الدستور األردني لسنة 2:63
الفصل االول -الدولة ونظام الحكم فيها
الدولة
المادة 2
المممكة االردنية الياشمية دولة عربية مستقمة ذات سيادة ممكيا ال يتج أز وال ينزل عن شيء منو ،والشعب
االردني جزء من االمة العربية ونظام الحكم فييا نيابي ممكي وراثي.
الفصل االول -الدولة ونظام الحكم فيها
دين الدولة
المادة 3
االسالم دين الدولة والمغة العربية لغتيا الرسمية.
الفصل االول -الدولة ونظام الحكم فيها
العاصمة
المادة 4
مدينة عمان عاصمة المممكة ويجوز نقميا الى مكان آخر بقانون خاص.

الفصل االول -الدولة ونظام الحكم فيها
الراية االردنية
المادة 5
تكون الراية االردنية عمى الشكل والمقاييس التالية -:طوليا ضعف عرضيا وتقسم افقياً الى ثالث قطع
متساوية متوازية ،العميا منيا سوداء والوسطى بيضاء والسفمى خضراء ،يوضع عمييا من ناحية السارية مثمث

قائم أحمر قاعدتو مساوية لعرض الراية وارتفاعو مساو لنصف طوليا وفي ىذا المثمث كوكب أبيض سباعي
األشعة مساحتو مما يمكن أن تستوعبو دائرة قطرىا واحد من أربعة عشر من طول الراية وىو موضوع بحيث

يكون وسطو عند نقطة تقاطع الخطوط بين زوايا المثمث وبحيث يكون المحور المار من أحد الرؤوس موازياً

لقاعدة ىذا المثمث.

الفصل الثاني -حقوق االردنيين وواجباتهم
الجنسية
المادة 6
الجنسية االردنية تحدد بقانون.
الفصل الثاني -حقوق األ ردنيين وواجباتهم
األردنيون أمام القانون
المادة 7
 .1االردنيون أمام القانون سواء ال تمييز بينيم في الحقوق والواجبات وان اختمفوا في العرق أو المغة أو

الدين.

 .2الدفاع عن الوطن وارضو ووحدة شعبو والحفاظ عمى السمم االجتماعي واجب مقدس عمى كل اردني.
 .3تكفل الدولة العمل والتعميم ضمن حدود امكانياتيا وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع االردنيين.

 .4االسرة اساس المجتمع قواميا الدين واالخالق وحب الوطن  ،يحفظ القانون كيانيا الشرعي ويقوي اواصرىا

وقيميا.

 .5يحمي القانون االمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشئ وذوي االعاقات ويحمييم من االساءة
واالستغالل.

الفصل الثاني -حقوق االردنيين وواجباتهم
الحقوق والحريات
المادة 8
 .1الحرية الشخصية مصونة.
 .2كل اعتداء عمى الحقوق والحريات العامة او حرمة الحياة الخاصة لألردنيين جريمة يعاقب عمييا القانون
الفصل الثاني -حقوق االردنيين وواجباتهم
حجز حرية
المادة 9
 -1ال يجوز ان يقبض عمى احد او يوقف او يحبس او تقيد حريتو اال وفق احكام القانون.
 -2كل من يقبض عميو او يوقف او يحبس او تقيد حريتو تجب معاممتو بما يحفظ عميو كرامة االنسان،
وال يجوز تعذيبو ،بأي شكل من االشكال  ،او ايذاؤه بدنيا او معنويا  ،كما ال يجوز حجزه في غير

االماكن التي تجيزىا القوانين ،وكل قول يصدر عن اي شخص تحت وطأة اي تعذيب او إيذاء او

تيديد ال يعتد بو.

الفصل الثاني -حقوق االردنيين وواجباتهم
االقامة والتنقل
المادة :

 .1ال يجوز ابعاد اردني من ديار المممكة.
 .2ال يجوز أن يحظر عمى اردني االقامة في جية ما او يمنع من التنقل وال أن يمزم باالقامة في مكان
معين اال في االحوال المبينة في القانون.

الفصل الثاني -حقوق االردنيين وواجباتهم
حرمة المساكن
المادة 21
لممساكن حرمة فال يجوز دخوليا اال في األحوال المبينة في القانون  ،وبالكيفية المنصوص عمييا فيو.
الفصل الثاني -حقوق االردنيين وواجباتهم
االستمالك
المادة 22
ال يستممك ممك أحد اال لممنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون.
الفصل الثاني -حقوق االردنيين وواجباتهم
فرض الرسوم والضريبة
المادة 23
ال تفرض قروض جبرية وال تصادر أموال منقولة أو غير منقولة اال بمقتضى القانون.
الفصل الثاني -حقوق االردنيين وواجباتهم
التشغيل االلزامي
المادة 24

ال يفرض التشغيل االلزامي عمى أحد غير أنو يجوز بمقتضى القانون فرض شغل أو خدمة عمى أي

شخص-:

 .1في حالة اضط اررية كحالة الحرب  ،أو عند وقوع خطر عام ،أو حريق  ،او طوفان  ،أو مجاعة  ،أو
زلزال أو مرض وبائي شديد لالنسان أو الحيوان  ،أو آفات حيوانية أو حشرية أو نباتية أو أية آفة اخرى
مثميا أو في أية ظروف اخرى قد تعرض سالمة جميع السكان أو بعضيم الى خطر.

 .2بنتيجة الحكم عميو من محكمة عمى ان يؤدي ذلك العمل او الخدمة تحت اشراف سمطة رسمية وان ال
يؤجر الشخص المحكوم عميو الى اشخاص او شركات او جمعيات او اية ىيئة عامة او يوضع تحت

تصرفيا.

الفصل الثاني -حقوق االردنيين وواجباتهم
حرية المعتقد
المادة 25
تحمي الدولة حرية القيام بشعائر األديان والعقائد طبقاً لمعادات المرعية في المممكة ما لم تكن مخمة بالنظام

العام او منافية لالداب.

الفصل الثاني -حقوق األ ردنيين وواجباتهم
الحقوق والحريات العامة
المادة 26
 .1تكفل الدولة حرية الرأي  ،ولكل اردني ان يعرب بحرية عن رأيو بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل
التعبير بشرط ان ال يتجاوز حدود القانون.

 .2تكفل الدولة حرية البحث العممي واالبداع االدبي والفني والثقافي والرياضي بما ال يخالف احكام القانون
او النظام العام واالداب.

 .3تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل االعالم ضمن حدود القانون.

 .4ال يجوز تعطيل الصحف ووسائل االعالم وال الغاء ترخيصيا اال بامر قضائي وفق احكام القانون.
 .5يجوز في حالة اعالن االحكام العرفية او الطوارئ ان يفرض القانون عمى الصحف والنشرات والمؤلفات
ووسائل االعالم واالتصال رقابة محدودة في االمور التي تتصل بالسالمة العامة واغراض الدفاع الوطني.

 .6ينظم القانون اسموب المراقبة عمى موارد الصحف.
الفصل الثاني -حقوق األ ردنيين وواجباتهم
حق تأليف الجمعيات والنقابات واالحزاب السياسية
المادة 27
 .1لالردنيين حق االجتماع ضمن حدود القانون.
 .2لالردنيين حق تأليف الجمعيات والنقابات واالحزاب السياسية عمى ان تكون غايتيا مشروعة ووسائميا
سممية وذات نظم ال تخالف احكام الدستور.

 .3ينظم القانون طريقة تأليف الجمعيات والنقابات واالحزاب السياسية ومراقبة مواردىا.
الفصل الثاني -حقوق االردنيين وواجباتهم
حق مخاطبة السمطات العامة
المادة 28
لالردنيين الحق في مخاطبة السمطات العامة فيما ينوبيم من امور شخصية او فيما لو صمة بالشؤون العامة

بالكيفية والشروط التي عينيا القانون.

الفصل الثاني -حقوق االردنيين وواجباتهم
سرية المراسالت
المادة 29

تعتبر جميع المراسالت البريدية والبرقية والمخاطبات الياتفية وغيرىا من وسائل االتصال سرية ال تخضع

لممراقبة او االطالع او التوقيف او المصادرة اال بأمر قضائي وفق احكام القانون.
الفصل الثاني -حقوق األ ردنيين وواجباتهم
حق التعميم
المادة 2:

يحق لمجماعات تأسيس مدارسيا والقيام عمييا لتعميم افرادىا عمى ان تراعي االحكام العامة المنصوص عمييا
في القانون وتخضع لرقابة الحكومة في برامجيا وتوجيييا.
الفصل الثاني -حقوق األ ردنيين وواجباتهم
حق التعميم
المادة 31
التعميم االساسي الزامي لالردنيين وىو مجاني في مدارس الحكومة.
الفصل الثاني -حقوق األ ردنيين وواجباتهم
تسميم المجرمين العاديين والالجئون
المادة 32
 .1ال يسمم الالجئون السياسيون بسبب مبادئيم السياسية او دفاعيم عن الحرية.
 .2تحدد االتفاقات الدولية والقوانين اصول تسميم المجرمين العاديين.
الفصل الثاني -حقوق األ ردنيين وواجباتهم
حق تولي الوظائف العامة

المادة 33
 .1لكل اردني حق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة في القانون او االنظمة.
 .2التعيين لموظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة واالدارات الممحقة بيا والبمديات يكون عمى اساس

الكفايات والمؤىالت.

الفصل الثاني -حقوق األ ردنيين وواجباتهم
الحقوق العمالية
المادة 34
 .1العمل حق لجميع المواطنين وعمى الدولة ان توفره لالردنيين بتوجيو االقتصاد الوطني والنيوض بو.
 .2تحمي الدولة العمل وتضع لو تشريعاً يقوم عمى المبادئ اآلتية:
أ -اعطاء العامل اج اًر يتناسب مع كمية عممو وكيفيتو.
ب -تحديد ساعات العمل االسبوعية ومنح العمال ايام راحة اسبوعية وسنوية مع االجر.
ج -تقرير تعويض خاص لمعمال المعيمين ،وفي احوال التسريح والمرض والعجز والطوارئ الناشئة عن

العمل.

د -تعيين الشروط الخاصة بعمل النساء واالحداث.
ه -خضوع المعامل لمقواعد الصحية.
و -تنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون.
الفصل الثالث -السمطات
مصدر السمطات
المادة 35
 .1االمة مصدر السمطات.

 .2تمارس االمة سمطاتيا عمى الوجو المبين في ىذا الدستور.
الفصل الثالث -السمطات
السمطة التشريعية
المادة 36
تناط السمطة التشريعية بمجمس االمة والممك ويتألف مجمس االمة من مجمسي االعيان والنواب.
الفصل الثالث -السمطات
السمطة التنفيذية
المادة 37
تناط السمطة التنفيذية بالممك ويتوالىا بواسطة وزرائو وفق احكام ىذا الدستور.
الفصل الثالث -السمطات
السمطة القضائية
المادة 38
السمطة القضائية مستقمة تتوالىا المحاكم عمى اختالف انواعيا ودرجاتيا وتصدر جميع االحكام وفق القانون

باسم الممك.

الفصل الرابع -السمطة التنفيذية
الممك وحقوقة
المادة 39

عرش المممكة االردنية الياشمية وراثي في اسرة الممك عبداهلل بن الحسين  ،وتكون وراثة العرش في الذكور

من اوالد الظيور وفق االحكام التالية:

أ -تنتقل والية الممك من صاحب العرش الى اكبر ابنائو سناً ثم الى اكبر ابناء ذلك االبن االكبر  ،وىكذا
طبقة بعد طبقة  ،واذا توفى اكبر االبناء قبل ان ينتقل اليو الممك كانت الوالية الى اكبر ابنائو ولو كان

لممتوفى اخوة عمى انو يجوز لمممك ان يختار احد اخوتو الذكور وليا لمعيد وفي ىذه الحالة تنتقل والية الممك

من صاحب العرش اليو.

ب -اذا لم يكن لمن لو والية الممك عقب تنتقل الى اكبر اخوتو واذا لم يكن لو اخوتو فالى اكبر ابناء اكبر
اخوتو فان لم يكن الكبر اخوتو ابن فالى اكبر ابناء اخوتو اآلخرين بحسب ترتيب سن االخوة.

ج -في حالة فقدان االخوة وابناء االخوة تنتقل والية الممك الى االعمام وذريتيم عمى الترتيب المعين في الفقرة

(ب) .

د -واذا توفي آخر ممك بدون وارث عمى نحو ما ذكر يرجع الممك الى من يختاره مجمس االمة من ساللة
مؤسس النيضة العربية المغفور لو الممك حسين بن عمي.

ه -يشترط فيمن يتولى الممك ان يكون مسمماً عاقالً مولوداً من زوجة شرعية ومن ابوين مسممين.
و -ال يعتمي العرش احد ممن استثنوا بارادة ممكية من الوراثة بسبب عدم لياقتيم ،وال يشمل ىذا االستثناء
اعقاب ذلك الشخص ويشترط في ىذه االرادة ان تكون موقعاً عمييا من رئيس الوزراء واربعة وزراء عمى
االقل بينيم وزي ار الداخمية والعدلية.

ز -يب مغ الممك سن الرشد متى أتم ثماني عشرة سنة قمرية من عمره ،فاذا انتقل العرش الى من ىو دون ىذه
السن يمارس صالحيات الممك الوصي او مجمس الوصاية الذي يكون قد عين بارادة ممكية سامية صادرة من

الجالس عمى العرش ،واذا توفى دون ان يوصي يقوم مجمس الوزراء بتعيين الوصي او مجمس الوصاية.

ح -اذا اصبح الممك غير قادر عمى تولي سمطتو بسبب مرضو فيمارس صالحياتو نائب او ىيئة نيابة
ويعين النائب او ىيئة النيابة بارادة ممكية وعندما يكون الممك غير قادر عمى اجراء ىذا التعيين يقوم بو

مجمس الوزراء.

ط -اذا اعتزم الممك مغادرة البالد فيعين قبل مغادرتو بارادة ممكية نائباً او ىيئة نيابة لممارسة صالحياتو مدة
غيابو وعمى النائب او ىيئة النيابة ان تراعي اية شروط قد تشتمل عمييا تمك االرادة واذا امتد غياب الممك

اكثر من اربعة اشير ولم يكن مجمس االمة مجتمعاً يدعى حاالً الى االجتماع لينظر في االمر.

ي -قبل ان يتولى الوصي او النائب او عضو مجمس الوصاية او ىيئة النيابة عممو يقسم اليمين المنصوص
عمييا في المادة ( )29من ىذا الدستور امام مجمس الوزراء.

ك -اذا توفى الوصي او النائب او احد اعضاء مجمس الوصاية او ىيئة النيابة او اصبح غير قادر عمى
القيام بميام وظيفتو فيعين مجمس الوزراء شخصاً الئقاً ليقوم مقامو.

ل -يشترط ان ال تكون سن الوصي او نائب الممك او احد اعضاء مجمس الوصاية او ىيئة النيابة اقل من

( ) 30سنة قمرية غير أنو يجوز تعيين احد الذكور من اقرباء الممك اذا كان قد اكمل ثماني عشرة سنة قمرية
من عمره.

م -اذا تعذر الحكم عمى من لو والية الممك بسبب مرض عقمي فعمى مجمس الوزراء بعد التثبت من ذلك ان
يدعو مجمس االمة في الحال الى االجتماع فاذا ثبت قيام ذلك المرض بصورة قاطعة قرر مجمس االمة

انتياء والية ممكو فتنتقل الى صاحب الحق فييا من بعده وفق احكام الدستور واذا كان عندئذ مجمس النواب
منحالً أو انتيت مدتو ولم يتم انتخاب المجمس الجديد فيدعى الى االجتماع ليذا الغرض مجمس النواب

السابق.

الفصل الرابع -السمطة التنفيذية
اليمين
المادة 3:
يقسم الممك اثر تبوئو العرش امام مجمس االمة الذي يمتئم برئاسة رئيس مجمس االعيان ان يحافظ عمى

الدستور وان يخمص لألمة.

الفصل الرابع -السمطة التنفيذية
الممك وحقوقه
المادة 41
الممك ىو رأس الدولة وىو مصون من كل تبعة ومسؤولية.

الفصل الرابع -السمطة التنفيذية
المصادقة عمى القوانين
المادة 42
الممك يصدق عمى القوانين ويصدرىا ويأمر بوضع االنظمة الالزمة لتنفيذىا بشرط ان ال تتضمن ما يخالف
احكاميا.
الفصل الرابع -السمطة التنفيذية
الممك وحقوقه
المادة 43
الممك ىو القائد االعمى لمقوات البرية والبحرية والجوية.
الفصل الرابع -السمطة التنفيذية
ابرام المعاهدات واالتفاقيات
المادة 44
 -1الممك ىو الذي يعمن الحرب ويعقد الصمح ويبرم المعاىدات واالتفاقات.
 -2المعاىدات واالتفاقات التي يترتب عمييا تحميل خزانة الدولة شيئا من النفقات او مساس في حقوق
االردنيين العامة او الخاصة ال تكون نافذة اال اذا وافق عمييا مجمس االمة وال يجوز في أي حال ان

تكون الشروط السرية في معاىدة او اتفاق ما مناقضة لمشروط العمنية.
الفصل الرابع -السمطة التنفيذية
القسم الثالث-احكام شاممة لممجمس
المادة 45

 .1الممك ىو الذي يصدر االوامر باجراء االنتخابات لمجمس النواب وفق أحكام القانون.
 .2الممك يدعو مجمس االمة الى االجتماع ويفتتحو ويؤجمو ويفضو وفق أحكام الدستور.
 .3لمممك ان يحل مجمس النواب.
 .4لمممك ان يحل مجمس االعيان او يعفي احد اعضائو من العضوية.
الفصل الرابع -السمطة التنفيذية
تعيين الوزراء
المادة 46
الممك يعين رئيس الوزراء ويقيمو ويقبل استقالتو ويعين الوزراء ويقيميم ويقبل استقالتيم بناء عمى تنسيب رئيس

الوزراء.

الفصل الرابع -السمطة التنفيذية
مجمس االعيان
المادة 47
الممك يعين اعضاء مجمس االعيان ويعين من بينيم رئيس مجمس االعيان ويقبل استقالتيم.
الفصل الرابع -السمطة التنفيذية
الممك وحقوقه
المادة 48
 .1الممك ينشئ ويمنح ويسترد الرتب المدنية والعسكرية واالوسمة وألقاب الشرف االخرى ولو ان يفوض ىذه
السمطة الى غيره بقانون خاص.

 .2تضرب العممة باسم الممك تنفيذاً لمقانون.

الفصل الرابع -السمطة التنفيذية
العفو العام والعفو الخاص
المادة 49
لمممك حق العفو الخاص وتخفيض العقوبة ،واما العفو العام فيقرر بقانون خاص.
الفصل الرابع -السمطة التنفيذية
تصديق حكم االعدام
المادة 4:
ال ينفذ حكم االعدام اال بعد تصديق الممك وكل حكم من ىذا القبيل يعرضو عميو مجمس الوزراء مشفوعاً
ببيان رأيو فيو.

الفصل الرابع -السمطة التنفيذية
ممارسة الممك لصالحياته
المادة 51
 -1مع مراعاة أحكام الفقرة ( )2من ىذه المادة يمارس الممك صالحياتو بارادة ممكية وتكون االرادة
الممكية موقعة من رئيس الوزراء والوزير او الوزراء المختصين يبدي الممك موافقتو بتثبيت توقيعو

فوق التواقيع المذكورة.

 -2يمارس الممك صالحياتو بإرادة ممكية دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين في
الحاالت التالية-:

أ -اختيار ولي العيد.
ب -تعيين نائب الممك.

ج -تعيين رئيس مجمس األعيان وأعضائو وحل المجمس وقبول استقالة أو اعفاء أي من أعضائو
من العضوية.

د -تعيين رئيس المجمس القضائي وقبول استقالتو.
ه -تعيين رئيس المحكمة الدستورية وأعضائيا وقبول استقاالتيم.
و -تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك وانياء خدماتيم.
الفصل الرابع -السمطة التنفيذية
مجمس الوزراء
المادة 52
يؤلف مجمس الوزراء من رئيس الوزراء رئيساً ومن عدد من الوزراء حسب الحاجة والمصمحة العامة.
الفصل الرابع -السمطة التنفيذية
تعيين الوزراء
المادة 53
ال يمي منصب الو ازرة وما في حكميا اال اردني.
الفصل الرابع -السمطة التنفيذية
تعيين الوزراء
المادة 54
عمى رئيس الوزراء والوزراء قبل مباشرتيم اعماليم أن يقسموا امام الممك اليمين التالية:
"أقسم باهلل العظيم ان اكون مخمصاً لمممك  ،وان أحافظ عمى الدستور وان اخدم االمة واقوم بالواجبات
الموكولة الي بامانة".

الفصل الرابع -السمطة التنفيذية
مجمس الوزراء
المادة 55
ال يجوز لموزير ان يشتري او يستأجر شيئاً من امالك الحكومة ولو كان ذلك في المزاد العمني كما ال يجوز

لو اثناء و ازرتو ان يكون عضواً في مجمس ادارة شركة ما ،او ان يشترك في اي عمل تجاري او مالي او ان
يتقاضى راتباً من أية شركة.

الفصل الرابع -السمطة التنفيذية
مجمس الوزراء
المادة 56
 .1يتولى مجمس الوزراء مسؤولية ادارة جميع شؤون الدولة الداخمية والخارجية باستثناء ما قد عيد او يعيد بو
من تمك الشؤون بموجب ىذا الدستور او اي قانون او اي شخص او ىيئة اخرى.

 .2تعين صالحيات رئيس الوزراء والوزراء ومجمس الوزراء بانظمة يضعيا مجمس الوزراء ويصدق عمييا

الممك.

الفصل الرابع -السمطة التنفيذية
مجمس الوزراء
المادة 57
يجوز ان يعيد الى الوزير بميام و ازرة او اكثر حسب ما يذكر في مرسوم التعيين.
الفصل الرابع -السمطة التنفيذية
مجمس الوزراء

المادة 58
 .1الوزير مسؤول عن ادارة جميع الشؤون المتعمقة بو ازرتو وعميو ان يعرض عمى رئيس الوزراء اية مسألة

خارجة عن اختصاصو.

 .2يتصرف رئيس الوزراء بما ىو ضمن صالحياتو واختصاصو ويحيل االمور االخرى عمى مجمس الوزراء
التخاذ الق اررات الالزمة بشأنيا.

الفصل الرابع -السمطة التنفيذية
مجمس الوزراء
المادة 59
يوقع رئيس الوزراء والوزراء ق اررات مجمس الوزراء وترفع ىذه الق اررات الى الممك لمتصديق عمييا في االحوال

التي ينص ىذا الدستور او اي قانون او نظام وضع بمقتضاه عمى وجوب ذلك .وينفذ ىذه الق اررات رئيس
الوزراء والوزراء كل في حدود اختصاصو.
الفصل الرابع -السمطة التنفيذية
مجمس الوزراء
المادة 5:
اوامر الممك الشفوية او الخطية ال تخمي الوزراء من مسؤوليتيم.
الفصل الرابع -السمطة التنفيذية
مجمس الوزراء
المادة 61
 -1عند استقالة رئيس الوزراء او اقالتو يعتبر جميع الوزراء مستقيمين حكما.

 -2في حال وفاة رئيس الوزراء تستمر الو ازرة برئاسة نائب رئيس الوزراء أو الوزير األقدم حسب مقتضى
الحال ولحين تشكيل و ازرة جديدة.

الفصل الرابع -السمطة التنفيذية
مجمس الوزراء
المادة 62
رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام مجمس النواب مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة لمدولة كما أن كل

وزير مسؤول أمام مجمس النواب عن أعمال و ازرتو.
الفصل الرابع -السمطة التنفيذية
مجمس الوزراء
المادة 63

لرئيس الوزراء او لموزير الذي يكون عضواً ًً في احد مجمسي االعيان والنواب حق التصويت في مجمسو
وحق الكالم في كال المجمسين  ،اما الوزراء الذين ليسوا من اعضاء احد المجمسين فميم ان يتكمموا فييما
دون ان يكون ليم حق التصويت ولموزراء او من ينوب عنيم حق التقدم عمى سائر االعضاء في مخاطبة

المجمسين والوزير الذي يتقاضى راتب الو ازرة ال يتقاضى في الوقت نفسو مخصصات العضوية في اي من

المجمسين.

الفصل الرابع -السمطة التنفيذية
تعيين الوزراء
المادة 64
 .1تعقد جمسة الثقة بالو ازرة او باي وزير منيا اما بناء عمى طمب رئيس الوزراء واما بناء عمى طمب موقع

من عدد ال يقل عن عشرة اعضاء من مجمس النواب.

 .2يؤجل االقتراع عمى الثقة لمرة واحدة ال تتجاوز مدتيا عشرة ايام اذا طمب ذلك الوزير المختص او ىيئة

الو ازرة وال يحل المجمس خالل ىذه المدة.

 .3يترتب عمى كل و ازرة تؤلف ان تتقدم ببيانيا الوزاري الى مجمس النواب خالل شير واحد من تاريخ تأليفيا

اذا كان المجمس منعقداً وان تطمب الثقة عمى ذلك البيان.

 -4اذا كان مجمس النواب غير منعقد يدعى لالنعقاد لدورة استثنائية وعمى الو ازرة ان تتقدم ببيانيا الوزاري
وان تطمب الثقة عمى ذلك البيان خالل شير من تاريخ تأليفيا.

 -5اذا كان مجمس النواب منحال فعمى الو ازرة ان تتقدم ببيانيا الوزاري وان تطمب الثقة عمى ذلك البيان خالل
شير من تاريخ اجتماع المجمس الجديد.

 -6ألغراض الفقرات ( )3و ( )4و ( )5من ىذه المادة تحصل الو ازرة عمى الثقة اذا صوتت لصالحيا
االغمبية المطمقة من اعضاء مجمس النواب.

الفصل الرابع -السمطة التنفيذية
تعيين الوزراء
المادة 65
 .1تطرح الثقة بالو ازرة او باحد الوزراء امام مجمس النواب.
 .2اذا قرر المجمس عدم الثقة بالو ازرة باالكثرية المطمقة من مجموع عدد اعضائو وجب عمييا ان تستقيل.
 .3واذا كان قرار عدم الثقة خاصاً باحد الوزراء وجب عميو اعتزال منصبو.
الفصل الرابع -السمطة التنفيذية
مجمس الوزراء
المادة 66
يحاكم الوزراء عمى ما ينسب الييم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفيم امام المحاكم النظامية المختصة في

العاصمة  ،وفقا الحكام القانون.

الفصل الرابع -السمطة التنفيذية
مجمس الوزراء
المادة 67
لمجمس النواب حق احالة الوزراء الى النيابة العامة مع ابداء االسباب المبررة لذلك وال يصدر قرار االحالة اال
بأغمبية االعضاء الذين يتألف منيم مجمس النواب.

الفصل الرابع -السمطة التنفيذية
مجمس الوزراء
المادة 68
يوقف عن العمل الوزير الذي تتيمو النيابة العامة اثر صدور قرار االحالة عن مجمس النواب وال تمنع

استقالتو من اقامة الدعوى عميو او االستمرار في محاكمتو.
الفصل الخامس -المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية
المادة 69

 -1تنشأ بقانون محكمة دستورية يكون مقرىا في العاصمة وتعتبر ىيئة قضائية مستقمة قائمة بذاتيا ،
وتؤلف من تسعة اعضاء عمى االقل من بينيم الرئيس يعينيم الممك.

 -2تكون مدة العضوية في المحكمة الدستورية ست سنوات غير قابمة لمتجديد.
الفصل الخامس -المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية
المادة 6:

 -1تختص المحكمة الدستورية بالرقابة عمى دستورية القوانين واالنظمة النافذة وتصدر احكاميا باسم
الممك  ،وتكون احكاميا نيائية وممزمة لجميع السمطات ولمكافة ،كما تكون احكاميا نافذة بأثر مباشر
ما لم يحدد الحكم تاريخا اخر لنفاذه  ،وتنشر احكام المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية خالل

خمسة عشر يوما من تاريخ صدورىا.

 -2لممحكمة الدستورية حق تفسير نصوص الدستور اذا طمب الييا ذلك بقرار صادر عن مجمس الوزراء
او بقرار يتخذه احد مجمسي االمة باألغمبية ويكون قرارىا نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية

الفصل الخامس -المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية
المادة 71
 -1لمجيات التالية عمى سبيل الحصر حق الطعن مباشرة لدى المحكمة الدستورية في دستورية القوانين
االنظمة النافذة-:

أ -مجمس االعيان.

ب -مجمس النواب.
ج -مجمس الوزراء.

 -2في الدعوى المنظورة امام المحاكم يجوز ألي من أطراف الدعوى اثارة الدفع بعدم الدستورية وعمى
المحكمة ان وجدت ان الدفع جدي تحيمو الى المحكمة التي يحددىا القانون لغايات البت في أمر

احالتو الى المحكمة الدستورية.
الفصل الخامس -المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية
المادة 72

 -1يشترط في عضو المحكمة الدستورية ما يمي :

أ -ان يكون اردنيا وال يحمل جنسية دولة أخرى.

ب -ان يكون قد بمغ الخمسين من العمر .

ج -ان يكون ممن خدموا قضاة في محكمتي التمييز والعدل العميا او من اساتذة القانون في
الجامعات الذين يحممون رتبة االستاذية او من المحامين الذين امضوا مدة ال تقل عن خمس عشرة

سنة في المحاماة ومن احد المختصين الذين تنطبق عمييم شروط العضوية في مجمس االعيان.

 -2عمى رئيس واعضاء المحكمة الدستورية قبل مباشرتيم اعماليم ان يقسموا امام الممك يمينا ىذا نصيا .
"اقسم باهلل العظيم ان اكون مخمصا لمممك والوطن  ،وان احافظ عمى الدستور وان اخدم االمة واقوم بالواجبات
الموكولة الي بأمانة".

 -3يحدد القانون طريقة عمل المحكمة وادارتيا وكيفية الطعن اماميا وجميع الشؤون المتعمقة بيا وبإجراءاتيا
وبأحكاميا وق ارراتيا  ،وتباشر اعماليا بعد وضع القانون المتعمق بيا موضع التنفيذ ويبين القانون حقوق

اعضائيا وحصانتيم .

الفصل السادس -السمطة التشريعية
مجمس االمة
المادة 73
يتألف مجمس االمة من مجمسين -مجمس االعيان -ومجمس النواب.
الفصل السادس -السمطة التشريعية
مجمس االمة
المادة 74
يتألف مجمس االعيان بما فيو الرئيس من عدد ال يتجاوز نصف عدد مجمس النواب.
الفصل السادس -السمطة التشريعية
مجمس االمة

المادة 75
يشترط في عضو مجمس االعيان زيادة عمى الشروط المعينة في المادة ( )75من ىذا الدستور ان يكون قد

أتم اربعين سنة شمسية من عمره وان يكون من احدى الطبقات اآلتية:

رؤساء الوزراء والوزراء الحاليون والسابقون ومن اشغل سابقاً مناصب السفراء والوزراء المفوضين ورؤساء
مجمس النواب ورؤساء وقضاة محكمة التمييز ومحاكم االستئناف النظامية والشرعية والضباط المتقاعدون من

رتبة امير لواء فصاعداً والنواب السابقون الذين انتخبوا لمنيابة ال اقل من مرتين ومن ماثل ىؤالء من
الشخصيات الحائزين عمى ثقة الشعب واعتماده باعماليم وخدماتيم لالمة والوطن.

الفصل السادس -السمطة التشريعية
مجمس االمة
المادة 76
 -1مدة العضوية في مجمس االعيان اربع سنوات ويتجدد تعيين االعضاء كل اربع سنوات ويجوز اعادة
تعيين من انتيت مدتو منو.

 -2مدة رئيس مجمس االعيان سنتان ويجوز اعادة تعيينو.
الفصل السادس -السمطة التشريعية
مجمس االمة
المادة 77
 .1يجتمع مجمس االعيان عند اجتماع مجمس النواب وتكون ادوار االنعقاد واحدة لممجمسين.
 .2اذا حل مجمس النواب توقف جمسات مجمس االعيان.
الفصل السادس -السمطة التشريعية
مجمس االمة

المادة 78
 -1يتألف مجمس النواب من اعضاء منتخبين انتخابا عاما سريا ومباش ار وفاقا لقانون لالنتخاب يكفل
االمور والمبادئ التالية:

أ -حق المرشحين في مراقبة االعمال االنتخابية.
ب -عقاب العابثين بإرادة الناخبين.
ج -سالمة العممية االنتخابية في مراحميا كافة.
 -2تنشأ بقانون ىيئة مستقمة تدير االنتخابات النيابية والبمدية وأي إنتخابات عامة وفقا ألحكام القانون،
ولمجمس الوزراء تكميف الييئة المستقمة بإدارة أي إنتخابات أخرى أو االشراف عمييا بناء عمى طمب

الجية المخولة قانونا بإجراء تمك االنتخابات.
الفصل السادس -السمطة التشريعية
مجمس االمة
المادة 79

 .1مدة مجمس النواب اربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ اعالن نتائج االنتخاب العام في الجريدة الرسمية
ولمممك ان يمدد مدة المجمس بارادة ممكية الى مدة ال تقل عن سنة واحدة وال تزيد عمى سنتين.

 .2يجب اجراء االنتخاب خالل الشيور االربعة التي تسبق انتياء مدة المجمس فاذا لم يكن االنتخاب قد تم
عند انتياء مدة المجمس او تأخر بسبب من االسباب يبقى المجمس قائماً حتى يتم انتخاب المجمس الجديد.

الفصل السادس -السمطة التشريعية
مجمس االمة
المادة 7:
 -1ينتخب مجمس النواب في بدء الدورة العادية رئيسا لو لمدة سنتين شمسيتين ويجوز إعادة انتخابو.

 -2اذا اجتمع المجمس في دورة غير عادية ولم يكن لو رئيس فينتخب المجمس رئيساً لو لمدة تنتيي في
اول الدورة العادية.

الفصل السادس -السمطة التشريعية
مجمس االمة
المادة 81
يشترط في عضو مجمس النواب زيادة عمى الشروط المعينة في المادة ( )75من ىذا الدستور ان يكون قد
أتم ثالثين سنة شمسية من عمره.
الفصل السادس -السمطة التشريعية
مجمس االمة
المادة 82
 -1يختص القضاء بحق الفصل في صحة نيابة اعضاء مجمس النواب  ،ولكل ناخب من الدائرة
االنتخابية ان يقدم طعنا الى محكمة االستئناف التابعة ليا الدائرة االنتخابية لمنائب المطعون بصحة
نيابتو من دائرتو االنتخابية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ نشر نتائج االنتخابات في الجريدة

الرسمية يبين فيو اسباب طعنو  ،وتكون ق ارراتيا نيائية وغير قابمة ألي طريق من طرق الطعن ،
وتصدر احكاميا خالل ثالثين يوما من تاريخ تسجيل الطعن لدييا.

 -2تقضي المحكمة اما برد الطعن او قبولو موضوعا وفي ىذه الحالة تعمن اسم النائب الفائز.
 -3يعمن مجمس النواب بطالن نيابة النائب الذي ابطمت المحكمة نيابتو واسم النائب الفائز اعتبا ار من
تاريخ صدور الحكم.

 -4تعتبر االعمال التي قام بيا العضو الذي ابطمت المحكمة نيابتو قبل ابطاليا صحيحة.

 -5واذا تبين لممحكمة نتيجة نظرىا في الطعن المقدم الييا ان اجراءات االنتخاب في الدائرة التي تعمق
الطعن بيا ال تتفق واحكام القانون تصدر قرارىا ببطالن االنتخاب في تمك الدائرة.

الفصل السادس -السمطة التشريعية
مجمس االمة
المادة 83
يجوز الي عضو من اعضاء مجمس النواب ان يستقيل بكتاب يقدمو الى رئيس المجمس وعمى الرئيس ان
يعرض االستقالة عمى المجمس ليقرر قبوليا او رفضيا.
الفصل السادس -السمطة التشريعية
مجمس االمة
المادة 84
 .1اذا حل مجمس النواب فيجب اجراء انتخاب عام بحيث يجتمع المجمس الجديد في دورة غير عادية بعد
تاريخ الحل باربعة اشير عمى االكثر وتعتبر ىذه الدورة كالدورة العادية وفق احكام المادة ( )78من ىذا

الدستور وتشمميا شروط التمديد والتأجيل.

 .2اذا لم يتم االنتخاب عند انتياء الشيور االربعة يستعيد المجمس المنحل كامل سمطتو الدستورية ويجتمع

فو اًر كأن الحل لم يكن ويستمر في اعمالو الى ان ينتخب المجمس الجديد.

 .3ال يجوز ان تتجاوز ىذه الدورة غير العادية في اي حال يوم ( )30ايمول وتفض في التاريخ المذكور
ليتمكن المجمس من عقد دورتو العادية االولى في اول شير تشرين االول  ،واذا حدث ان عقدت الدورة غير

العادية في شيري تشرين االول وتشرين الثاني فتعتبر عندئذ اول دورة عادية لمجمس النواب.
الفصل السادس -السمطة التشريعية
مجمس االمة
المادة 85
 -1اذا حل مجمس النواب لسبب ما  ،فال يجوز حل المجمس الجديد لمسبب نفسو.

 -2الحكومة التي يحل مجمس النواب في عيدىا تستقيل خالل اسبوع من تاريخ الحل  ،وال يجوز تكميف
رئيسيا بتشكيل الحكومة التي تمييا.

 -3عمى الوزير الذي ينوي ترشيح نفسو لالنتخابات ان يستقيل قبل ستين يوما عمى االقل من تاريخ
االنتخاب.

الفصل السادس -السمطة التشريعية
القسم الثالث-احكام شاممة لممجمس
المادة 86
 .1ال يكون عضواً في مجمسي االعيان والنواب.
أ -من لم يكن اردنيا.
ب -من كان محكوماً عميو باالفالس ولم يستعد اعتباره قانونيا.
ج -من كان محجو اًر عميو ولم يرفع الحجر عنو.
د -من كان محكوماً عميو بالسجن مدة تزيد عمى سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنو.
ه -من كان مجنوناً او معتوىاً.
و -من كان من اقارب الممك في الدرجة التي تعين بقانون خاص.
 .2يمتنع عمى كل عضو من اعضاء مجمسي االعيان والنواب اثناء مدة عضويتو التعاقد مع الحكومة او
المؤسسات الرسمية العامة او الشركات التي تممكيا او تسيطر عمييا الحكومة او اي مؤسسة رسمية عامة

سواء كان ىذا التعاقد بطريقة مباشرة او غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار االراضي واالمالك

ومن كان مساىما في شركة اعضاؤىا اكثر من عشرة أشخاص.

 .3اذا حدثت اي حالة من حاالت عدم االىمية المنصوص عمييا في الفقرة ( )1من ىذه المادة الي عضو
من اعضاء مجمسي االعيان والنواب اثناء عضويتو او ظيرت بعد انتخابو او خالف احكام الفقرة ( )2من
ىذه المادة تسقط عضويتو حكما ويصبح محمو شاغ ار عمى ان يرفع القرار اذا كان صاد ار من مجمس االعيان

الى جاللة الممك الق ارره.

الفصل السادس -السمطة التشريعية
القسم الثالث-احكام شاممة لممجمس
المادة 87
مع مراعاة احكام المادة ( )52من ىذا الدس تور ال يجوز الجمع بين عضوية مجمس االعيان او النواب وبين
الوظائف العامة ويقصد بالوظائف العامة كل وظيفة يتناول صاحبيا مرتبو من االموال العامة ويشمل ذلك

دوائر البمديات وكذلك ال يجوز الجمع بين عضوية مجمس االعيان ومجمس النواب.
الفصل السادس -السمطة التشريعية
القسم الثالث-احكام شاممة لممجمس
المادة 88

مع مراعاة ما ورد في ىذا الدستور من نص يتعمق بحل مجمس النواب يعقد مجمس االمة دورة عادية واحدة

في غضون كل سنة من مدتو.

الفصل السادس -السمطة التشريعية
القسم الثالث-احكام شاممة لممجمس
المادة 89
 .1يدعو الممك مجمس االمة الى االجتماع في دورتو العادية في اليوم االول من شير تشرين االول من كل
سنة واذا كان اليوم المذكور عطمة رسمية ففي اول يوم يميو ال يكون عطمة رسمية ،عمى انو يجوز لمممك ان

يرجئ بارادة ممكية تنشر في الجريدة الرسمية اجتماع مجمس االمة لتاريخ يعين في االرادة الممكية ،عمى ان ال

تتجاوز مدة االرجاء شيرين.

 .2اذا لم يدع مجمس االمة الى االجتماع بمقتضى الفقرة السابقة فيجتمع من تمقاء نفسو كما لو كان قد دعي
بموجبيا.

 .3تبدأ الدورة العادية لمجمس االمة في التاريخ الذي يدعى فيو الى االجتماع وفق الفقرتين السابقتين ،وتمتد
ىذه الدورة العادية ستة اشير  ،اال اذا حل الممك مجمس النواب قبل انقضاء تمك المدة ،ويجوز لمممك ان

يمدد الدورة العادية مدة اخرى ال تزيد عمى ثالثة اشير النجاز ما قد يكون ىنالك من اعمال ،وعند انتياء

االشير الستة  ،او اي تمديد ليا يفض الممك الدورة المذكورة.
الفصل السادس -السمطة التشريعية
القسم الثالث-احكام شاممة لممجمس
المادة 8:

يفتتح الممك الدورة العادية لمجمس االمة بالقاء خطبة العرش في المجمسين مجتمعين ،ولو أن ينيب رئيس

الوزراء او احد الوزراء ليقوم بمراسم االفتتاح والقاء خطبة العرش ،ويقدم كل من المجمسين عريضة يضمنيا
جوابو عنيا.
الفصل السادس -السمطة التشريعية
القسم الثالث-احكام شاممة لممجمس
المادة 91
عمى كل عضو من اعضاء مجمسي االعيان والنواب قبل الشروع في عممو ان يقسم امام مجمسو يميناً ىذا

نصيا:

"اقسم باهلل العظيم ان اكون مخمصاً لمممك والوطن  ،وان احافظ عمى الدستور وان اخدم االمة واقوم بالواجبات

الموكولة الي حق القيام".

الفصل السادس -السمطة التشريعية
القسم الثالث-احكام شاممة لممجمس
المادة 92

 .1لمممك ان يؤجل باردة ممكية جمسات مجمس االمة ثالث مرات فقط واذا كان قد ارجئ اجتماع المجمس

بموجب الفقرة( )1من المادة ( )78فممرتين فقط عمى انو ال يجوز ان تزيد مدد التأجيالت في غضون اية
دورة عادية واحدة عمى شيرين بما في ذلك مدة االرجاء ،وال تدخل مدد ىذه التأجيالت في حساب مدة الدورة.

 .2يجوز لكل من مجمسي االعيان والنواب ان يؤجل جمساتو من حين الى آخر وفق نظامو الداخمي.
الفصل السادس -السمطة التشريعية
القسم الثالث-احكام شاممة لممجمس
المادة 93
 .1لمممك ان يدعو عند الضرورة مجمس االمة الى االجتماع في دورات استثنائية ولمدة غير محدودة لكل
دورة من اجل اقرار امور معينة تبين في االرادة الممكية عند صدور الدعوة وتفض الدورة االستثنائية بارادة.

 .2يدعو الممك مجمس االمة لالجتماع في دورات استثنائية أيضاً متى طمبت ذلك االغمبية المطمقة لمجمس
النواب بعريضة موقعة منيا تبين فييا األمور التي يراد البحث فييا.

 .3ال يجوز لمجمس االمة ان يبحث في اية دورة استثنائية اال في االمور المعينة في االرادة الممكية التي
انعقدت تمك الدورة بمقتضاىا.

الفصل السادس -السمطة التشريعية
القسم الثالث-احكام شاممة لممجمس
المادة 94
يضع كل من المجمسين انظمة داخمية لضبط وتنظيم اجراءاتو وتعرض ىذه االنظمة عمى الممك لمتصديق
عمييا.
الفصل السادس -السمطة التشريعية
القسم الثالث-احكام شاممة لممجمس

المادة 95
 .1ال تعتبر جمسة اي من المجمسين قانونية اال اذا حضرتيا االغمبية المطمقة العضاء المجمس وتستمر
الجمسة قانونية ما دامت ىذه االغمبية حاضرة فييا.

 .2تصدر ق اررات كل من المجمسين باكثرية أصوات االعضاء الحاضرين ما عدا الرئيس اال اذا نص ىذا
الدستور عمى خالف ذلك واذا تساوت االصوات فيجب عمى الرئيس ان يعطي صوت الترجيح.

 .3اذا كان التصويت متعمقاً بالدستور او باالقتراع عمى الثقة بالو ازرة او بأحد الوزراء فيجب ان تعطى
االصوات بالمناداة عمى االعضاء باسمائيم وبصوت عال.

الفصل السادس -السمطة التشريعية
القسم الثالث-احكام شاممة لممجمس
المادة 96
تكون جمسات كل من المجمسين عمنية عمى انو يجوز عقد جمسات سرية بناء عمى طمب من الحكومة او
طمب خمسة من االعضاء ثم يقرر المجمس قبول الطمب الواقع او رفضو.
الفصل السادس -السمطة التشريعية
القسم الثالث-احكام شاممة لممجمس
المادة 97
 .1ال يوقف احد أعضاء مجمسي االعيان والنواب وال يحاكم خالل مدة اجتماع المجمس ما لم يصدر من
المجمس الذي ىو منتسب اليو قرار باالكثرية المطمقة بوجود سبب كاف لتوقيفو او لمحاكمتو او ما لم يقبض

عميو في حالة التمبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عميو بيذه الصورة يجب اعالم المجمس بذلك فو اًر.

 .2اذا اوقف عضو لسبب ما خالل المدة التي ال يكون مجمس االمة مجتمعاً فييا فعمى رئيس الوزراء ان
يبمغ المجمس المنتسب اليو ذلك العضو عند اجتماعو االجراءات المتخذة مشفوعة بااليضاح الالزم.

الفصل السادس -السمطة التشريعية
القسم الثالث-احكام شاممة لممجمس
المادة 98
لكل عضو من اعضاء مجمسي االعيان والنواب ملء الحرية في التكمم وابداء الرأي في حدود النظام الداخمي
لممجمس الذي ىو منتسب اليو وال يجوز مؤاخذة العضو بسبب اي تصويت او رأي يبديو او خطاب يمقيو في

اثناء جمسات المجمس.

الفصل السادس -السمطة التشريعية
القسم الثالث-احكام شاممة لممجمس
المادة 99
اذا شغر محل احد اعضاء مجمسي االعيان والنواب بالوفاة او االستقالة او غير ذلك من االسباب باستثناء

من صدر بحقو قرار قضائي بابطال صحة نيابتو فعمى المجمس المعني اشعار الحكومة او الييئة المستقمة
لالنتخاب اذا كان نائبا بذلك خالل ثالثين يوما من شغور محل العضو ويمال محمو بطريق التعيين اذا كان
عينا او وفق احكام قانون االنتخاب اذا كان نائبا  ،وذلك في مدى شيرين من تاريخ اشعار المجمس بشغور

المحل وتدوم عضوية العضو الجديد الى نياية مدة المجمس.
الفصل السادس -السمطة التشريعية
القسم الثالث-احكام شاممة لممجمس
المادة 9:

 .1باالضافة الى االحوال التي يجتمع فييا مجمسا االعيان والنواب بحكم المواد ()29و()34و()79و()92
من ىذا الدستور فانيما يجتمعان معا بناء عمى طمب رئيس الوزراء.

 .2عندما يجتمع المجمسان معاً يتولى الرئاسة رئيس مجمس االعيان.

 .3ال تعتبر جمسات المجمسين مجتمعين قانونية اال بحضور االغمبية المطمقة العضاء كل من المجمسين
وتصدر الق اررات باغمبية اصوات الحاضرين ما عدا الرئيس الذي عميو ان يعطي صوت الترجيح عند تساوي

االصوات.

الفصل السادس -السمطة التشريعية
القسم الثالث-احكام شاممة لممجمس
المادة :1
ال يجوز فصل احد من عضوية اي من مجمسي االعيان والنواب اال بقرار صادر من المجمس الذي ىو

منتسب اليو ،ويشترط في غير حالتي عدم الجمع والسقوط المبينتين في ىذا الدستور وبقانون االنتخاب ان
يصدر قرار الفصل بأكثرية ثمثي االعضاء الذين يتألف منيم المجمس واذا كان الفصل يتعمق بعضو من

مجمس االعيان فيرفع قرار المجمس الى الممك الق ارره.
الفصل السادس -السمطة التشريعية
القسم الثالث-احكام شاممة لممجمس
المادة :2
يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون عمى مجمس النواب الذي لو حق قبول المشروع او تعديمو او رفضو

وفي جميع الحاالت يرفع المشروع الى مجمس االعيان وال يصدر قانون اال اذا اقره المجمسان وصدق عميو

الممك.

الفصل السادس -السمطة التشريعية
القسم الثالث-احكام شاممة لممجمس
المادة :3
اذا رفض احد المجمسين مشروع اي قانون مرتين وقبمو المجمس اآلخر معدال او غير معدل يجتمع المجمسان

في جمسة مشتركة برئاسة رئيس مجمس االعيان لبحث المواد المختمف فييا ويشترط لقبول المشروع ان يصدر

قرار المجمس المشترك باكثرية ثمثي االعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاً ال يقدم
مرة ثانية الى المجمس في الدورة نفسيا.

الفصل السادس -السمطة التشريعية
القسم الثالث-احكام شاممة لممجمس
المادة :4
 .1كل مشروع قانون اقره مجمسا االعيان والنواب يرفع الى الممك لمتصديق عميو.
 .2يسري مفعول القانون باصداره من جانب الممك ومرور ثالثين يوما عمى نشره في الجريدة الرسمية اال اذا
ورد نص خاص في القانون عمى ان يسري مفعولو من تاريخ آخر.

 .3اذا لم ير الممك التصديق عمى القانون فمو في غضون ستة اشير من تاريخ رفعو اليو ان يرده الى

المجمس مشفوعاً ببيان اسباب عدم التصديق.

 .4اذا رد مشروع اي قانون (ماعدا الدستور) خالل المدة المبينة في الفقرة السابقة واقره مجمسا االعيان
والنواب مرة ثانية بموافقة ثمثي االعضاء الذين يتألف منيم كل من المجمسين وجب عندئذ اصداره وفي حالة

عدم اعادة القانون مصدقاً في المدة المعينة في الفقرة الثالثة من ىذه المادة يعتبر نافذ المفعول وبحكم
المصدق .فاذا لم تحصل اكثرية الثمثين فال يجوز اعادة النظر فيو خالل تمك الدورة عمى انو يمكن لمجمس

االمة ان يعيد النظر في المشروع المذكور في الدورة العادية التالية.
الفصل السادس -السمطة التشريعية
القسم الثالث-احكام شاممة لممجمس
المادة :5

 -1عندما يكون مجمس النواب منحال يحق لمجمس الوزراء بموافقة الممك ان يضع قوانين مؤقتة لمواجية
االمور االتي بيانيا-:

أ -الكوارث العامة.

ب -حالة الحرب والطوارئ.

ج -الحاجة الى نفقات ضرورية ومستعجمة ال تحتمل التاجيل.

ويكون لمقوانين المؤقتة التي يجب ان ال تخالف احكام الدستور قوة القانون عمى ان تعرض عمى

مجمس االمة في اول اجتماع يعقده ،وعمى المجمس البت فييا خالل دورتين عاديتين متتاليتين
من تاريخ احالتيا ولو ان يقر ىذه القوانين او يعدليا او يرفضيا فاذا رفضيا او انقضت المدة

المنصوص عمييا في ىذه الفقرة ولم يبت بيا وجب عمى مجمس الوزراء بموافقة الممك ان يعمن
بطالن نفاذىا فو ار  ،ومن تاريخ ذلك االعالن يزول ما كان ليا من قوة القانون عمى ان ال يؤثر

ذلك في العقود والحقوق المكتسبة.

 -2يسري مفعول القوانين المؤقتة بالصورة التي يسري فييا مفعول القوانين بمقتضى حكم المادة ()93
من ىذا الدستور.

الفصل السادس -السمطة التشريعية
القسم الثالث-احكام شاممة لممجمس
المادة :6
 .1يجوز لعشرة او اكثر من اعضاء اي من مجمسي االعيان والنواب ان يقترحوا القوانين ويحال كل
اقتراح عمى المجنة المختصة في المجمس البداء الراي فاذا راى المجمس قبول االقتراح احالو عمى
الحكومة لوضعو في صيغة مشروع قانون وتقديمو لممجمس في الدورة نفسيا او في الدورة التي تمييا

 .2كل اقتراح بقانون تقدم بو اعضاء اي من مجمسي االعيان والنواب وفق الفقرة السابقة ورفضو
المجمس ال يجوز تقديمو في الدورة نفسيا.

الفصل السادس -السمطة التشريعية
القسم الثالث-احكام شاممة لممجمس
المادة :7
لكل عضو من اعضاء مجمسي االعيان والنواب ان يوجو الى الوزراء اسئمة واستجوابات حول اي امر من
االمور العامة وفاقاً لما ىو منصوص عميو في النظام الداخمي لممجمس الذي ينتمي اليو ذلك العضو ،وال

يناقش استجواب ما قبل مضي ثمانية ايام عمى وصولو الى الوزير اال اذا كانت الحالة مستعجمة ووافق

الوزير عمى تقصير المدة المذكورة.
الفصل السابع -السمطة القضائية
القضاة
المادة :8

القضاة مستقمون ال سمطان عمييم في قضائيم لغير القانون.
الفصل السابع -السمطة القضائية
القضاة
المادة :9
 -1يعين قضاة المحاكم النظامية والشرعية ويعزلون بارادة ممكية وفق احكام القوانين.
 -2ينشا بقانون مجمس قضائي يتولى جميع الشؤون المتعمقة بالقضاة النظاميين.

 -3مع مراعاة الفقرة ( )1من ىذه المادة يكون لممجمس القضائي وحده حق تعيين القضاة النظاميين وفق
احكام القانون.

الفصل السابع -السمطة القضائية
المحاكم
المادة ::
المحاكم ثالثة انواع-:
 .1المحاكم النظامية
 .2المحاكم الدينية
 .3المحاكم الخاصة

الفصل السابع -السمطة القضائية
المحاكم
المادة 211
تعين انواع جميع المحاكم ودرجاتيا واقساميا واختصاصاتيا وكيفية ادارتيا بقانون خاص عمى ان ينص ىذا

القانون عمى انشاء قضاء اداري عمى درجتين.
الفصل السابع -السمطة القضائية
المحاكم
المادة 212

 -1المحاكم مفتوحة لمجميع ومصونة من التدخل في شؤونيا.

 -2ال يجوز محاكمة اي شخص مدني في قضية جزائية ال يكون جميع قضاتيا مدنيين  ،ويستثنى من
ذلك جرائم الخيانة والتجسس واالرىاب وجرائم المخدرات وتزييف العممة.

 -3جمسات المحاكم عمنية اال اذا قررت المحكمة ان تكون سرية مراعاة لمنظام العام او محافظة عمى
االداب  ،وفي جميع االحوال يكون النطق بالحكم في جمسة عمنية.

 -4المتيم بريء حتى تثبت ادانتة بحكم قطعي.
الفصل السابع -السمطة القضائية
المحاكم
المادة 213

تمارس المحاكم النظامية في المممكة االردنية الياشمية حق القضاء عمى جميع االشخاص في جميع المواد
المدنية والجزائية بما فييا الدعاوي التي تقيميا الحكومة او تقام عمييا باستثناء المواد التي قد يفوض فييا حق

القضاء الى محاكم دينية او محاكم خاصة بموجب احكام ىذا الدستور او اي تشريع آخر نافذ المفعول.
الفصل السابع -السمطة القضائية

المحاكم
المادة 214
 .1تمارس المحاكم النظامية اختصاصاتيا في القضاء الحقوقي والجزائي وفق احكام القوانين النافذة المفعول
في المممكة عمى انو في مسائل االحوال الشخصية لالجانب او في االمور الحقوقية والتجارية التي قضت

العادة في العرف الدولي بتطبيق قانون بالد اخرى بشأنيا ينفذ ذلك القانون بالكيفية التي ينص عمييا القانون.

 .2مسائل االحوال الشخصية ىي المسائل التي يعينيا القانون وتدخل بموجبو في اختصاص المحاكم
الشرعية وحدىا عندما يكون الفرقاء مسممين.

الفصل السابع -السمطة القضائية
المحاكم
المادة 215
تقسم المحاكم الدينية الى:
 .1المحاكم الشرعية
 .2مجالس الطوائف الدينية االخرى
الفصل السابع -السمطة القضائية
المحاكم
المادة 216
لممحاكم الشرعية وحدىا حق القضاء وفق قوانينيا الخاصة في االمور اآلتية:
 .1مسائل االحوال الشخصية لممسممين.
 .2قضايا الدية اذا كان الفريقان كالىما مسممين او كان احدىما غير مسمم ورضي الفريقان ان يكون حق

القضاء في ذلك لممحاكم الشرعية.

 .3االمور المختصة باالوقاف االسالمية.
الفصل السابع -السمطة القضائية
المحاكم
المادة 217
تطبق المحاكم الشرعية في قضائيا احكام الشرع الشريف.
الفصل السابع -السمطة القضائية
المحاكم
المادة 218
تعين بقانون خاص كيفية تنظيم امور االوقاف االسالمية وادارة شؤونيا المالية وغير ذلك.
الفصل السابع -السمطة القضائية
المحاكم
المادة 219
مجالس الطوائف الدينية ىي مجالس الطوائف الدينية غير المسممة التي اعترفت او تعترف الحكومة بانيا
مؤسسة في المممكة االردنية الياشمية.
الفصل السابع -السمطة القضائية
المحاكم
المادة 21:

 .1تتألف مجالس الطوائف الدينية وفاقاً الحكام القوانين التي تصدر خاصة بيا وتحدد في ىذه القوانين

اختصاص ات المجالس المذكورة بشأن مسائل االحوال الشخصية واالوقاف المنشأة لمصمحة الطائفة ذات

العالقة .اما مسائل االحوال الشخصية ليذه الطائفة فيي مسائل االحوال الشخصية لممسممين الداخمة في

اختصاص المحاكم الشرعية.

 .2تطبق مجالس الطوائف الدينية االصول واالحكام المتعمقة بمسائل االحوال الشخصية التي ال تعتبر من
مسائل االحوال الشخصية لممسممين الداخمة في اختصاص المحاكم الشرعية  ،عمى ان تنظم تشريعات ىذه

المجالس شروط تعيين قضاتيا واصول المحاكمات اماميا.
الفصل السابع -السمطة القضائية
المحاكم
المادة 221

تمارس المحاكم الخاصة اختصاصيا في القضاء وفاقاً الحكام القوانين الخاصة بيا.
الفصل الثامن -الشؤون المالية
الموازنة العامة
المادة 222
ال تفرض ضريبة او رسم اال بقانون وال تدخل في بابيما انواع االجور التي تتقاضاىا الخزانة المالية مقابل ما

تقوم بو دوائر الحكومة من الخدمات لألفراد او مقابل انتفاعيم بامالك الدولة وعمى الحكومة ان تأخذ في

فرض الضرائب بمبدأ التكميف التصاعدي مع تحقيق المساواة والعدالة االجتماعية وان ال تتجاوز مقدرة
المكمفين عمى االداء وحاجة الدولة الى المال.
الفصل الثامن -الشؤون المالية
الموازنة العامة
المادة 223

 .1يقدم مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية الى مجمس االمة قبل ابتداء

السنة المالية بشير واحد عمى االقل لمنظر فييما وفق احكام الدستور  ،وتسري عمييما نفس االحكام المتعمقة
بالموازنة في ىذا الدستور  ،وتقدم الحكومة الحسابات الختامية في نياية ستة شيور من انتياء السنة المالية

السابقة.

 .2يقترع عمى الموازنة العامة فصالً فصالً.
 .3ال يجوز نقل اي مبمغ في قسم النفقات من الموازنة العامة من فصل الى آخر اال بقانون.
 .4لمجمس االمة عند المناقشة في مشروع قانون الموازنة العامة او في القوانين المؤقتة المتعمقة بيا ان

ينقص من النفقات في الفصول بحسب ما يراه موافقاً لممصمحة العامة وليس لو ان يزيد في تمك النفقات ال
بطريقة التعديل وال بطريقة االقتراع المقدم عمى حدة عمى انو يجوز بعد انتياء المناقشة ان يقترح وضع

قوانين الحداث نفقات جديدة.

 .5ال يقبل اثناء المناقشة في الموازنة العامة اي اقتراح يقدم اللغاء ضريبة موجودة او فرض ضريبة جديدة

او تعديل الضرائب المقررة بزيادة او نقصان يتناول ما اقرتو القوانين المالية النافذة المفعول وال يقبل اي
اقتراح بتعديل النفقات او الواردات المربوطة بعقود.

 .6يصدق عمى واردات الدولة ونفقاتيا المقدرة لكل سنة مالية بقانون الموازنة العامة عمى انو يجوز ان ينص
القانون المذكور عمى تخصيص مبالغ معينة الكثر من سنة واحدة.

الفصل الثامن -الشؤون المالية
الموازنة العامة
المادة 224
اذا لم يتيسر اقرار قانون الموازنة العامة قبل ابتداء السنة المالية الجديدة يستمر االنفاق باعتمادات شيرية

بنسبة  1/12لكل شير من موازنة السنة السابقة.
الفصل الثامن -الشؤون المالية
الموازنة العامة

المادة 225
لمجمس الوزراء بموافقة الممك ان يضع انظمة من اجل مراقبة تخصيص وانفاق االموال العامة وتنظيم
مستودعات الحكومة.
الفصل الثامن -الشؤون المالية
الموازنة العامة
المادة 226
جميع ما يقبض من الضرائب وغيرىا من واردات الدولة يجب ان يؤدي الى الخزانة المالية وان يدخل ضمن

موازنة الدولة ما لم ينص القانون عمى خالف ذلك وال يخصص اي جزء من اموال الخزانة العامة وال ينفق

الي غرض ميما كان نوعو اال بقانون.
الفصل الثامن -الشؤون المالية
الموازنة العامة
المادة 227

تدفع مخصصات الممك من الدخل العام وتعين في قانون الموازنة العامة.
الفصل الثامن -الشؤون المالية
الموازنة العامة
المادة 228
كل امتياز يعطى لمنح اي حق يتعمق باستثمار المناجم او المعادن او المرافق العامة يجب ان يصدق عميو

بقانون.

الفصل الثامن -الشؤون المالية
الموازنة العامة
المادة 229
ال يجوز اعفاء احد من تأدية الضرائب والرسوم في غير االحوال المبينة في القانون.
الفصل الثامن -الشؤون المالية
الموازنة العامة
المادة 22:
يشكل بقانون ديوان محاسبة لمراقبة ايراد الدولة ونفقاتيا وطرق صرفو-:
 .1يقدم ديوان المحاسبة الى مجمسي األعيان والنواب تقري ار عاما يتضمن المخالفات المرتكبة والمسؤولية
المترتبة عمييا وآراءه ومالحظاتو وذلك في بدء كل دورة عادية وكمما طمب أحد المجمسين منو ذلك.

 .2ينص القانون عمى حصانة رئيس ديوان المحاسبة.
الفصل التاسع -مواد عامة
التقسيمات االدارية
المادة 231
التقسيمات االدارية في المممكة االردنية الياشمية وتشكيالت دوائر الحكومة ودرجاتيا واسماؤىا ومنياج
ادارتيا وكيفية تعيين الموظفين وعزليم واالشراف عمييم وحدود صالحياتيم واختصاصاتيم تعين بانظمة

يصدرىا مجمس الوزراء بموافقة الممك.
الفصل التاسع -مواد عامة
المجالس البمدية والمحمية

المادة 232
الشؤون البمدية والمجالس المحمية تديرىا مجالس بمدية او محمية وفاقا لقوانين خاصة.
الفصل التاسع -مواد عامة
المجمس العالي
المادة 233
 -1يؤلف مجمس عال من رئيس مجمس االعيان رئيسا ومن ثمانية اعضاء  ،ثالثة منيم يعينيم مجمس
االعيان من اعضائو باالقتراع  ،وخمسة من قضاة اعمى محكمة نظامية بترتيب االقدمية  ،وعند

الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تمييا بترتيب االقدمية ايضا.

 -2لممجمس العالي حق تفسير احكام الدستور اذا طمب اليو ذلك بقرار صادر عن مجمس الوزراء او
بقرار يتخذه احد مجمسي االمة باالكثرية المطمقة ويكون نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية.

 -3تعتبر ىذه المادة ممغاة حكما حال وضع قانون المحكمة الدستورية موضع التنفيذ.
الفصل التاسع -مواد عامة
الديوان الخاص
المادة 234

 .1لمديوان الخاص حق تفسير نص اي قانون لم تكن المحاكم قد فسرتو اذا طمب اليو ذلك رئيس الوزراء.
 .2يؤلف الديوان الخاص من رئيس اعمى محكمة نظامية رئيسا وعضوية اثنين من قضاتيا واحد كبار
موظفي االدارة يعينو مجمس الوزراء يضاف الييم عضو من كبار موظفي الو ازرة ذات العالقة بالتفسير

المطموب ينتدبو الوزير.

 .3يصدر الديوان الخاص ق ارراتو باالغمبية.
 .4يكون لمق اررات التي يصدرىا الديوان الخاص وتنشر في الجريدة الرسمية مفعول القانون.
 .5جميع المسائل االخرى المتعمقة بتفسير القوانين تقررىا المحاكم عند وقوعيا بالصورة االعتيادية.

الفصل التاسع -مواد عامة
اصدار قانون الدفاع
المادة 235
اذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ فيصدر قانون باسم قانون الدفاع تعطى
بموجبو الصالحية الى الشخص الذي يعينو القانون التخاذ التدابير واالجراءات الضرورية بما في ذلك

صالحية وقف قوانين الدولة العادية لتأمين الدفاع عن الوطن ويكون قانون الدفاع نافذ المفعول عندما يعمن
عن ذلك بارادة ممكية تصدر بناء عمى قرار من مجمس الوزراء.
الفصل التاسع -مواد عامة
االحكام العرفية
المادة 236
 .1في حالة حدوث طوارئ خطيرة يعتبر معيا ان التدابير واالجراءات بمقتضى المادة السابقة من ىذا
الدستور غير كافية لمدفاع عن المممكة فممممك بناء عمى قرار مجمس الوزراء ان يعمن بارادة ممكية االحكام

العرفية في جميع انحاء المممكة او في اي جزء منيا.

 .2عند إعالن األحكام العرفية لمممك أن يصدر بمقتضى إرادة ممكية اية تعميمات قد تقضى الضرورة بيا
الغراض الدفاع عن المممكة بقطع النظر عن أحكام أي قانون معمول بو ويظل جميع األشخاص القائمين
بتنفيذ تمك التعميمات عرضو لممسؤولية القانونية التي تترتب عمى أعماليم ازاء أحكام القوانين الى ان يعفوا

من تمك المسؤولية بقانون خاص يوضع ليذه الغاية.
الفصل التاسع -مواد عامة
مشروع قانون
المادة 237

 .1تطبق االصول المبينة في ىذا الدستور بشأن مشاريع القوانين عمى اي مشروع لتعديل ىذا الدستور

ويشترط القرار التعديل ان تجيزه اكثرية الثمثين من اعضاء كل من مجمسي االعيان والنواب وفي حالة

اجتماع المجمسين وفاقاً لممادة ( )92من ىذا الدستور يشترط القرار التعديل ان تجيزه اكثرية الثمثين من
االعضاء الذين يتألف منيم كل مجمس وفي كمتا الحالتين ال يعتبر نافذ المفعول ما لم يصدق عميو الممك.

 .2ال يجوز ادخال اي تعديل عمى الدستور مدة قيام الوصاية بشأن حقوق الممك ووراثتو.
الفصل التاسع -مواد عامة
اصدار قانون الدفاع
المادة 238
 -1تنحصر ميمة الجيش في الدفاع عن الوطن وسالمتو.
 -2يبين بقانون نظام الجيش والمخابرات والشرطة والدرك وما لمنتسبييا من الحقوق والواجبات.
 -3يعين الممك قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك وينيي خدماتيم.
الفصل العاشر -نفاذ القوانين وااللغاءات
النفاذ
المادة 239
 -1ال يجوز ان تؤثر القوانين التي تصدر بموجب ىذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات عمى جوىر ىذه
الحقوق او تمس اساسياتيا.

 -2ان جميع القوانين واالنظمة وسائر االعمال التشريعية المعمول بيا في المممكة االردنية الياشمية عند
نفاذ ىذا الدستور تبقى نافذة الى ان تمغى او تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه وذلك خالل مدة اقصاىا

ثالث سنوات.

الفصل العاشر -نفاذ القوانين وااللغاءات
االلغاءات

المادة 23:
 .1يمغى الدستور االردني الصادر بتاريخ  7كانون االول سنة  1946مع ما ط أر عميو من تعديالت.
 .2يمغى مرسوم دستور فمسطين لسنة  1922مع ما ط أر عميو من تعديالت.
 .3ال يؤثر االلغاء المنصوص عميو في الفقرتين السابقتين عمى قانونية اي قانون او نظام صدر بموجبيما
او اي شيء عمل بمقتضاىما قبل نفاذ احكام ىذا الدستور.

الفصل العاشر -نفاذ القوانين وااللغاءات
بدء السريان
المادة 241
يعمل باحكام ىذا الدستور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الفصل العاشر -نفاذ القوانين وااللغاءات
المكمفون بتنفيذ احكام القانون
المادة 242
ىيئة الوزراء مكمفة بتنفيذ احكام ىذا الدستور.

