���دا الرئي�ص الذي 
علي���ه ان يعطي �سوت الرتجي���ح عند ت�ساوي 

ال�سوات.)2)
ل يجوز ف�سل احد م���ن ع�سوية اي من جمل�سي  املادة 90- 

بموجب التعديل المنشور في العدد 5117 تاريخ 2011/10/1 من الجريدة الرسمية    (1(
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الأعي���ان والن���واب اإل بقرار �سادر م���ن املجل�ص 
ال���ذي هو منت�سب الي���ه، وي�سرتط يف غري حالتي 
عدم اجلمع وال�سقوط املبينتني يف هذا الد�ستور 
وبقان���ون النتخ���اب ان ي�س���در ق���رار الف�س���ل 
باكرثي���ة ثلث���ي الأع�س���اء الذي���ن يتاأل���ف منه���م 
املجل�ص واإذا كان الف�سل يتعلق بع�سو من جمل�ص 

الأعيان فريفع قرار املجل�ص اإلى امللك لقراره.
يعر����ص رئي����ص ال���وزراء م�س���روع كل قانون على  املادة 91-  
جمل����ص الن���واب الذي له ح���ق قبول امل�س���روع اأو 
تعديله اورف�سه ويف جميع احلالت يرفع امل�سروع 
اإلى جمل�ص الأعيان ول ي�سدر قانون اإل اإذا اقره 

املجل�سان و�سدق عليه امللك.
اإذا رف����ص اح���د املجل�س���ني م�س���روع اي قان���ون  املادة 92- 
مرتني وقبله املجل����ص الخر معدل اأو غري معدل 
يجتم���ع املجل�س���ان يف جل�س���ة م�سرتك���ة برئا�سة 
رئي�ص جمل�ص الأعيان لبحث املواد املختلف فيها 
وي�س���رتط لقبول امل�سروع ان ي�سدر قرار املجل�س 
امل�س���رتك باكرثي���ة ثلث���ي الأع�س���اء احلا�سرين 
وعندما يرف����ص امل�سروع بال�سورة املبينة انفًا ل 

يقدم مرة ثانية اإلى املجل�ص يف الدورة نف�سها.
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املادة 93- 
1- كل م�س���روع قان���ون اأق���ره جمل�س���ا الأعي���ان   

والنواب يرفع اإلى امللك للت�سديق عليه.
ي�سري مفع���ول القانون باإ�س���داره من جانب   -2  
املل���ك وم���رور ثاث���ني يوم���ًا عل���ى ن�س���ره يف 
اجلري���دة الر�سمي���ة اإل اإذا ورد ن����ص خا�ص 
يف القانون عل���ى ان ي�سري مفعوله من تاريخ 

اآخر.
اإذا مل ي���ر امللك الت�سديق عل���ى القانون فله   -3  
يف غ�سون �ستة ا�سهر من تاريخ رفعه اليه ان 
يرده اإلى املجل�ص م�سفوعًا ببيان ا�سباب عدم 

الت�سديق.
اإذا رد م�س���روع اي قانون )ما عدا الد�ستور)   -4  
خال املدة املبين���ة يف الفقرة ال�سابقة واقره 
جمل�س���ا الأعيان والنواب م���رة ثانية مبوافقة 
ثلث���ي الأع�ساء الذي���ن يتاألف منه���م كل من 
املجل�س���ني وجب عندئ���ذ ا�س���داره ويف حالة 
عدم اعادة القان���ون م�سدقا يف املدة املعينة 
يف الفق���رة الثالثة من ه���ذه املادة يعترب نافذ 

املفعول وبحكم امل�سدق.
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ف���اإذا مل حت�س���ل اكرثي���ة الثلثني ف���ا يجوز    
اعادة النظر في���ه خال تلك الدورة على انه 
ميكن ملجل�ص الأمة ان يعيد النظر يف امل�سروع 

املذكور يف الدورة العادية التالية.
املادة 94-)1)    

1- عندم���ا يك���ون جمل�ص الن���واب منح���ًا يحق   
ملجل�ص الوزراء مبوافقة امللك ان ي�سع قوانني 

موؤقتة ملواجهة المور الآتي بيانها:-
الكوارث العامة. اأ- 

حالة احلرب والطوارئ. ب- 
�سروري���ة  نفق���ات  اإل���ى  احلاج���ة  ج- 

وم�ستعجلة ل حتتمل التاأجيل.
ويك���ون للقوان���ني املوؤقت���ة التي يج���ب ان ل     
تخالف اأح���كام الد�ست���ور ق���وة القانون على 
ان تعر�ص على جمل����ص الأمة يف اأول اجتماع 
يعقده،  وعلى املجل�ص البت فيها خال دورتني 
عاديتني متتاليتني م���ن تاريخ احالتها وله ان 
يق���ر هذه القوانني اأو يعدلها اأو يرف�سها فاإذا 
رف�سه���ا اأو انق�ست املدة املن�سو�ص عليها يف 
ه���ذه الفقرة ومل يبت به���ا وجب على جمل�ص 

بموجب التعديل المنشور في العدد 5117 تاريخ 2011/10/1 من الجريدة الرسمية    (1(
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الوزراء مبوافقة امللك ان يعلن بطان نفاذها 
فورًا،  ومن تاريخ ذلك الإعان يزول ما كان 
له���ا من قوة القانون عل���ى ان ل يوؤثر ذلك يف 

العقود واحلقوق املكت�سبة.
ي�سري مفعول القوانني املوؤقتة بال�سورة التي   -2  
ي�س���ري فيها مفعول القوان���ني مبقت�سى حكم 

املادة )93)من هذا الد�ستور.
املادة 95-)1)   

يج���وز لع�س���رة اأو اك���رث م���ن اأع�س���اء اي من   -1  
يقرتح���وا  ان  والن���واب  الأعي���ان  جمل�س���ي 
القوان���ني ويح���ال كل اق���رتاح عل���ى اللجن���ة 
املخت�سة يف املجل�ص لب���داء الراأي فاإذا راأى 
املجل����ص قبول الق���رتاح احالة على احلكومة 
لو�سع���ه يف �سيغ���ة م�س���روع قان���ون وتقدميه 
للمجل�ص يف ال���دورة نف�سها اأو يف الدورة التي 

تليها.
2- كل اق���رتاح بقان���ون تق���دم ب���ه اأع�س���اء اي   
م���ن جمل�سي الأعي���ان والنواب وف���ق الفقرة 
ال�سابقة ورف�س���ه املجل�ص ل يجوز تقدميه يف 

الدورة نف�سها.
بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 1958/5/4 من الجريدة الرسمية    (1(
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لكل ع�سو من اأع�س���اء جمل�سي الأعيان والنواب  املادة 96- 
ان يوجه اإل���ى الوزراء ا�سئل���ة وا�ستجوابات حول 
اي ام���ر من المور العامة وفاقًا ملا هو من�سو�ص 
علي���ه يف النظام الداخلي للمجل����ص الذي ينتمي 
اليه ذلك الع�س���و،  ول يناق�ص ا�ستجواب ما قبل 
م�س���ي ثمانية ايام عل���ى و�سوله اإل���ى الوزير اإل 
اإذا كان���ت احلال���ة م�ستعجلة وواف���ق الوزير على 

تق�سري املدة املذكورة.

الف�صل ال�صابع
ال�صلطة الق�صائية

امل����ادة 97- الق�س���اة م�ستقلون ل �سلط���ان عليهم يف ق�سائهم 
لغري القانون.

املادة 98-
يع���ني ق�س���اة املحاك���م النظامي���ة وال�سرعية   -1  

ويعزلون باإرادة ملكية وفق اأحكام القوانني.
ين�س���اأ بقان���ون جمل����ص ق�سائ���ي يتولى جميع   -2  

ال�سوؤون املتعلقة بالق�ساة النظاميني.)1)
م���ع مراعاة الفقرة )1) من هذه املادة يكون   -3  

بموجب التعديل المنشور في العدد 5117 تاريخ 2011/10/1 من الجريدة الرسمية    (1(
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للمجل�ص الق�سائي وح���ده حق تعيني الق�ساة 
النظاميني وفق اأحكام القانون.)1)

املحاكم ثاثة انواع:-  املادة 99- 
املحاكم النظامية.  -1  

املحاكم الدينية.  -2  
املحاكم اخلا�سة.  -3  

ودرجاته���ا  املحاك���م  جمي���ع  ان���واع  تع���ني  املادة 100- )2) 
واق�سامها واخت�سا�ساتها وكيفية ادارتها بقانون 
خا����ص على ان ين�ص ه���ذا القانون عل���ى ان�ساء 

ق�ساء اداري على درجتني.
املادة 101-)3) 

م���ن  للجمي���ع وم�سون���ة  املحاك���م مفتوح���ة   -1  
التدخل يف �سوؤونها.

2- ل يج���وز حماكمة اي �سخ�ص مدين يف ق�سية   
جزائي���ة ل يك���ون جمي���ع ق�ساته���ا مدني���ني،  
وي�ستثنى من ذلك جرائم اخليانة والتج�س�س 
والرهاب وجرائم املخدرات وتزييف العملة.

3- جل�سات املحاكم علنية اإل اإذا قررت املحكمة   

بموجب التعديل المنشور في العدد 5117 تاريخ 2011/10/1 من الجريدة الرسمية    (1(
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ان تك���ون �سري���ة مراع���اة للنظ���ام الع���ام اأو 
حمافظ���ة عل���ى الداب،  ويف جمي���ع الحوال 

يكون النطق باحلكم يف جل�سة علنية.
املتهم بريء حتى تثبت ادانته بحكم قطعي.  -4  

2)متار����ص املحاك���م النظامي���ة يف اململك���ة  امل����ادة 102- )1)
الأردني���ة الها�سمي���ة ح���ق الق�س���اء عل���ى جميع 
ال�سخا����ص يف جميع امل���واد املدني���ة واجلزائية 
مبا فيه���ا الدعاوى التي تقيمها احلكومة اأو تقام 
عليه���ا با�ستثناء املواد التي ق���د يفو�ص فيها حق 
الق�س���اء اإل���ى حماكم ديني���ة اأو حماك���م خا�سة 
مبوج���ب اأحكام هذا الد�ست���ور اأو اي ت�سريع اخر 

نافذ املفعول.
املادة 103-

1- متار����ص املحاك���م النظامي���ة اخت�سا�ساتها   
يف الق�ساء احلقوق���ي واجلزائي وفق اأحكام 
القوانني النافذة املفع���ول يف اململكة على انه 
يف م�سائ���ل الحوال ال�سخ�سي���ة لاجانب اأو 
يف الم���ور احلقوقي���ة والتجاري���ة التي ق�ست 
الع���ادة يف العرف الدويل بتطبيق قانون باد 

بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 1958/5/4 من الجريدة الرسمية    (1(
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اأخرى ب�ساأنه���ا ينفذ ذلك القان���ون بالكيفية 
التي ين�ص عليها القانون.

2- م�سائ���ل الحوال ال�سخ�سية هي امل�سائل التي   
يعينها القانون وتدخل مبوجبة يف اخت�سا�ص 
املحاك���م ال�سرعي���ة وحده���ا عندم���ا يك���ون 

الفرقاء م�سلمني.
تق�سم املحاكم الدينية اإلى :- املادة 104- 

املحاكم ال�سرعية.  -1  
2- جمال�ص الطوائف الدينية الأخرى.  

امل����ادة 105- للمحاك���م ال�سرعي���ة وحدها ح���ق الق�ساء وفق 
قوانينها اخلا�سة يف االمور االآتية:-

1- م�سائل الحوال ال�سخ�سية للم�سلمني.  
2- ق�ساي���ا الدي���ة اإذا كان الفريق���ان كاهم���ا   
م�سلم���ني اأو كان احدهما غ���ري م�سلم ور�سي 
الفريق���ان اأن يك���ون ح���ق الق�س���اء يف ذل���ك 

للمحاكم ال�سرعية.
3- المور املخت�سة بالوقاف ال�سامية.  

تطب���ق املحاك���م ال�سرعي���ة يف ق�سائه���ا اأح���كام  املادة 106- 
ال�سرع ال�سريف.

تع���ني بقانون خا�ص كيفي���ة تنظيم امور الوقاف  املادة 107- 
ال�سامية وادارة �سوؤونها املالية   وغري ذلك.
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املادة 108-  جمال�ص الطوائف الدينية هي جمال�ص الطوائف 
الدينية غ���ري امل�سلم���ة التي اعرتف���ت اأو تعرتف 
احلكوم���ة بانه���ا موؤ�س�س���ة يف اململك���ة الأردني���ة 

الها�سمية.
املادة 109- 

تتاألف جمال�ص الطوائف الدينية وفاقا لأحكام   -1  
القوان���ني التي ت�سدر خا�س���ة بها وحتدد يف 
هذه القوانني اخت�سا�سات املجال�ص املذكورة 
ب�ساأن م�سائل الح���وال ال�سخ�سية والوقاف 
املن�س���اأة مل�سلحة الطائف���ة ذات العاقة. اما 
م�سائ���ل الح���وال ال�سخ�سية له���ذه الطائفة 
فه���ي م�سائل الح���وال ال�سخ�سية  للم�سلمني 

الداخلة يف اخت�سا�ص املحاكم ال�سرعية.
2- تطب���ق جمال����ص الطوائ���ف الديني���ة ال�سول   
الح���وال  مب�سائ���ل  املتعلق���ة  والأح���كام 
ال�سخ�سي���ة التي ل تعترب من م�سائل الأحوال 
ال�سخ�سية للم�سلمني الداخلة يف اخت�سا�ص 
املحاكم ال�سرعي���ة،  على ان تنظم ت�سريعات 
هذه املجال�س �س���روط تعيني ق�ساتها وا�سول 

املحاكمات اأمامها.)1)
بموجب التعديل المنشور في العدد 5117 تاريخ 2011/10/1 من الجريدة الرسمية    (1(
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متار�س املحاكم اخلا�سة اخت�سا�سها يف الق�ساء  املادة 110- 
وفاقا الأحكام القوانني اخلا�سة  بها.

الف�صل الثامن
ال�صوؤون املالية

ل تفر����ص �سريبة اأو ر�س���م اإل بقانون ول تدخل  املادة 111- 
يف بابهما انواع االج���ور التي تتقا�ساها اخلزانة 
املالي���ة مقاب���ل ما تقوم ب���ه دوائ���ر احلكومة من 
اخلدم���ات للفراد اأو مقاب���ل انتفاعهم باملك 
تاأخ���ذ يف فر����ص  ان  وعل���ى احلكوم���ة  الدول���ة 
ال�سرائب مببداأ التكليف الت�ساعدي مع حتقيق 
امل�س���اواة والعدال���ة الجتماعي���ة واأن ل تتج���اوز 
مق���درة املكلف���ني على الداء وحاج���ة الدولة اإلى 

املال.
املادة 112- 

1- يقدم م�س���روع قانون املوازنة العامة وم�سروع   
قان���ون موازن���ات الوح���دات احلكومي���ة اإلى 
جمل�ص الأمة قبل ابت���داء ال�سنة املالية ب�سهر 
واح���د على الق���ل للنظر فيهما وف���ق اأحكام 
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الد�ست���ور وت�س���ري عليهم���ا نف����ص الأح���كام 
املتعلق���ة باملوازن���ة يف هذا الد�ست���ور،  وتقدم 
احلكومة احل�ساب���ات اخلتامية يف نهاية �ستة 

�سهور من انتهاء ال�سنة املالية ال�سابقة.)1)
2- يقرتع على املوازنة العامة ف�سا ف�سا.  

3- ل يج���وز نق���ل اي مبلغ يف ق�س���م النفقات من   
املوازنة العامة من ف�سل اإلى اخر اإل بقانون.
4- ملجل�ص الأم���ة عند املناق�سة يف م�سروع قانون   
املوازن���ة العامة اأو يف القوانني املوؤقتة املتعلقة 
به���ا ان ينق����ص م���ن النفق���ات يف الف�س���ول 
بح�س���ب ما ي���راه موافق���ًا للم�سلح���ة العامة 
ولي�ص له ان يزيد يف تلك النفقات ل بطريقة 
التعدي���ل ول بطريق���ة القرتاح املق���دم على 
حدة على ان���ه يجوز بعد انته���اء املناق�سة ان 

يقرتح و�سع قوانني لحداث نفقات جديدة.
5- ل يقبل اثناء املناق�س���ة يف املوازنة العامة اي   
اقرتاح يقدم للغاء �سريبة موجودة اأو فر�ص 
�سريب���ة جديدة اأو تعدي���ل ال�سرائب املقررة 
بزيادة اأو نق�سان يتن���اول ما اقرته القوانني 
املالي���ة الناف���ذة املفعول ول يقب���ل اي اقرتاح 

بموجب التعديل المنشور في العدد 5117 تاريخ 2011/10/1 من الجريدة الرسمية    (1(
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بتعديل النفقات اأو الواردات املربوطة بعقود.
6- ي�سدق على واردات الدولة ونفقاتها املقدرة   
لكل �سن���ة مالية بقانون املوازن���ة العامة على 
ان���ه يج���وز ان ين����ص القان���ون املذك���ور على 
تخ�سي����ص مبال���غ معين���ة لك���رث م���ن �سن���ة 

واحدة.
املادة 113- )1) اإذا مل يتي�سر اقرار قانون املوازنة العامة قبل 
ابت���داء ال�سنة املالي���ة اجلديدة ي�ستم���ر النفاق 
باعتم���ادات �سهرية بن�سب���ة 12/1 لكل �سهر من 

موازنة ال�سنة ال�سابقة.
ملجل�ص الوزراء مبوافقة امللك ان ي�سع انظمة من  املادة 114- 
اج���ل مراقبة تخ�سي�ص وانف���اق  الأموال العامة 

وتنظيم م�ستودعات احلكومة.
جمي���ع م���ا يقب����ص م���ن ال�سرائ���ب وغريها من  املادة 115- 
واردات الدول���ة يج���ب ان ي���وؤدى اإل���ى  اخلزان���ة 
املالي���ة وان يدخ���ل �سم���ن موازن���ة الدولة ما مل 
ين����ص القان���ون على خاف ذل���ك ول يخ�س�ص 
اي ج���زء من اموال اخلزانة العامة وال ينفق الي 

غر�ص مهما كان نوعه اإل بقانون.

بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 1958/5/4 من الجريدة الرسمية    (1(
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امل����ادة 116- تدفع خم�س�سات امللك من الدخل العام وتعني 
يف قانون املوازنة العامة.

كل امتي���از يعطى ملن���ح اي حق يتعل���ق با�ستثمار  املادة 117- 
املناج���م اأو املع���ادن اأو املراف���ق العام���ة يجب ان 

ي�سدق عليه بقانون.
ل يجوز اعفاء احد من تاأدية ال�سرائب والر�سوم  املادة 118- 

يف غري الحوال املبينة يف القانون.
ي�س���كل بقان���ون دي���وان حما�سب���ة ملراقب���ة ايراد  املادة 119- 

الدولة ونفقاتها وطرق �سرفها:-
يق���دم ديوان املحا�سبة اإل���ى جمل�سي الأعيان   -1  
والن���واب تقري���رًا عام���ًا يت�سم���ن املخالفات 
املرتكب���ة وامل�سوؤولي���ة املرتتب���ة عليه���ا واراءه 
وماحظات���ه وذل���ك يف ب���دء كل دورة عادية 

وكلما طلب احد املجل�سني منه ذلك. )1)
ين����ص القان���ون عل���ى ح�سانة رئي����ص ديوان   -2  

املحا�سبة.

بموجب التعديل المنشور في العدد 5117 تاريخ 2011/10/1 من الجريدة الرسمية    (1(
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الف�صل التا�صع
مواد عامة

املادة120- التق�سيمات الدارية يف اململكة الأردنية الها�سمية 
وت�سكيات دوائر احلكومة  ودرجاتها وا�سماوؤها 
املوظف���ني  تعي���ني  وكيفي���ة  ادارته���ا  ومنه���اج 
وعزلهم وال�س���راف عليهم وحدود �ساحياتهم 
واخت�سا�ساتهم تع���ني باأنظمة ي�سدرها جمل�ص 

الوزراء مبوافقة امللك.
تديره���ا  املحلي���ة  واملجال����ص  البلدي���ة  ال�س���وؤون  املادة121- 

جمال�ص بلدية اأو حملية وفاقًا لقوانني خا�سة.
املادة 122-)1)  

جمل����ص  رئي����ص  م���ن  ع���ال  جمل����ص  يوؤل���ف   -1  
الأعي���ان رئي�س���ًا ومن ثماني���ة اأع�ساء،  ثاثة 
منهم يعينه���م جمل�ص الأعيان م���ن اع�سائه 
بالقرتاع،  وخم�سة م���ن ق�ساة اعلى حمكمة 
نظامي���ة برتتيب القدمي���ة،  وعند ال�سرورة 
يكم���ل العدد م���ن روؤ�ساء املحاك���م التي تليها 

برتتيب القدمية اي�سًا.
للمجل�����ص العايل حق تف�سري اأح����كام الد�ستور   -2  
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اإذا طل����ب اليه ذلك بقرار �س����ادر عن جمل�ص 
ال����وزراء اأو بق����رار يتخذه اح����د جمل�سي الأمة 
بالكرثي����ة املطلق����ة ويك����ون نافذ املفع����ول بعد 

ن�سره يف اجلريدة الر�سمية.
تعت���رب ه���ذه امل���ادة ملغ���اة حكما ح���ال و�سع   -3  

قانون املحكمة الد�ستورية مو�سع التنفيذ.
املادة 123- 

للدي���وان اخلا�س حق تف�س���ري ن�س اي قانون   -1  
مل تك���ن املحاك���م ق���د ف�سرته اإذا طل���ب اليه 

ذلك رئي�ص الوزراء.
يوؤل���ف الدي���وان اخلا����س م���ن رئي����س اعلى   -2  
حمكم���ة نظامي���ة رئي�سًا وع�سوي���ة اثنني من 
ق�ساته���ا واحد كب���ار موظف���ي الدارة يعينه 
جمل����ص ال���وزراء ي�س���اف اليه���م ع�س���و من 
كبار موظف���ي الوزارة ذات العاقة بالتف�سري 

املطلوب ينتدبه الوزير.
ي�سدر الديوان اخلا�س قراراته باالأغلبية.)1)  -3  
يك���ون للق���رارات الت���ي ي�سدره���ا الدي���وان   -4  
اخلا�س وتن�سر يف اجلريدة الر�سمية مفعول 

القانون.
بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 1958/5/4 من الجريدة الرسمية    (1(
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5- جمي���ع امل�سائ���ل الأخ���رى املتعلق���ة بتف�س���ري   
القوان���ني تقرره���ا املحاك���م عن���د وقوعه���ا 

بال�سورة العتيادية.
امل����ادة 124- اإذا ح���دث م���ا ي�ستدعى الدفاع ع���ن الوطن يف 
حالة وقوع ط���وارئ في�سدر قان���ون با�سم قانون 
الدفاع تعط���ى مبوجبه ال�ساحية اإلى ال�سخ�ص 
الذي يعينه القانون لتخاذ التدابري والجراءات 
ال�سروري���ة مب���ا يف ذلك �ساحية وق���ف قوانني 
الدول���ة العادية لت�اأمني الدفاع عن الوطن ويكون 
قانون الدفاع نافذ املفعول عندما يعلن عن ذلك 
ب���اإرادة ملكية ت�سدر بن���اء على قرار من جمل�ص 

الوزراء.
املادة 125- 

1- يف حال حدوث طوارئ خطرية يعترب معها ان   
التدابري والجراءات مبقت�سى املادة ال�سابقة 
م���ن ه���ذا الد�ست���ور غ���ري كافية للدف���اع عن 
اململكة فللملك بناء على قرار جمل�ص الوزراء 
ان يعل���ن ب���اإرادة ملكية الأح���كام العرفية يف 

جميع انحاء اململكة اأو يف اي جزء منها.
2- عند اإعان الأحكام العرفية للملك ان ي�سدر   
مبقت�سى اإرادة ملكية اية تعليمات قد تق�سي 
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ال�س���رورة به���ا لغرا�ص الدفاع ع���ن اململكة 
بقطع النظر ع���ن اأحكام اي قانون معمول به 
ويظل جميع ال�سخا�ص القائمني بتنفيذ تلك 
التعليمات عر�سة للم�سوؤولي���ة القانونية التي 
ترتت���ب على اعماله���م ازاء اأح���كام القوانني 
اإلى ان يعفوا من تلك امل�سوؤولية بقانون خا�ص 

يو�سع لهذه الغاية.
املادة 126- 

1- تطب���ق ال�سول املبينة يف هذا الد�ستور ب�ساأن   
م�ساريع القوانني على اي م�سروع لتعديل هذا 
الد�ستور وي�سرتط الق���رار التعديل ان جتيزه 
اكرثي���ة الثلث���ني من اأع�س���اء كل من جمل�سي 
الأعيان والن���واب ويف حالة اجتماع املجل�سني 
وفاقًا للمادة )92( من هذا الد�ستور ي�سرتط 
لقرار التعديل ان جتي���زه اكرثية الثلثني من 
الأع�ساء الذي���ن يتاألف منهم كل جمل�ص ويف 
كلت���ا احلالت���ني ل يعت���رب نافذ املفع���ول ما مل 

ي�سدق عليه امللك.
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2- ل يجوز ادخ���ال اي تعديل على الد�ستور مدة   
قيام الو�ساية ب�ساأن حقوق امللك ووراثته.

املادة 127-)1) )2)       
1- تنح�س���ر مهمة اجلي�ص يف الدفاع عن الوطن   

و�سامته.
يب���ني بقان���ون نظ���ام اجلي����ص واملخاب���رات   -2  
وال�سرطة والدرك وما ملنت�سبيها من احلقوق 

والواجبات.
يع���ني امللك قائ���د اجلي�ص ومدي���ر املخابرات   -3  

ومدير الدرك وينهي خدماتهم.

بموجب التعديل المنشور في العدد 5299 تاريخ 2014/9/1 من الجريدة الرسمية    (1(
بموجب التعديل المنشور في العدد 5396 تاريخ 2016/5/5 من الجريدة الرسمية    (2(
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الف�صل العا�صر
نفاذ القوانني واللغاءات

املادة 128-)1) 
ل يجوز ان توؤثر القوانني التي ت�سدر مبوجب   -1  
ه���ذا الد�ستور لتنظي���م احلق���وق واحلريات 
على جوهر هذه احلقوق اأو مت�ص ا�سا�سياتها.

2- ان جميع القوان���ني والنظمة و�سائر العمال   
الت�سريعي���ة املعم���ول بها يف اململك���ة الأردنية 
الها�سمية عند نفاذ هذا الد�ستور تبقى نافذة 
اإلى ان تلغى اأو تعدل بت�سريع ي�سدر مبقت�ساه 

وذلك خال مدة اق�ساها ثاث �سنوات.
املادة 129-

يلغ���ى الد�ست���ور الأردين ال�س���ادر بتاري���خ 7   -1  
كان���ون الأول �سنة 1946 مع ما طراأ عليه من 

تعديات.
يلغى مر�سوم د�ستور فل�سطني ل�سنة 1922 مع   -2  

ما طراأ عليه من تعديات.
3- ل يوؤثر اللغاء املن�سو����ص عليه يف الفقرتني   
ال�سابقت���ني عل���ى قانونية اي قان���ون اأو نظام 

بموجب التعديل المنشور في العدد 5117 تاريخ 2011/10/1 من الجريدة الرسمية    (1(
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�سدر مبوجبهما اأو اأي �سيء عمل مبقت�ساهما 
قبل نفاذ اأحكام هذا الد�ستور.

املادة 130-  يعم���ل باأحكام هذا الد�ست���ور من تاريخ ن�سره يف 
اجلريدة الر�سمية.

هيئة الوزراء مكلفة بتنفيذ اأحكام هذا الد�ستور. املادة 131- 
1952-1-1

طـــــــــــــالل

67"#

c -:G 8!)2 Q3L"*+& 95I+K& $F_! >
;!/$.Z+&j? '!"3"5Y M)2 ;!/.150+&

3? 5*61@3*1 $#L D5E" 3? ;3"5Yj?
<1Y 5*]5T/.*1 <*2 9:4D5(H? -5Z"

$3/0#+& &-].
43)5$!68H-$4" g!$5/ ;* $3/0#+& &-] D5(Hd1 <*B!m

7#!$@+& :G'!*0$+& . 

43)5$!686-=3+& '[!]9&$&-x] D5x(H? -x!Z"/1 'Z)(*
$3/0#+&.
6 -6 -6GC7

K%%&^

:T5Y9&$=3+& R![$ C[5"9&$=3+& R![$
75T.+&'!)O&#+& $!=33'!@$5O+& $!=33

?+5(! 35/5;K+B1Z$!;<#5$! 3+YMA+,'<!c3*$! '=

'!+#B+& $!=37$5@/+& $!=3$!=3
$!*B/+&3 954">&3#5L/Y>&3U$5B*+&
)+1)1/ W)KM1!@.M ?)5+LMd3)*$!3=N ;/'@

,JL&3*+& $!=3'HL+& $!=3'!25*/@>& ;3_4+&3
;M'+>$! -Z)e+5>%<'<$! &'>1%;

'!+5*+& $!=3^5G#+&3 '2&$=+& $!=3
3'5/$! -+L/$!3=N?)R'K A!V@$!3=N ?)5+LM



68



69

الفهر�س
�سفحة

5الفصل األول − الدولة ونظام الحكم فيها
6الفصل الثاني − حقوق األردنيين وواجباتهم

14الفصل الثالث − السلطات − احكام عامة
15الفصل الرابع − السلطة التنفيذية

15القسم األول − الملك وحقوقه
23القسم الثاني − الوزراء

29الفصل الخامس − المحكمة الدستورية
32الفصل السادس − السلطة التشريعية – مجلس األمة

32القسم األول – مجلس األعيان
34القسم الثاني – مجلس النواب

39القسم الثاالث – أحكام شاملة للمجلسين
52الفصل السابع − السلطة القضائية

57الفصل الثامن − الشؤون المالية
61الفصل التاسع − مواد عامة

66الفصل العاشر − نفاذ القوانين وااللغاءات
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فهر�ص
اعداد اجلريدة الر�سمية التي ن�سرت بها تعديات الد�ستور

الرقم 
المتسلسل

الجريدة الرسمية
المادة الدستورية المعدلة

صفحةتاريخرقم
111791954/4/1732184 ،78 ،74 ،54 ،53
212431955/10/1695378 ،73 ،65

519 و313801958/5/4520
 ،57  ،54  ،45  ،33
 ،94  ،89  ،74  ،59
123  ،113  ،102  ،95

413961958/9/1776102 ،45 ،33
514761960/2/1615368
618311965/4/137828
53288 مكرر724141973/4/8
825231974/11/10181373 ،34
926051976/2/722373

6773 و1032011984/1/968

1151172011/10/14468-4452

 ،16  ،15  ،9  ،8  ،7  ،6
 ،45  ،42  ،27  ،20  ،18
 ،56  ،55  ،54  ،53  ،50
 ،61  ،60  ،59  ،58  ،57
 ،75  ،74  ،73  ،71  ،67
 ،94  ،89  ،88  ،84  ،78
 ،109  ،101  ،100  ،98
128  ،122  ،119  ،112

67، 5138127 و1252992014/9/15139

1353962016/5/52575 - 2573 ،75 ،69 ،50 ،42 ،40
127




