الدستور اﻻردني وتعديدﻼته لسنة  2591المنشور على الصفحة  ٣من عدد الجريدة الرسمية رقم2951
بتاريخ2591/2/8
الفصل اﻻول
الدولة ونظام الحكم فيها

المادة ١
المملكة اﻻردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها ﻻ يتجـ از وﻻ يــنزل عـن شــيء منـه  ،والشـعب

اﻻردني جـزء من اﻻمة العربية ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي .

المادة ٢
اﻻسالم دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية .

المادة ٣
مدينة عمان عاصمة المملكة ويجوز نقلها الى مكان آخر بقانون خاص .

المادة ٤
تكون الراية اﻻردنية على الشكل والمقاييس التالية :طولها ضعف عرضها وتقسم افقيا الى ثالث قطع متساوية

متوازية  ،العليا منها سوداء والوسطى بيضاء والسفلى خضراء  ،يوضع عليها من ناحية السارية مثلث قائم احمـر

ق اعدتــه مسـاوية لعــرض ال اريـة وارتفاعـه مسـاو لنصـف طولها وفـي هــذا المثلث كوكب ابيض سـباعي اﻻشعة
مسـاحته ممــا يمكـن ان تسـتوعبه دائـرة قطرهـا واحــد مـن اربعـة عشـر مـن طـول ال اريــة وهــو موضــوع بحيــث يكــون

وســطه عنــد نقطــة تقــاطع الخطــوط بي ـن زوايــا المثلــث وبحيــث يك ــون المحــور المــار مــن احــد الرؤوس موازياً

لقاعدة هذا المثلث .

الفصل الثاني
حقوق اﻻردنيين وواجباتهم

المادة ٥
الجنسية اﻻردنية تحدد بقانون .

المادة ٦
. ١اﻻردنيون امام القانون سواء ﻻ تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق او اللغة او الدين .
. ٢الدفاع عن الوطن وأرضه ووحدة شعبه والحفاظ على السلم اﻻجتماعي واجب مقدس على كل أردني.
.٣تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود امكانياتها وتكفل الطمانينة وتكافؤ الفرص لجميع اﻻردنيين .
. ٤اﻷسرة أساس المجتمع قوامها الدين واﻷخالق وحب الوطن ،يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي أواصرها

وقيمها .

. ٥يحمي القانون اﻷمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء وذوي اﻹعاقات ويحميهم من اﻹساءة واﻻستغالل.

تعديﻼت المادة :-هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب الدستور المعدل لسنة . 1122
المادة ٧
. ١الحرية الشخصية مصونة .
. ٢كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة لألردنيين جريمة يعاقب عليها القانون.
تعديﻼت المادة :-هكذا اصبحت هذ المادة بعد تعديلها بموجب الدستور المعدل لسنة 1122

المادة ٨
. ١ﻻ يجوز أن يقبض على أحد أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته إﻻ وفق أحكام القانون .
 . ٢ك ــل م ــن يقب ــض علي ــه أو يوق ــف أو يحب ــس أو تقي ــد حريتــه تج ــب معاملت ــه بمــا يحف ــظ عليــه ك ارم ــة اﻹنس ــان،
وﻻ يج ــوز تعذيبــه ،بــأي شــكل مــن اﻷشــكال ،أو إيــذاؤه بــدنيًا أو معنوي ـًا  ،كمــا ﻻ يجــوز حج ـزه فـي غــير اﻷمــاكن

الــتي تجيزهــا الق ـوانين ،وكل قول يصدر عن أي شخص تحت وطأة أي تعذيب أو إيذاء أو تهديد ﻻ يعتد به .

تعديﻼت

المادة :-هكــذا اصــبحت هــذه المــادة بعــد الغــاء نصــها الســابق واﻻستعاضــة عنــه بــالنص الحــالي

بموجــب الدســتور المعــدل لســنة  1122حيث كان نصها السابق كما يلي :
ﻻ يجوز ان يوقف احد او يحبس اﻻ وفق احكام القانون .

المادة ٩
. ١ﻻ يجوز ابعاد اردني من ديار المملكة .
. ٢ﻻ يجـوز ان يحظــر علــى اردنــي اﻻقامــة فـي جهــة مــا أو يمنــع مــن التنقـل وﻻ ان يلــزم باﻻقامـة فــي مكــان
معيــن اﻻ فــي اﻻحوال المبينة في القانون .

تعديﻼت المادة :-هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب الدستور المعدل لسنة 1122

المادة 29
للمساكن حرمة فال يجوز دخولها اﻻ في اﻻحوال المبينة في القانون  ،وبالكيفية المنصوص عليها فيه .

المادة ١١
ﻻ يستملك ملك احد اﻻ للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون .

المادة 21
ﻻ تفرض قروض جبرية وﻻ تصادر اموال منقولة او غير منقولة اﻻ بمقتضى القانون .

المادة 21
ﻻ يفرض التشغيل اﻻلزامي على احد غير انه يجوز بمقتضى القانون فرض شغل او خدمة على اي شخص :
. ١في حالة اضط اررية كحالة الحرب  ،او عند وقوع خطـر عـام او حريــق ،او طوفــان  ،او مجاعـة  ،او زل ـزال
او مـرض وبائي شديد لالنسان او الحيوان  ،او آفات حيوانية او حش ـرية او نباتية او ايـة آفـة اخــرى مثلهـا او فـي

اية ظروف اخـرى قد تعرض سالمة جميع السكان او بعضهم الى خطر .

 . ٢بنتيج ــة الحك ــم علي ــه م ــن محكم ــة عل ــى ان ي ــؤدي ذل ــك العم ــل او الخدم ــة تح ــت اشـ ـراف س ــلطة رس ــمية وان

ﻻ يؤج ــر الشخص المحكوم عليه الى اشخاص او شركات او جمعيات او اية هيئة عامة او يوضع تحت تصرفها

المادة 21
تحمــي الدولــة حريــة القيــام بشــعائر اﻻديــان والعقائــد طبق ـاً للعــادات المرعيــة فــي المملكــة مــا لــم تكــن مخلــة

بالنظــام العــام او منافية لآلداب .

المادة 29
 . ١تكفــل الدولــة حريــة ال ـراي  ،ولكــل اردنــي ان يعــرب بحريــة عــن اريــه بــالقول والكتابــة والتصــوير وســائر
وســائل التعبيــر بشرط ان ﻻ يتجاوز حدود القانون .

.1تكفــل الدولــة حريــة البحــث العلمــي واﻹبــداع اﻷدبــي والفــني والثقــافي والرياضــي بمــا ﻻ يخــالف أحكــام القــانون
أو النظــام العام واﻵداب .

. ٣تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل اﻹعالم ضمن حدود القانون .
. ٤ﻻ يجوز تعطيل الصحف ووسائل اﻹعالم وﻻ إلغاء ترخيصها إﻻ بأمر قضائي وفق أحكام القانون .
. ٥يجــوز فــي حالــة إع ـالن اﻷحكــام العرفيــة أو الط ـوارئ أن يفــرض القــانون علــى الصــحف والنش ـرات والمؤلفــات
ووســائل اﻹعالم واﻻتصال رقابة محدودة في اﻷمور التي تتصل بالسالمة العامة وأغراض الدفاع الوطني .

. ٦ينظم القانون اسلوب المراقبة على موارد الصحف .

تعديﻼت المادة :
-هكــذا اصــبحت هــذه المــادة بعــد تعــديلها بموجــب الدســتور المعــدل لســنة  1122حيــث كــان نــص الفق ـرات

الســابق كمــا يلي :

. ٢الصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القانون .
. ٣ﻻ يجوز تعطيل الصحف وﻻ الغاء امتيازها اﻻ وفق احكام القانون .
. ٤يجــوز فــي حالــة اع ـالن اﻻحكــام العرفيــة او الط ـوارئ ان يفــرض القــانون علــى الصــحف والنش ـرات والمؤلفــات
واﻻذاعــة رقابة محدودة في اﻻمور التي تتصل بالسالمة العامة واغراض الدفاع الوطني .

المادة 21
. ١لالردنيين حق اﻻجتماع ضمن حدود القانون .
. ٢لالردنيين حــق تــاليف الجمعيــات والنقابــات واﻻح ـزاب السياســية علــى ان تكــون غايتهــا مشــروعة ووســائلها
ســلمية وذات نظم ﻻ تخالف احكام الدستور .

. ٣ينظم القانون طريقة تاليف الجمعيات والنقابات واﻻحزاب السياسية ومراقبة مواردها .

تعديﻼت المادة :-هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب الدستور المعدل لسنة 1122

المادة 21
لالردنيين الحــق فــي مخاطبــة الســلطات العامــة فيمــا ينــوبهم مــن امــور شخصــية او فيمــا لــه صــلة بالشــؤون
العامــة بالكيفيــة والشروط التي يعينها القانون .

المادة 28
تعتــبر جميــع الم ارس ـالت البريديــة والبرقيــة والمخاطبــات الهاتفيــة وغيرهــا مــن وســائل اﻻتصــال س ـرية ﻻ تخضــع

للمراقبــة أو اﻹطالع أو التوقيف أو المصادرة إﻻ بأمر قضائي وفق أحكام القانون .

تعديﻼت المادة :-هكــذا اصــبحت هــذه المــادة بعــد الغــاء نصــها الســابق واﻻستعاضــة عنــه بــالنص الحــالي
بموجــب الدســتور المعــدل لســنة  1122حيث كان نصها السابق كما يلي :

تعتــبر جمي ــع الم ارس ـالت البريديــة والبرقيــة والمخاطب ــات الهاتفي ــة سـ ـرية ف ـال تخض ــع للمراقبــة او التوقيــف اﻻ ف ــي

اﻻحـ ـوال المعينة في القانون .

المادة 25
يحق للجماعات تاسيس مدارسها والقيام عليها لتعليم افرادها على ان تراعي اﻻحكام العامة المنصــوص عليها

في القـانون وتخضع لرقابة الحكومة في برامجها وتوجيهها

المادة 19
التعليم اﻻساسي الزامي لـالردنيين وهو مجاني في مدارس الحكومة .
تعديﻼت المادة :-هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب الدستور المعدل لسنة 1122

المادة 12
. ١ﻻ يسلم الالجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية او دفاعهم عن الحرية .
. ٢تحدد اﻻتفاقات الدولية والقوانين اصول تسليم المجرمين العاديين .

المادة ٢٢

. ١لكل اردني حق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة في القانون او اﻻنظمة .
. ٢التعييــن للوظــائف العامــة مــن دائمــة ومؤقتــة فــي الدولــة واﻻدارات الملحقــة بهــا والبلــديات يكــون علــى اســاس
الكفايــات والمؤهـالت .

المادة 11
. ١العمل حق لجميع المواطنين وعلى الدولة ان توفره لـالردنيين بتوجيه اﻻقتصاد الوطني والنهوض به .
. ٢تحمي الدولة العمل وتضع له تشريعاً يقوم على المبادئ اﻵتية :
أ .اعطاء العامل اج ار يتناسب مع كمية عمله وكيفيته .
ب .تحديد ساعات العمل اﻻسبوعية ومنح العمال ايام راحة اسبوعية وسنوية مع اﻻجر .
ج .تقرير تعويض خاص للعمال المعيلين  ،وفي احوال التسريح والمرض والعجز والطوارئ الناشئة عن العمل
.د .تعيين الشروط الخاصة بعمل النساء واﻻحداث .
هـ .خضوع المعامل للقواعد الصحية .
و .تنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون .
الفصل الثالث
السلطات
احكام عامة

المادة 11
. ١اﻻمة مصدر السلطات .
. ٢تمارس اﻻمة سلطاتها على الوجه المبين في هذا الدستور

المادة 19
تناط السلطة التشريعية بمجلس اﻻمة والملك ويتالف مجلس اﻻمة من مجلسي اﻻعيان والنواب .

المادة 11
تناط السلطة التنفيذية بالملك ويتوﻻها بواسطة وزرائه وفق احكام هذا الدستور .

المادة 11
الس ــلطة القض ــائية مس ــتقلة تتوﻻه ــا المح ــاكم عل ــى اختـ ـالف انواعه ــا ودرجاته ــا وتص ــدر جمي ــع اﻻحك ــام وف ــق

الق ــانون باس ــم الملك .

تعديـﻼت المادة :-هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب الدستور المعدل لسنة 1122

الفصل الرابع
السلطة التنفيذية
القسم اﻻول
الملك وحقوقه

المادة 18
عــرش المملكــة اﻻردنيــة الهاشــمية و ارثــي فــي اس ـرة الملــك عبــد اﷲ بــن الحســين ،وتكــون و ارثــة العــرش فــي

الــذكور مــن اوﻻد الظهور وفق اﻻحكام التالية :

أ .تنتقــل وﻻيــة الملــك مــن صــاحب العــرش الــى اكــبر ابنائــه ســناً ثــم الــى اكــبر ابنــاء ذلــك اﻻبــن اﻻكــبر ،
وهكــذا طبقــة بعــد طبقــة  ،واذا توفــي اكــبر اﻻبنــاء قبــل ان ينتقــل اليــه الملــك كانــت الوﻻيــة الــى اكــبر ابنائــه ولــو

كــان للمتوفــى اخــوة علــى انــه يجوز للملك ان يختار احد اخوته الذكور ولياً للعهد وفي هذه الحالة تنتقل وﻻية

الملك من صاحب العرش اليه .

ب .اذا لم يكن لمن له وﻻية الملك عقب تنتقل الى اكبر اخوتـه واذا لــم يكـن لـه اخــوة فـالى اكبر ابنـاء اكـبر

اخوتــه فـان لـم يكن ﻻكبر اخوته ابن فالى اكبر ابناء اخوته اﻵخرين بحسب ترتيب سن اﻻخوة .

ج .في حال فقدان اﻻخوة وابناء اﻻخوة تنتقل وﻻية الملك الى اﻻعمام وذريتهم على الترتيب المعين في الفقرة

)ب( .

د  .واذا توفي آخر ملك بدون وارث على نحو ما ذكر يرجع الملك الى من يختاره مجلس اﻻمة من سـاللة

مؤسس النهضة العربية المغفور له الملك حسين بن علي .

هـ .يشترط فيمن يتولى الملك ان يكون مسلماً عاقـالً مولوداً من زوجة شرعية ومن ابوين مسلمين .
و .ﻻ يعتلي العرش احـد ممـن اسـتثنوا بارادة ملكيـة من الو ارثـة بسـبب عـدم ليـاقتهم  ،وﻻ يشــمل هـذا اﻻسـتثناء

اعقـاب ذلـك الشخص .

ويشترط في هذه اﻻرادة ان تكون موقعاً عليها من رئيس الوزراء واربعة وزراء على اﻻقل بينهم وزي ار الداخلية

والعدلية .

ز  .يبلــغ الملــك ســن الرشــد مــتى اتــم ثمــاني عش ـرة ســنة قمريــة مــن عم ـره  ،فــاذا انتقــل العــرش الــى مــن هــو دون
هــذه الســن يمــارس ص ـالحيات الملــك الوصــي او مجلــس الوصــاية الــذي يكــون قــد عيــن بــارادة ملكيــة ســامية

صــادرة مــن الجــالس علــى العرش واذا توفي دون ان يوصي يقوم مجلس الوزراء بتعيين الوصي او مجلس

الوصاية .

ح .اذا اصبح الملك غير قادر على تولي سلطاته بسبب مرضه فيمارس صـالحياته نائــب او هيئـة نيابة ويعيـن

النائــب او هيئة النيابة بارادة ملكية وعندما يكون الملك غير قادر على اجراء هذا التعيين يقوم به مجلس الوزراء .

ط .اذا اعتزم الملك مغادرة البـالد فيعين قبل مغادرته بارادة ملكية نائباً او هيئة نيابة لممارسة صـالحياته مدة
غيابـه وعلى النائب او هيئة النيابة ان تراعي اية شروط قد تشتمل عليها تلـك اﻻرادة واذا امتد غيـاب الملـك اكـثر

من اربعة اشـهر ولـم يكن مجلس اﻻمة مجتمعاً يدعى حاﻻً الى اﻻجتماع لينظر في اﻻمر .

ي .قبل ان يتولى الوصي او النائب او عضــو مجلـس الوصاية او هيئة النيابــة عملــه يقسـم اليميــن المنصـوص

عليهـا فــي المادة ) ( ٢٢من هذا الدستور امام مجلس الوزراء .

ك .اذا توفــي الوصــي او النائــب او احــد اعضــاء مجلــس الوصــاية او هيئــة النيابــة او اصــبح غــير قــادر علــى
القيــام بمهــام وظيفته فيعين مجلس الوزراء شخصاً ﻻئقًا ليقوم مقامه .

ل .يشترط ان ﻻ تكون سـن الوصـي او نائــب الملـك او احـد اعضــاء مجلــس الوصاية او هيئـة النيابـة اقل مـن
) )01سـنة قمرية غير انه يجوز تعيين احد الذكور من اقرباء الملك اذا كان قد اكمل ثماني عشرة سنة قمرية من

عمره .

م .اذا تعذر الحكم على من له وﻻية الملك بسبب مرض عقلي فعلى مجلس الوزراء بعد التثبت مـن ذلك ان
يـدعو مجلـس اﻻمة في الحال الى اﻻجتماع فاذا ثبت قيام ذلك المــرض بصـورة قاطعــة قـرر مجلـس اﻻمـة انتهـاء

وﻻية ملكـه فتنتقـل الـى صــاحب الحـق فيهــا مـن بعـده وفــق احكـام الدســتور واذا كـان عندئــذ مجلــس الن ـواب منحـالً
او انتهــت مدتــه ولـم يتـم انتخـاب المجلس الجديد فيدعى الى اﻻجتماع لهذا الغرض مجلس النواب السابق .

تعديـﻼت المادة :-هكذا اصبحت هذه المادة بعد اضافة عبارة )على انه يجوز للملك ان يختار احد اخوته
الذكور وليا للعهد وفي هذه الحالة تنتقل وﻻية الملك من صاحب العرش اليه (الى اخر الفقرة )أ (منها
بموجب تعديل الدستور لسنة .5691

المادة 15
يقســم الملــك اثــر تبوئــه العــرش امــام مجلــس اﻻمــة الــذي يلتئــم برئاســة رئيــس مجلــس اﻻعيــان ان يحــافظ علــى

الدســتور وان يخلص لـالمة .

المادة 19
الملك هو راس الدولة وهو مصون من كل تبعة ومسؤولية .

المادة 12
الملك يصدق على القوانين ويصدرها ويامر بوضع اﻻنظمة الـالزمة لتنفيذها بشرط ان ﻻ تتضمن ما يخالف

احكامها .

المادة 11
الملك هو القائد اﻻعلى للقوات البرية والبحرية والجوية .

المادة ٣٣
. ١الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات واﻻتفاقات .

. ٢المعاهدات واﻻ تفاقات التي يترتب عليها تحميـل خزانة الدولــة شـيئا مـن النفقــات او مسـاس فـي حقــوق
اﻻردنييـن العامـة او الخاصة ﻻ تكون نافذة اﻻ اذا وافق عليها مجلس اﻻمة وﻻ يجوز في أي حال ان تكون
الشـروط السـرية فــي معاهـدة او اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية .

تعديـﻼت المادة :-هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب تعديل الدستور اﻻردني لسنة 2591
والدستور رقم  ١لسنة  2591حيث كان نصها السابق كما يلي :
. ١الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات .
. ٢معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والمـالحة والمعاهدات اﻻخرى التي يترتب عليها تعديل في اراضي

الدولة او نقص في حقوق سيادتها او تحميل خزانتها شيئا من النفقات او مساس بحقوق اﻻردنيين العامة او

الخاصة ﻻ تكون نافذة اﻻ اذا وافق عليها مجلس اﻻمة وﻻ يجوز في أي حال ان تكون الشروط السرية في
معاهدة ما مناقضة للشروط العلنية .

المادة 11
. ١الملك هو الذي يصدر اﻻوامر باجراء اﻻنتخابات لمجلس النواب وفق احكام القانون .

. ٢الملك يدعو مجلس اﻻمة الى اﻻجتماع ويفتتحه ويؤجله ويفضه وفق احكام الدستور .
. ٣للملك ان يحل مجلس النواب ..
. ٤للملك ان يحل مجلس اﻻعيان او يعفي احد اعضائه من العضوية .
تعديـﻼت المادة :-هكذا اصبحت هذه المادة بعد اضافة الفقرة )( ٤اليها بالنص الحالي بموجب الدستور
المعدل لسنة 2591
المادة 19
الملك يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم بناء على تنسيب رئيس

الوزراء .

المادة 11
الملك يعين اعضاء مجلس اﻻعيان ويعين من بينهم رئيس مجلس اﻻعيان ويقبل استقالتهم .

المادة 11
. ١الملك ينشئ ويمنح ويسترد الرتب المدنية والعسكرية واﻻوسمة والقاب الشرف اﻻخرى وله ان يفـوض هذه

السـلطة الـى غيره بقانون خاص .

. ٢تضرب العملة باسم الملك تنفيذاً للقانون .

المادة 18
للملك حق العفو الخاص وتخفيض العقوبة  ،واما العفو العام فيقرر بقانون خاص .

المادة 15
ﻻ ينفذ حكم اﻻعدام اﻻ بعد تصديق الملك وكل حكم من هذا القبيل يعرضه عليه مجلس الوزراء مشفوعاً ببيان

رايه فيه .

المادة 19
يمارس الملك صـالحياته بارادة ملكية وتكون اﻻرادة الملكية موقعة مــن رئيـس الـوزراء والوزيـر او الــوزراء

المختصين يبـدي الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة .
القسم الثاني
الوزراء

المادة 12
يؤلف مجلس الوزراء من رئيس الوزراء رئيساً ومن عدد من الوزراء حسب الحاجة والمصلحة العامة

المادة 11
ﻻ يلي منصب الو ازرة وما في حكمها إﻻ أردني ﻻ يحمل جنسية دولة أخرى .
تعديـﻼت المادة :-هكــذا اصــبحت هــذه المــادة بعــد الغــاء نصــها الســابق واﻻستعاضــة عنــه بــالنص الحــالي

بموجــب الدســتور المعــدل لســنة  1122حيث كان نصها السابق كما يلي :ﻻ يلي منصب الو ازرة اﻻ اردني .

المادة 11
على رئيس الوزراء والوزراء قبل مباشرتهم اعمالهم ان يقسموا امام الملك اليمين التالية
" :اقســم بــاﷲ العظيــم ان اكــون مخلص ـاً للملــك  ،وان احــافظ علــى الدســتور وان اخــدم اﻻمــة واقــوم بالواجبــات
ـي بامانة " .
الموكولــة الـ ّ

المادة ٤٤
ﻻ يجــوز للوزيــر ان يشــتري او يســتاجر شــيئًا مــن ام ـالك الحكومــة ولــو كــان ذلــك فــي الم ـزاد العلــني كمــا ﻻ

يجــوز لــه اثنــاء و ازرته ان يكون عضواً فـي مجلـس ادارة شـركة مــا  ،او ان يشترك فـي اي عمل تجـاري او مالي

او ان يتقاضـى راتبـًا مـن اية شركة .

المادة 19
. ١يتولى مجلس الوزراء مسـؤولية ادارة جميــع شـؤون الدولـة الداخليـة والخارجيـة باسـتثناء ما قــد عهـد او يعهد بــه

مــن تلــك الشؤون بموجب هذا الدستور او اي قانون الى اي شخص او هيئة اخرى .

. ٢تعين صـالحيات رئيس الوزراء والوزراء ومجلس الوزراء بانظمة يضعها مجلس الوزراء ويصدق عليها الملك .
تعديـﻼت المادة :-هكذا اصبحت هذه المادة بعـد تعـديلها بموجب الدسـتور المعدل لسـنة  ١١١٢وتـم الغـاء نـص

الفقرة ) ( ١منهـا بموجــب الدســتور المعــدل لســنة  2591وتــم تعــديلها بشــطب عبــارة )او دســتور اﻻتحــاد

العربــي(الــتي وردت فيهــا بموجــب تعديــل الدستور اﻻردني رقم  ١لسنة  2591حيث كان نص الفقرة )( ١السابق
كما يلي :

. ١يتولى مجلس الوزراء مسؤولية ادارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية باسـتثناء مـا قـد عهد او يعهـد به
مـن تلــك الشؤون بموجب هذا الدستور او بموجب أي قانون او نظام وضع بمقتضاه الى اي شخص او هيئة

اخرى .

المادة 11
يجوز ان يعهد الى الوزير بمهام و ازرة او اكثر حسب ما يذكر في مرسوم التعيين .

المادة 11
. ١الوزير مسـؤول عـن ادارة جميـع الشؤون المتعلقـة بو ازرتــه وعليــه ان يعـرض على رئيــس الــوزراء ايـة مسـالة

خارجــة عـن اختصاصه .

. ٢يتصــرف رئيــس الــوزراء بمــا هــو ضــمن ص ـالحياته واختصاصــه ويحيــل اﻻمــور اﻻخــرى علــى مجلــس

الــوزراء ﻻتخــاذ الق اررات الـالزمة بشانها .

المادة 18
يوقع رئيس الوزراء والوزراء ق اررات مجلس الوزراء وترفع هذه الق اررات الى الملـك للتصـديق عليهــا فـي اﻻحـوال

الــتي ينــص هذا الدستور او اي قانون او نظام وضع بمقتضاه على وجـوب ذلــك .وينفـذ هـذه القـ اررات رئيـس

الـوزراء والـوزراء كـل فــي حدود اختصاصه .

المادة 15
اوامر الملك الشفوية او الخطية ﻻ تخلي الوزراء من مسؤوليتهم .

المادة 99
عند استقالة رئيس الوزراء أو إقالته أو وفاته يعتبر جميع الوزراء مستقيلين حكمًا .
تعديـﻼت المادة :-هكــذا اصــبحت هــذه المــادة بعــد الغــاء نصــها الســابق واﻻستعاضــة عنــه بــالنص الحــالي
بموجــب الدســتور المعــدل لســنة  1112حيث كان نصها السابق كما يلي :عند استقالة رئيس الوزراء او اقالته
يعتبر جميع الوزراء مستقيلين او مقالين بطبيعة الحال .

المادة 92
رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون امام مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة كما ان كل

وزيــر مسـؤول امام مجلس النواب عن اعمال و ازرته .

المادة 91
لرئيس الوزراء او للوزير الذي يكون عضوًا في احد مجلسـي اﻻعيــان والنـواب حـق التصـويت فـي مجلسـه وحق

الكـالم فــي كال المجلسين  ،اما الوزراء الذين ليسوا من اعضاء احد المجلسين فلهم ان يتكلموا فيها دون ان يكون
لهم حـق التصــويت وللوزراء او من ينوب عنهم حق التقدم على سائر اﻻعضاء في مخاطبة المجلسين والوزير
الذي يتقاضــى ارتـب الــو ازرة ﻻ يتقاضى في الوقت نفسه مخصصات العضوية في اي من المجلسين .

المادة 91
 . ١تعقد جلسة الثقة بالو ازرة او باي وزير منها اما بناء علــى طلـب رئيـس الـوزراء وامـا بنـاء على طلب موقع مـن

عـدد ﻻ يقل عن عشرة اعضاء من مجلس النواب .

. ٢يؤجــل اﻻقــتراع علــى الثقــة لم ـرة واحــدة ﻻ تتجــاوز مــدتها عش ـرة ايــام اذا طلــب ذلــك الوزيــر المختــص او هيئــة
الــو ازرة وﻻ يحل المجلس خـالل هذه المدة .

. ٣يترتــب علــى كــل و ازرة تؤلــف ان تتقــدم ببيانهـا الــوزاري الــى مجلــس النـواب خ ـالل شــهر واحــد مـن تــاريخ
تاليفهـا اذا كـان المجلس منعقداً وان تطلب الثقة على ذلك البيان .

. ٤إذا كان مجلس النواب غير منعقد يدعى لـالنعقاد لدورة استثنائية وعلى الو ازرة أن تتقدم ببيانها الوزاري وان
تطلب الثقة على ذلك البيان خـالل شهر من تاريخ تأليفها .

. ٥إذا كان مجلس النواب منحـالً فعلى الــو ازرة أن تتقـدم ببيانهـا الـوزاري وان تطلـب الثقـة على ذلـك البيـان خـالل
شـهر من تاريخ اجتماع المجلس الجديد .

. ٦ﻷغراض الفقرات ) ( ٣و) ( ٤و) ( ٥من هذه المادة تحصل الو ازرة على الثقة إذا صوتت لصالحها اﻷغلبية
المطلقــة مـن أعضاء مجلس النواب .

تعديـﻼت المادة :
-هكذا اصبحت هذه المادة بعد اعادة ترقيمها لتصبح برقم ) ( 90بدل من )( 91وتعديلها بموجب الدستور

المعدل لسـنة  1122وتم اضافة عبارة )وﻻ يحل المجلس خـالل هذه المدة (الى اخر الفقـرة  ٢منهـا ثــم بتعـديل

الفقـرة  ٣منهـا بموجــب تعديل الدستور اﻻردني لسنة  2591وكان قد تم تعديل الفقرة  ٣منها بموجب الدستور
المعدل لسنة . 2591حيـث ك ـان نص الفقرة )( ٣السابق كما يلي :

 . ٣يترتب على كل و ازرة تؤلف ان تتقدم الى مجلس النواب ببيانها الوزاري وان تطلــب الثقـة على هـذا البيـان اذا
كــان فـي حالة اﻻنعقاد .

المادة 91
. ١تطرح الثقة بالو ازرة او باحد الوزراء امام مجلس النواب .
. ٢اذا قرر المجلس عدم الثقة بالو ازرة باﻻكثرية المطلقة من مجموع عدد اعضائه وجب عليها ان تستقيل .

. ٣واذا كان قرار عدم الثقة خاصًا باحد الوزراء وجب عليه اعتزال منصبه .
تعديـﻼت المادة  :-هكــذا اصــبحت هــذه المــادة بعــد اعــادة ترقيمهــا لتصــبح ب ـرقم ( ( 91بــدل مــن ))90
وتعــديلها بموجــب الدســتور المعــدل لسنة  2591حيث كان نصها السابق كما يلي :

تطرح الثقة بالو ازرة او باحد الوزراء امام مجلس النواب فاذا قرر المجلس عـدم الثقـة بـالو ازرة باكثريــة ثلـثي

اﻻ عضـاء الــذي يتالف منهم المجلس وجب عليها ان تستقيل واذا كان القرار خاصا باحد الوزراء وجب عليه

اعتزال منصبه .

المادة ٥٥
يحاكم الوزراء علـى مـا ينسـب إليهــم مـن جـرائم ناتجـة عــن تأدية وظـائفهم أمام المحـاكم النظاميـة المختصــة فــي

العاصـمة ،وفقاً ﻷحكام القانون .

تعديـﻼت المادة :-هكــذا اصــبحت هــذه المــادة بعــد الغــاء نصــها الســابق واﻻستعاضــة عنــه بــالنص الحــالي
بموجــب الدســتور المعــدل لســنة  1122حيث كان نصها السابق كما يلي :

يحاكم الوزراء امام مجلس عال على ما ينسب اليهم من جرائم ناتجة عن تادية وظائفهم .

المادة 91
لمجلس النواب حـق إحالـة الـوزراء إلى النيابـة العامـة مـع إبــداء اﻷسـباب المبررة لذلك وﻻ يصــدر قـرار اﻹحالـة

إﻻ بأغلبيـة اﻷعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب .

تعديـﻼت المادة :
-هكــذا اصــبحت هــذه المــادة بعــد الغــاء نصــها الســابق واﻻستعاضــة عنــه بــالنص الحــالي بموجــب الدســتور

المعــدل لســنة  1122حيث كان نصها السابق كما يلي  :لمجلــس الن ـواب حــق اتهـام الــوزراء وﻻ يصــدر قـرار

اﻻتهــام اﻻ باكثريــة ثلــثي اص ـوات اﻻعضـاء الـذين يتــالف منهـم مجلــس النواب وعلى المجلس ان يعين من
اعضائه من يتولى تقديم اﻻتهام وتاييده امام المجلس العالي .

المادة 91
يوقف عن العمل الوزير الذي تتهمه النيابة العامة اثر صدور قرار اﻹحالة عن مجلس النواب وﻻ تمنع اسـتقالته

من إقامـة الدعوى عليه أو اﻻستمرار في محاكمته .

تعديـﻼت المادة :-هكــذا اصــبحت هــذه المــادة بعــد الغــاء نصــها الســابق واﻻستعاضــة عنــه بــالنص الحــالي
بموجــب الدســتور المعــدل لســنة  1122حيث كان نصها السابق كما يلي:

يؤلف المجلس العالي من رئيس اعلى محكمة نظامية رئيسا ومن ثمانية اعضاء اربعة منهم من اعضاء مجلس

اﻻعيـان يعينهــم المجلــس بــاﻻقتراع واربعــة مــن قضــاة المحكمــة المــذكورة بترتيــب اﻻقدميــة وعنــد الضــرورة يكمــل
العــدد مــن رؤســاء المحاكم التي تليها بترتيب اﻻقدمية ايضا .

الفصل الخامس
المحكمة الدستورية

المادة 98
 . ١تنشأ بقانون محكمة دسـتورية يكـون مقرهـا فـي العاصمة وتعتــبر هيئـة قضـائية مسـتقلة قائمــة بـذاتها ،وتؤلــف

من تســعة أعضاء على اﻷقل من بينهم الرئيس يعينهم الملك .

. ٢تكون مدة العضوية في المحكمة الدستورية ست سنوات غير قابلة للتجديد .
تعديـﻼت المادة :-هك ــذا اص ــبحت ه ــذه المــادة بع ــد تع ــديلها بالغ ــاء نص ــها الســابق واﻻستعاض ــة عن ــه بــالنص

الح ــالي وباض ــافة )الفص ــل الخــامس( ٕواعــادة ت ـرقيم الفصــول مــن )الخــامس (إل ـى )التاســع (ال ـواردة فيــه لتصــبح
مــن )الســادس (إل ـى )العاشــر(عل ـى التوالي بموجب الدستور المعدل لسنة  1122حيث كان نصها السابق كما

يلي :يطبق المجلس العالي قانون العقوبــات المعمـول بـه فــي الجـرائم المنصوص عليهـا فيه وتعين بقانون خـاص

الجـرائم التـي تترتب عليها مسؤولية الوزراء في اﻻحوال التي ﻻ يتناولها قانون العقوبات .

المادة 95
. ١تختــص المحكمــة الدســتورية بالرقاب ــة عل ــى دس ــتورية الق ـوانين واﻷنظم ــة النافــذة وتصــدر أحكامه ــا باس ــم

المل ــك ،وتكــون أحكامهــا نهائيــة وملزمــة لجميــع الســلطات وللكافــة ،كمــا تكــون أحكامهــا نافــذة بــأثر مباشــر مــا لــم

يحــدد الحكــم تاريخ ـاً آخــر لنفاذه ،وتنشر أحكام المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية خـالل خمسة عشر يوماً

من تاريخ صدورها .

. ٢للمحكمة الدستورية حق تفسير نصوص الدستور إذا طلب إليها ذلك بقـرار صــادر عـن مجلس الــوزراء أو
بقرار يتخــذه أحد مجلسي اﻷمة باﻷغلبية ويكون قرارها نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية.

تعديـﻼت المادة :-هكذا اصبحت هذه المادة بالغاء نصها السابق واﻻستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب

الدستور المعدل لسـنة  1122حيث كان نصها السابق كما يلي :

تصدر اﻻحكام بالعقوبة من المجلس العالي باغلبية ستة اصوات .

المادة 19
. ١للجهات التالية على سبيل الحصر حق الطعن مباشرة لدى المحكمة الدستورية في دستورية القوانين واﻷنظمة

النافذة :

أ .مجلس اﻷعيان .
ب .مجلس النواب
ج .مجلس الوزراء .
. ٢في الدعوى المنظورة أمام المحاكم يجوز ﻷي من أطراف الدعوى إثارة الدفع بعدم الدستورية وعلى المحكمة
إن وجدت أن الدفع جدي تحيله إلى المحكمة التي يحددها القانون لغايات البت في أمر إحالته إلى المحكمة

الدستورية.

تعديـﻼت المادة :-هكذا اصبحت هذه المادة بالغاء نصها السابق واﻻستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب

الدستور المعدل لسـنة  1122حيث كان نصها السابق كما يلي :

ينظم المجلس العالي بنفسه طريقة السير في محاكمة الوزراء وذلك الى ان يصدر قانون خاص لهذه الغاية .

المادة 12
. ١يشترط في عضو المحكمة الدستورية ما يلي :
أ .أن يكون أردنيًا وﻻ يحمل جنسية دولة أخرى .
ب .أن يكون قد بلغ الخمسين من العمر .
ج .أن يكون ممن خدموا قضاة في محكمتي التمييز والعدل العليا أو من أساتذة القانون في الجامعات الذين

يحملون رتبـة اﻷستاذية أو من المحامين الذين أمضوا مدة ﻻ تقل عن خمس عشرة سنة في المحاماة ومن أحد

المختصين الذين تنطبـق عليهم شروط العضوية في مجلس اﻷعيان.

. ٢على رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية قبل مباشرتهم أعمالهم أن يقسموا أمام الملك يمينا هذا نصها :

"أقســم بــاﷲ العظيــم أن أكــون مخلصــا للملــك والــوطن ،وأن أحــافظ علــى الدســتور وأن أخــدم اﻷمــة وأقــوم
إلي بأمانة " .
بالواجبــات الموكولة ّ

. ٣يحدد القانون طريقة عمل المحكمة ٕوادارتهـا وكيفيـة الطعن أمامها وجميـع الشــؤون المتعلقـة بهـا وبإجراءاتهـا

وبأحكامهــا وق ارراتها ،وتباشر أعمالها بعد وضع القانون المتعلق بها موضع التنفيذ ويبين القانون حقوق أعضائها

وحصانتهم.

تعديـﻼت المادة :
هكذا اصبحت هذه المادة بالغاء نصها السابق واﻻستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب الدستور المعدل لسـنة

 ١١١٢حيث كان نصها السابق كما يلي :

الوزير الذي يتهمه مجلس النواب يوقف عن العمل الى ان يفصل المجلس العالي في قضيته وﻻ تمنع استقالته

مـن اقامة الدعوى عليه او اﻻستمرار في محاكمته .

الفصل السادس
السلطة التشريعية
مجلس اﻻمة

المادة 11
يتالف مجلس اﻻمة من مجلسين :مجلس اﻻعيان ومجلس النواب .
القسم اﻻول
مجلس اﻻعيان

المادة 11
يتالف مجلس اﻻعيان بما فيه الرئيس من عدد ﻻ يتجاوز نصف عدد مجلس النواب .

المادة 11
يشترط في عضو مجلس اﻻعيان زيـادة علـى الشـروط المعينـة فــي المـادة ) ( 99مــن هــذا الدســتور ان يكـون قــد

اتـم اربعيــن سنة شمسية من عمره وان يكون من احدى الطبقات اﻵتية :

رؤساء الوزراء والوزراء الحاليون والسابقون ومن اشغل سـابقاً مناصــب السـفراء والـوزراء المفوضـين ورؤسـاء
مجلــس النـواب ورؤساء وقضاة محكمة التميـيز ومحـاكم اﻻسـتئناف النظاميــة والشـرعية والضــباط المتقاعـدون مـن

رتبــة امـير ل ـواء فصاعداً والن ـواب الســابقون الــذين انتخب ـوا للنيابــة ﻻ اقــل مــن م ـرتين ومــن ماثــل هــؤﻻء مــن

الشخصــيات الحــائزين علــى ثقــة الشــعب واعتمادهً باعمالهم وخدماتهم لـالمة والوطن .

المادة 19
. ١مــدة العضــوية فــي مجلــس اﻻعيــان اربــع ســنوات ويتجــدد تعييــن اﻻعضــاء كــل اربــع ســنوات ويجــوز اعــادة

تعييــن مــن انتهت مدته منهم .

. ٢مدة رئيس مجلس اﻻعيان سنتان ويجوز اعادة تعيينه .
تعديـﻼت المادة :-هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب تعديل الدستور لسنة  2599حيث كان
نصها السابق كما يلي :
. ١مدة العضوية في مجلس اﻻعيان ثماني سنوات ويتجدد تعيين نصف اﻻعضاء كل اربع سنوات ومن
انتهت مدته من اﻻعضاء يجوز اعادة تعيينه .
. ٢يجري اﻻقتراع على من يجب خروجهم في نهاية اﻻربع السنوات اﻻولى ويجوز اعادة تعيين من سقط

باﻻقتراع ويشمل اﻻقتراع رئيس المجلس بصفته عضوا .

. ٣مدة رئيس مجلس اﻻعيان سنتان ويجوز اعادة تعيينه .
المادة ٦٦
. ١يجتمع مجلس اﻻعيان عند اجتماع مجلس النواب وتكون ادوار اﻻنعقاد واحدة للمجلسين .

. ٢اذا حل مجلس النواب توقف جلسات مجلس اﻻعيان .

القسم الثاني
مجلس النواب

المادة 11
. ١يتــألف مجلــس الن ـواب مــن أعضــاء منتخبيــن انتخاب ـًا عام ـًا س ـريًا ومباش ـ ًار وفق ـًا لقــانون لـالنتخــاب يكفــل

اﻷمــور والمبــادئ التالية :

أ .حق المرشحين في مراقبة اﻷعمال اﻻنتخابية.
ب .عقاب العابثين بإرادة الناخبين.
ج .سـالمة العملية اﻻنتخابية في مراحلها كافة .
. ٢تنشأ بقانون هيئة مستقلة تدير اﻻنتخابات النيابية والبلدية وأي انتخابات عامة وفقاً ﻷحكام القـانون  ،ولمجلـس
الوزراء تكليــف الهيئــة المســتقلة بــإدارة أي انتخابــات أخــرى أو اﻹش ـراف عليهــا بنــاء علــى طلــب الجهــة المخولــة

قانون ـًا بــإجراء تلــك اﻻنتخابات .

تعديـﻼت المادة :-هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب الدستور المعدل لسنة  1121وتم الغاء نصها

السابق واﻻستعاضة عنـه بالنص الحالي بموجب الدستور المعدل لسنة  1122حيث كان نصها السابق كما يلي :
يتالف مجلس النواب من اعضاء منتخبين انتخابًا عامًا سريًا ومباش ًار وفاقًا لقانون اﻻنتخاب يكفل المبادئ التالية :

. ١سـالمة اﻻنتخاب .

. ٢حق المرشحين في مراقبة اﻻعمال اﻻنتخابية .
. ٣عقاب العابثين بارادة الناخبين .

المادة 18
. ١مــدة مجلــس النـواب اربــع ســنوات شمســية تبــدأ مــن تــاريخ اع ـالن نتــائج اﻻنتخــاب العــام فــي الجريــدة

الرســمية وللملــك ان يمدد مدة المجلس بارادة ملكية الى مدة ﻻ تقل عن سنة واحدة وﻻ تزيد على سنتين .

. ٢يجب اجراء اﻻنتخاب خـﻼل الشهور اﻻربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس فاذا لم يكن اﻻنتخاب قد تم
عند انتهاء مدة المجلس او تاخر بسبب من اﻻسباب يبقى المجلس قائما ً حتى يتم انتخاب المجلس الجديد .

تعديـﻼت المادة :-هكذا اصبحت هذه المادة بعد اضافة عبارة )وللملك ان يمدد مدة المجلس بارادة ملكية الى
مدة ﻻ تقل عن سنة واحدة وﻻ تزيد على سنتين (الى اخر الفقرة )( ١منها بموجب الدستور المعدل لسنة
5691
المادة 15
. ١ينتخب مجلس النواب في بدء كل دورة عادية رئيساً له لمدة سنة شمسية ويجوز اعادة انتخابه .
. ٢اذا اجتمــع المجلــس فــي دورة غــير عاديــة ولــم يكــن لــه رئيــس فينتخــب المجلــس رئيس ـاً لــه لمــدة تنتهــي فــي
اول الــدورة العادية .

المادة 19
يشترط في عضو مجلس النواب زيادة على الشروط المعينة في المادة ) ( 99من هذا الدستور ان يكون قد اتم

ثـالثين سنة شمسية من عمره .

المادة 12
. ١يختص القضاء بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب ،ولكل ناخب من الـدائرة اﻻنتخابيـة أن

يقـدم طعنـاً إلــى محكمــة اﻻســتئناف التابعــة لهــا الــدائرة اﻻنتخابيــة للنائــب المطعــون بصــحة نيابتــه مــن دائرتــه

اﻻنتخابيــة خ ـالل خمســة عشر يوماً من تاريخ نشر نتائج اﻻنتخابات في الجريدة الرسمية يبين فيه أسباب طعنه،

وتكون ق ارراتهـا نهائية وغير قابلـة ﻷي طريق من طرق الطعن ،وتصدر أحكامها خـالل ثالثين يوماً من تاريخ

تسجيل الطعن لديها .

. ٢تقضي المحكمة إما برد الطعن أو قبوله موضوعاً وفي هذه الحالة تعلن اسم النائب الفائز .
. ٣يعلــن مجلــس الن ـواب بط ـالن نيابــة النائــب الــذي أبطلــت المحكمــة نيابتــه واســم النائــب الفــائز اعتبــا اًر مــن
تــاريخ صــدور الحكم .

. ٤تعتبر اﻷعمال التي قام بها العضو الذي أبطلت المحكمة نيابته قبل إبطالها صحيحة .
ٕ . ٥واذا تبيــن للمحكمــة نتيجــة نظرهــا فــي الطعــن المقــدم إليهــا أن إج ـراءات اﻻنتخــاب فــي الــدائرة الــتي تعلــق
الطعــن بهــا ﻻ تتفق وأحكام القانون تصدر قرارها ببطالن اﻻنتخاب في تلك الدائرة.

تعديـﻼت المادة :-
 هكذا اصبحت هذه المادة بالغاء نصها السابق واﻻستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب الدستور المعدللسـنة  1122حيث كان نصها السابق كما يلي :

لمجلس النواب حق الفصل في صحة نيابة اعضائه ولكل ناخب ان يقدم الى سكرتيرية المجلس خـالل خمسة

عشر يومًا من تاريخ اعـالن نتيجة اﻻنتخاب فـي دائرتـه طعنـًا يبيــن فيــه اﻻسـباب القانونيـة لعدم صــحة نيابــة
المطعون فيـه وﻻ تعتبــر النيابة باطلة اﻻ بقرار يصدر باكثرية ثلثي اعضاء المجلس .

المادة 11
يج ــوز ﻻ ي عض ــو م ــن اعض ــاء مجل ــس النـ ـواب ان يس ــتقيل بكت ــاب يقدم ــه ال ــى رئي ــس المجل ــس وعل ــى الـ ـرئيس

ان يع ــرض اﻻستقالة على المجلس ليقرر قبولها او رفضها .

المادة 11
. ١اذا حل مجلس النواب فيجــب اجراء انتخاب عـام بحيــث يجتمـع المجلـس الجديد فــي دورة غــير عادية بعـد

تــاريخ الحـل باربعــة اشــهر علــى اﻻكــثر وتعتــبر هــذه الــدورة كالــدورة العاديــة وفــق احكــام المــادة ) (91مــن هــذا

الدســتور وتشــملها شــروط التمديد والتاجيل .

. ٢اذا لــم يتــم اﻻنتخــاب عنــد انتهــاء الشــهور اﻻربعــة يســتعيد المجلــس المنحــل كامــل ســلطته الدســتورية ويجتمــع
فــو اًر كــان الحل لم يكن ويستمر في اعماله الى ان ينتخب المجلس الجديد .

. ٣ﻻ يجوز ان تتجاوز هذه الدورة غير العادية في اي حال يوم )( 01ايلول وتفض في التاريخ المذكور ليتمكــن
المجلس مــن عقــد دورتــه العاديــة اﻻولـى فــي اول شــهر تش ـرين اﻻول  ،واذا حــدث ان عقــدت الــدورة غــير العاديــة
فــي شــهري تش ـرين اﻻول وتشرين الثاني فتعتبر عندئذ اول دورة عادية لمجلس النواب .

تعديـﻼت المادة :-هك ــذا اص ــبحت ه ــذه الم ــادة بع ــد تع ــديلها بموج ــب الدس ــتور المع ــدل لس ــنة  1122وت ــم
الغ ــاء ن ــص الفقـ ـرة ) )٥منه ــا واﻻستعاضة عنه بالنص الحالي واضافة الفقرة )( ٦اليها بموجب تعديل الدسـتور

لسـنة  2511وقـد تم تعديلها بموجـب الدس ـتور لســنة  2591والدســتور المعــدل لســنة  2591ثــم بتعــديل الفق ـرة
) (٣منهــا باﻻستعاضــة عــن عبــارة ) 02تش ـرين اﻻول ( بعبــارة ) 01ايلــول ( وعــن عبــارة )تش ـرين الثــاني (بعبــارة
)تش ـرين اﻻول ( وعــن عبــارة )شــهري تش ـرين الثانــي وكانون اﻻول (بعبارة )شهري تشرين اﻻول وتشرين

الثاني(بموجب تعديل الدستور لسنة . 2599
حيث كان نص الفقرات السابق كما يلي :

. ٤بــالرغم ممــا ورد فــي الفق ـرتين ) ( ٢،١مــن هــذه المــادة للملــك ان يؤجــل اج ـراء اﻻنتخــاب العــام اذا كانــت
هنــاك ظــروف قاهرة يرى معها مجلس الوزراء ان اجراء اﻻنتخاب امر متعذر .

. ٥اذا اســتمرت الظــروف القــاهرة المنصــوص عليهــا فــي الفق ـرة ) ( ٤مــن هــذه المــادة فللملــك بنــاء علــى ق ـرار
مــن مجلــس الــوزراء اعــادة المجلــس المنحــل ودعوتــه لـالنعقــاد ويعتــبر هــذا المجلــس قائم ـاً مــن جميــع الوجــوه مــن

تــاريخ صــدور اﻻرادة الملكيــة باعادتـه ويمــارس كامــل صـالحياته الدسـتورية وتنطبــق عليـه احكـام هـذا الدســتور

بمـ ـا فــي ذلــك المتعلــق منهــا بمــدة المجلس وحله وتعتبر الدورة التي يعقدها في هذه الحالة اول دورة عادية له
بغض النظر عن تاريخ وقوعها .

. ٦اذا راى مجلس الوزراء ان اجراء اﻻنتخاب العام في نصف عدد الدوائر اﻻنتخابية على اﻻقــل امـر ممكــن
بـالرغم من استمرار الظروف القاهرة المشار اليها في هذه المادة فللملك ان يامر باجراء اﻻنتخاب فـي هــذه الـدوائر

ويتولـى اﻻعضـاء الفائزون فيها انتخاب ما ﻻ يزيــد علـى نصــف عـدد اﻻعضـاء عن الدوائر اﻻنتخابية اﻻخـرى
الــتي تعـذر اجـراء اﻻنتخـاب فيهــا علــى ان يكــون انعقــادهم باكثريــة ثـالثــة اربــاع عــددهم وان يتــم اﻻنتخــاب مــن
قبلهــم باكثريــة الثلثيــن علــى اﻻقــل ووفق ـاً لـالحكام والطريقة المنصوص عليها في المادة )( ٨٨من الدستور ويقوم

اﻻعضاء الفائزون واﻻعضاء المنتخبون بموجب هذه الفقرة بانتخاب بقية اﻻعضاء عن تلك الدوائر وفق اﻻحكام
المبينة في هذه الفقرة .

. ١إذا حل مجلس النواب لسبب ما ،فـال يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه .
. ٢الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهـدها تسـتقيل خـالل أسـبوع من تـاريخ الحـل ،وﻻ يجــوز تكليف رئيسـها
بتشـكيل الحكومة التي تليها .

. ٣على الوزير الذي ينوي ترشيح نفسه لـالنتخابات أن يستقيل قبل ستين يوماً على اﻷقل من تاريخ اﻻنتخاب.
تعديـﻼت المادة :-هكــذا اصــبحت هــذه المــادة بعــد الغــاء نصــها الســابق واﻻستعاضــة عنــه بــالنص الحــالي
بموجــب الدســتور المعــدل لســنة  1122حيث كان نصها السابق كما يلي :

اذا حــل مجلــس الن ـواب لســبب مــا ف ـال يجــوز حــل المجل ــس الجديــد للســبب نفســه وعلــى الوزيــر الــذي ينــوي

ترشــيح نفســه لـالنتخابات ان يستقيل قبل ابتداء الترشيح بمدة خمسة عشر يومًا على اﻻقل .

القسم الثالث
احكام شاملة للمجلسين

المادة 19
. ١ﻻ يكون عضوًا في مجلسي اﻻعيان والنواب :
أ .من لم يكن اردنيا .
ب .من يحمل جنسية دولة أخرى .
ج .من كان محكوماً عليه باﻻفـالس ولم يستعد اعتباره قانونياً .
د .من كان محجو اًر عليه ولم يرفع الحجر عنه .
هـ .من كان محكوماً عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه .
و .من كان مجنوناً او معتوهاً .
ز .من كان من اقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص .
. ٢يمتنــع علــى كــل عضــو مــن أعضــاء مجلســي اﻷعيــان والن ـواب أثنــاء مــدة عضــويته التعاقــد مــع الحكومــة أو
المؤسســات الرســمية العامــة أو الشــركات الــتي تملكهــا أو تســيطر عليهــا الحكومــة أو أي مؤسســة رســمية عامــة
س ـواء كــان هــذا التعاقــد بطريقــة مباش ـرة أو غــير مباش ـرة باســتثناء مــا كــان مــن عقــود اســتئجار اﻷ ارضــي

واﻷم ـالك ومــن كــان مســاهماً فــي شــركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص .

. ٣إذا حدثت أي حالة من حاﻻت عدم اﻷهلية المنصوص عليهـا فـي الفقرة )( ١مــن هــذه المــادة ﻷي عضــو مــن
أعضاء مجلسي اﻷعيان والنواب أثناء عضويته أو ظهرت بعد انتخابه أو خالف أحكام الفقرة )( ٢مــن هــذه
المــادة تسـقط عضويته حكماً ويصبح محله شاغ ار على أن يرفع القرار إذا كان صاد ار من مجلس اﻷعيان إلى

جـاللة الملك ﻹق ارره.

تعديـﻼت المادة :-هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب الدستور المعدل لسنة  ١١١٢حيث كان نص

البند )ب (و )و (والفقرة )( ٢السابق كما يلي :
ب .من يدعي بجنسية او حماية اجنبية .

و  .مــن كــان لــه منفعــة ماديـة لــدى احــدى دوائــر الحكومـة بســبب عقــد غــير عقــود اســتئجار اﻻ ارضــي واﻻم ـالك

وﻻ ينطبــق ذلك على من كان مساهماً في شركة اعضاؤها اكثر من عشرة اشخاص .

. ٢اذا حــدثت ايــة حالــة مــن حــاﻻت عــدم اﻻهليــة المنصــوص عليهــا فــي الفق ـرة الســابقة ﻻي عضــو مــن
اعضــاء مجلســي اﻻعي ــان والن ـواب اثن ــاء عض ــويته او ظهــرت بع ــد انتخابــه تس ــقط عض ــويته ويص ــبح محل ــه

ش ــاغ ًار بقـ ـرار مــن اكثري ــة ثلثــي اعضاء مجلسه على ان يرفع القرار اذا كان صاد ار من مجلس اﻻعيان الى

جـاللة الملك ﻻق ارره .

المادة 11
مــع م ارعـاة احكـام المــادة )( ٢٥مــن هــذا الدســتور ﻻ يجـوز الجمــع بيــن عضــوية مجلــس اﻻعيـان او النـواب وبيـن
الوظائـف العامة ويقصد بالوظائف العامة كل وظيفة يتنـاول صـاحبها مرتبــه مــن اﻻم ـوال العامة ويشـمل ذلـك

دوائـر البلديات وكذلـك ﻻ يجوز الجمع بين عضوية مجلس اﻻعيان ومجلس النواب.

المادة ٧٧
مع مراعاة ما ورد في هذا الدستور من نص يتعلق بحل مجلــس النـواب يعقــد مجلـس اﻻمة دورة عادية واحـدة فـي

غضــون كل سنة من مدته .

المادة 18
. ١يـدعو الملــك مجلـس اﻻمــة الــى اﻻجتمــاع فــي دورتـه العاديـة فــي اليــوم اﻻول مــن شــهر تش ـرين اﻻول مــن

كــل ســنة واذا كــان اليــوم المـذكور عطلــة رســمية ففــي اول يــوم يليــه ﻻ يكــون عطلـة رســمية علــى انــه يجــوز

للملــك ان يرجــئ بــارادة ملكيــة تنشر في الجريدة الرسمية اجتماع مجلس اﻻمة لتاريخ يعين في اﻻرادة الملكية ،

على ان ﻻ تتجاوز مدة اﻻرجاء شهرين .

. ٢اذا لم يدع مجلس اﻻمة الى اﻻجتماع بمقتضى الفقرة السابقة فيجتمع من تلقاء نفسه كما لو كان قد دعي
بموجبها .

. ٣تبدا الدورة العادية لمجلس اﻻمة في التاريخ الذي يدعى فيه الى اﻻجتمـاع وفـق الفقـرتين السـابقتين  ،وتمتـد
هـذه الـدورة العادية ستة اشهر  ،اﻻ اذا حل الملـك مجلــس النـواب قبل انقضــاء تلــك المــدة  ،ويجوز للملــك ان
يمــدد الـدورة العاديــة مــدة اخرى ﻻ تزيد على ثـالثة اشهر ﻻنجاز مـا قـد يكـون هنالـك مـن اعمـال وعند انتهـاء

اﻻشــهر السـتة او اي تمديــد لهــا يفـض الملك الدورة المذكورة .

تعديـﻼت المادة :-هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب الدستور المعدل لسنة  ١١١٢وتم تعديلها
بموجب الدستور المعدل لسنة .2591

المادة 15
يفتتح الملك الدورة العادية لمجلس اﻻمة بالقاء خطبة العرش في المجلسين مجتمعين  ،وله ان ينيب رئيس

الوزراء او احد الوزراء ليقوم بمراسم اﻻفتتاح والقاء خطبة العرش  ،ويقدم كل من المجلسين عريضة يضمنها
جوابه عنها .

المادة 89
على كل عضو من اعضاء مجلسي اﻻعيان والنواب قبل الشروع في عمله ان يقسم امام مجلسه يمينًا هذا

نصها " :اقســم بـاﷲ العظيـم ان اكــون مخلص ـاً للملـك والــوطن وان احـافظ علــى الدسـتور وان اخـدم اﻻمــة واقـوم
بالواجبـات الموكولـة الي حق القيام " .

المادة 82
. ١للملك ان يؤجل بارادة ملكية جلسات مجلس اﻻمة ثالث مرات فقط واذا كـان قـد ارجـئ اجتماع المجلـس

بموجـب الفقرة )( ١مــن المــادة )( ٨٨فلم ـرتين فقــط علــى انــه ﻻ يجــوز ان تزيــد مــدد التــاجيـالت فــي غضــون ايــة
دورة عاديــة واحــدة علــى شهرين بما في ذلك مدة اﻻرجاء  ،وﻻ تدخل مدد هذه التاجيـالت في حساب مدة الدورة .

. ٢يجوز لكل من مجلسي اﻻعيان والنواب ان يؤجل جلساته من حين الى آخر وفق نظامه الداخلي .
المادة 81
. ١للملك ان يدعو عند الضـرورة مجلــس اﻻمــة الـى اﻻجتمـاع فـي دورات اسـتثنائية ولمــدة غـير محـددة لكل دورة

مــن اجــل اقرار امور معينة تبين في اﻻرادة الملكية عند صدور الدعوة وتفض الدورة اﻻستثنائية بارادة .

. ٢يدعو الملك مجلس اﻻمة لـﻼجتماع في دورات استثنائية ايضا متى طلبت ذلك اﻻغلبية المطلقة لمجلس
النواب بعريضة موقعة منها تبين فيها اﻻمور التي يراد البحث فيها .
. ٣ﻻ يجوز لمجلس اﻻمة ان يبحث في اية دورة استثنائية اﻻ في اﻻمور المعينة في اﻻرادة الملكية التي
انعقدت تلك الدورة بمقتضاها .
المادة 81
يضع كل من المجلسين انظمة داخلية لضبط وتنظيم اجراءاته وتعرض هذه اﻻنظمة على الملك للتصديق عليها.

المادة 81
. ١ﻻ تعتبر جلسة أي من المجلسين قانونية إﻻ إذا حضرتها اﻷغلبيـة المطلقة ﻷعضــاء المجلــس وتسـتمر

الجلسة قانونيـة ما دامت هذه اﻷغلبية حاضرة فيها .

. ٢تصدر قرارات كل من المجلسين باكثرية اصوات اﻻعضاء الحاضرين ما عدا الرئيس اﻻ اذا نص هذا
الدستور على خـﻼف ذلك واذا تساوت اﻻصوات فيجب على الرئيس ان يعطي صوت الترجيح .
. ٣اذا كان التصويت متعلقا ً بالدستور او باﻻقتراع على الثقة بالوزارة او باحد الوزراء فيجب ان تعطى
اﻻصوات بالمناداة على اﻻعضاء باسمائهم وبصوت عال .
تعديـﻼت المادة :-هكذا اصبحت هــذه المـادة بعـد الغــاء نــص الفقـرة )( ١منهـا واﻻستعاضة عنــه بـالنص الحـالي
بموجــب الدسـتور المعـدل لسنة  1122حيث كان نصها السابق كمايلي :

. ١ﻻ تعتبر جلسة اي من المجلسين قانونية اﻻ اذا حضرها ثلثا اعضاء المجلس .

المادة 89
تكون جلسات كل من المجلسـين علنيــة علـى انه يجـوز عقــد جلسـات سـرية بناء على طلــب مـن الحكومــة او

طلــب خمسـة من اﻻعضاء ثم يقرر المجلس قبول الطلب الواقع او رفضه .

المادة 81
. ١ﻻ يوقف احد اعضاء مجلسي اﻻعيان والنواب وﻻ يحاكم خـالل مدة اجتماع المجلـس مـا لــم يصـدر مـن
المجلس الــذي هــو منتســب اليــه ق ـرار باﻻكثريــة المطلقــة بوجــود ســبب كــاف لتوقيفــه او لمحاكمتــه او مــا لــم
يقبــض عليــه فــي حالــة التلبــس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب اعالم المجلس بذلك

فو اًر .

. ٢اذا اوقف عضو لسبب ما خالل المدة التي ﻻ يكـون مجلس اﻻمـة مجتمعـًا فيها فعلــى رئيـس الـوزراء ان يبلـغ
المجلس المنتسب اليه ذلك العضو عند اجتماعه اﻻجراءات المتخذة مشفوعة باﻻيضاح الـالزم .

المادة 81
لكل عضو من اعضــاء مجلسـي اﻻعيـان والنواب مـلء الحريـة فــي التكلم وابـداء الراي فـي حـدود النظـام الـداخلي

للمجلـس ال ــذي ه ــو منتس ــب الي ــه وﻻ يج ــوز مؤاخ ــذة العض ــو بس ــبب اي تص ــويت او راي يبدي ــه او خط ــاب
يلقي ــه ف ــي اثن ــاء جلس ــات المجلس .

المادة ٨٨
إذا شـغر محــل أحــد أعضــاء مجلسـي اﻷعيــان والن ـواب بالوفــاة أو اﻻســتقالة أو غــير ذلــك مــن اﻷســباب باســتثناء
مــن صــدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته فعلى المجلـس المعــني إشــعار الحكومــة أو الهيئة المسـتقلة

لـالنتخـاب إذا كـان نائبـًا بذلك خـالل ثـالثين يوما من شغور محل العضو ويمـأل محله بطريق التعيين إذا كـان

عين ـاً أو وفـق أحكــام قـانون اﻻنتخـاب إذا كان نائباً ،وذلك فـي مــدى شـهرين مـن تـاريخ إشـعار المجلـس بشـغور
المحـل وتــدوم عضوية العضــو الجديد إلى نهايــة مدة المجلس .

تعديـﻼت المادة :-هكــذا اصــبحت هــذه المــادة بعــد الغــاء نصــها الســابق واﻻستعاضــة عنــه بــالنص الحــالي
بموجــب الدســتور المعــدل لســنة  1122حيث كان نصها السابق كما يلي :اذا شغر محل احد اعضاء مجلسـي

اﻻعيان والنـواب بالوفـاة او اﻻســتقالة او غــير ذلك من اﻻسـباب فيمال محلــه بطريــق التعييــن اذا كــان عين ـاً او
اﻻنتخــاب الفرعــي ان كــان نائب ـاً  ،وذلــك فــي مــدى شــهرين مــن تــاريخ اشــعار المجلــس الحكومــة بشغور المحل
وتدوم عضوية العضو الجديد الى نهاية مدة سلفه .

المادة 85
. ١باﻹضــافة إلــى اﻷح ـوال الــتي يجتمــع فيهــا مجلســا اﻷعيــان والن ـواب بحكــم الم ـواد )( ٢٢و)( ٤٣و

)( ٢٨و)( ٢٢مــن هــذا الدستور فانهما يجتمعان معاً بناء على طلب رئيس الوزراء .

. ٢عندما يجتمع المجلسان معا ً يتولى الرئاسة رئيس مجلس اﻻعيان .
. ٣ﻻ تعتبر جلسات المجلسين مجتمعين قانونية اﻻ بحضور اﻻغلبية المطلقة ﻻعضاء كل من المجلسين
وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين ما عدا الرئيس الذي عليه ان يعطي صوت الترجيح عند
تساوي اﻻصوات .
تعديـﻼت المادة :-هكذا اصبحت هذه المـادة بعـد الغـاء نـص الفقـرة )( ١واﻻستعاضـة عنـه بـالنص الحـالي
بموجـب الدسـتور المعدل لسـنة  1122وتم تعديل الفقرة  ٣منها بموجب تعديل الدستور اﻻردني لسنة ٨٥٢١

حيث كان نصها السابق كما يلي :

. ٣تعتبر ق اررات المجلسين مجتمعين صحيحة وفق هذه المادة اذا توفرت اﻻغلبية المطلقة لـالعضاء الحاضرين .
. ١باﻻض ــافة ال ــى اﻻحـ ـوال ال ــتي يجتم ــع فيه ــا مجلس ــا اﻻعي ــان والنـ ـواب بحك ــم المـ ـواد )( ٤٣و )( ٢٨و
)(٢٢م ــن ه ــذا الدستور فانهما يجتمعان معًا بناء على طلب رئيس الوزراء .

المادة 59
ﻻ يجوز فصل احد من عضــوية اي من مجلسـي اﻻعيـان والنـواب اﻻ بقـرار صــادر من المجلـس الـذي هـو

منتســب اليــه  ،ويشترط في غير حالتي عدم الجمع والسقوط المبينتين في هذا الدستور وبقانون اﻻنتخاب ان

يصـدر قـرار الفصـل باكثريـة ثلــثي اﻻعضــاء الــذين يتــالف منهــم المجلــس واذا كــان الفصــل يتعلــق بعضــو مــن

مجلــس اﻻعيــان فــيرفع ق ـرار المجلــس الــى الملك ﻻق ارره .

المادة 52
يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون علـى مجلــس الن ـواب الـذي لــه حـق قبـول المشــروع او تعديله او رفضـه

وفـي جميــع الحاﻻت يرفع المشروع الى مجلس اﻻعيان وﻻ يصدر قانون اﻻ اذا اقره المجلسان وصدق عليه

الملك .

المادة 51
اذا رفض احد المجلسين مشروع اي قانون مرتين وقبله المجلـس اﻵخـر معــدﻻً او غـير معــدل يجتمع المجلسـان

فـي جلســة مش ــتركة برئاس ــة رئي ــس مجل ــس اﻻعي ــان لبح ــث المـ ـواد المختل ــف فيه ــا ويش ــترط لقب ــول المش ــروع ان

يص ــدر قـ ـرار المجل ــس المشترك باكثرية ثلــثي اﻻعضــاء الحاضرين وعنـدما يرفض المشـروع بالصـورة المبينــة آنفـاً

ﻻ يقـدم مـرة ثانيــة الـى المجلـس في الدورة نفسها .

المادة 51
. ١كل مشروع قانون اقره مجلسا اﻻعيان والنواب يرفع الى الملك للتصديق عليه .
. ٢يسري مفعول القانون باصـداره مـن جانـب الملــك ومــرور ثـالثيـن يوماً علــى نشـره فــي الجريـدة الرســمية اﻻ اذا
ورد نـص خاص في القانون على ان يسري مفعوله من تاريخ آخر .

. ٣اذا لم ير الملك التصديق على القانون فله في غضون ستة اشـهر من تــاريخ رفعـه اليـه ان يـرده الـى المجلـس
مشـفوعاً ببيان اسباب عدم التصديق .

. ٤اذا رد مشروع اي قانون )ما عـدا الدسـتور (خـالل المدة المبينـة فــي الفقـرة السـابقة واقـره مجلسـا اﻻعيـان
والنـواب مرة :ثانيــة بموافقــة ثلــثي اﻻعضــاء الــذين يتــالف منهــم كــل مــن المجلســين وجــب عندئــذ اصــداره وفــي

حالــة عــدم اعــادة القــانون مصدقًا في المدة المعينة في الفقرة الثالثة من هذه المادة يعتبر نافذ المفعول وبحكم

المصدق .فاذا لم تحصل اكثرية الثلثين فال يجوز اعادة النظر فيه خـالل تلك الدورة على انه يمكن لمجلس

اﻻمة ان يعيد النظر في المشروع المذكور في الدورة العادية التالية .

المادة 51
. ١عندما يكـون مجلـس النواب منحـالً يحـق لمجلــس الـوزراء بموافقـة الملـك أن يضــع قـوانين مؤقتــة لمواجهــة

اﻷمور اﻵتـي بيانها :
أ .الكوارث العامة .

ب .حالة الحرب والطوارئ .
ج .الحاجة إلى نفقات ضرورية ومستعجلة ﻻ تحتمل التأجيل .
ويكون للقوانين المؤقتـة الـتي يجب أن ﻻ تخــالف أحكـام الدسـتور قـوة القـانون على أن تعــرض علــى مجلـس اﻷمة

فـي أول اجتماع يعقده ،وعلـى المجلــس البــت فيها خ ـالل دورتين عاديتين متتـاليتين من تـاريخ إحالتها ولـه أن يقـر
هـذه القوانين أو يعدلها أو يرفضها فإذا رفضها أو انقضت المدة المنصوص عليها في هذه الفقـرة ولـم يبـت بهــا

وجب علـى مجلـس الوزراء بموافقة الملك أن يعلـن بط ـالن نفاذهــا فــو ًار ،ومن ت ـاريخ ذلـك اﻹعـالن يـزول مــا كـان

لهـا مـن قـوة القــانون على أن ﻻ يؤثــر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة .

 . ٢يسري مفعول القوانين المؤقتة بالصورة التي يسري فيها مفعول القوانين بمقتضى حكم المادة )( ٣٢من هذا
الدستور .

تعديـﻼت المادة :-هك ــذا اص ــبحت ه ــذه الم ــادة بع ــد الغ ــاء نص ــها الس ــابق واﻻستعاض ــة عن ــه ب ــالنص الح ــالي
بموج ــب الدس ــتور اﻻردن ــي لسنة  1122حيث كان نصها السابق كما يلي :

. ١عندما يكون مجلس اﻻمة غير منعقد يحـق لمجلــس الـوزراء بموافقـة الملـك ان يضــع ق ـوانين مؤقتــة لمواجهــة
الطـوارىء اﻻتي بيانها :

أ .الكوارث العامة .
ب .حالة الحرب والطوارىء .
ج .الحاجة الى نفقات مستعجلة ﻻ تتحمل التاجيل .
ويكون لهذه القوانين المؤقتة التي يجب ان ﻻ تخالف احكام الدستور قوة القانون علـى ان يعـترض علـى المجلـس
فـي اول اجتماع يعقده فاذا لم يقرها وجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك ان يعلن بطالن نفاذها فو ار ومن

تاريخ ذلك اﻻع ـالن يزول ما كان لها من قوة القانون على ان ﻻ يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة . ٢.
يسري مفعول القوانين المؤقتة بالصورة التي يسري فيها مفعول القوانين بمقتضى حكم )( ٣٢من هذا الدستور .

المادة 59
. ١يجوز لعشرة او اكثر من اعضاء اي من مجلسي اﻻعيـان والن ـواب ان يقــترحوا القوانين ويحـال كــل اقتراح
علـى اللجنة المختصة في المجلس ﻻبداء الراي فاذا راى المجلس قبول اﻻقتراح احاله على الحكومة لوضعه في
صــيغة مشـروع قـانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها او في الدورة التي تليها .

. ٢كــل اقــتراح بقــانون تقــدم بــه اعضــاء اي مــن مجلســي اﻻعيــان والن ـواب وفــق الفق ـرة الســابقة ورفضــه المجلــس

ﻻ يجــوز تقديمه في الدورة نفسها .

تعديـﻼت المادة :-هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب تعديل الدستور اﻻردني لسنة  ٨٥٢١حيث
كان نصها السابق كما يلي :
. ١لكل عضو او اكثر من اعضاء مجلسي اﻻعيان والنواب ان يقترح وضع مشروع قانون على ان تحال
هذه اﻻقتراحات على اللجنة المختصة في المجلس للتدقيق وابداء الراي فيها فاذا راى المجلس قبول اﻻقتراح
احالة على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس اما في الدورة نفسها او في الدورة التي

تليها .
. ٢كل مشروع قانون اقترحه احد اعضاء أي من مجلسي اﻻعيان والنواب ورفضه المجلس ﻻ يجوز تقديمه

في الدورة نفسها .
المادة 51

لكل عضو من اعضاء مجلسي اﻻعيان والنواب ان يوجه الى الوزراء اسئلة واستجوابات حول اي امر من

اﻻمـور العامــة وفاقاً لما هو منصوص عليــه فـي النظـام الداخلي للمجلــس الـذي ينتمــي اليـه ذلــك العضو  ،وﻻ
يناقش اسـتجواب مـا  ،قبـل مضي ثمانية ايام على وصوله الى الوزير اﻻ اذا كانت الحالة مستعجلة ووافق الوزير

على تقصير المدة المذكورة .

الفصل السابع
السلطة القضائية

المادة 51
القضاة مستقلون ﻻ سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون .

المادة 58
. ١يعين قضاة المحاكم النظامية والشرعية ويعزلون بارادة ملكية وفق احكام القوانين .
. ٢ينشأ بقانون مجلس قضائي يتولى جميع الشؤون المتعلقة بالقضاة النظاميين .
. ٣مع مراعاة الفقرة )( ١من هذه المادة يكون للمجلس القضائي وحده حق تعيين القضاة النظاميين وفق أحكام
القانون.

تعديـﻼت المادة :-هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها باعتبـار مــا ورد فيها فق ـرة )( ١واضـافة الفقـرتين

)(٢و)( ٣بـالنص الحـالي اليهــا بموجب الدستور المعدل لسنة . ١١١٢

المادة 55
المحاكم ثـالثة انواع :
. ١المحاكم النظامية .
. ٢المحاكم الدينية .
. ٣المحاكم الخاصة .

المادة 299
تعين انواع جميع المحاكم ودرجاتها واقسامها واختصاصاتها وكيفية ادارتها بقانون خاص على ان ينص هذا

القانون علـى انشاء قضاء اداري على درجتين.

تعديـﻼت المادة :-هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب الدستور المعدل لسنة . ١١١٢

المادة ١٠١
. ١المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها .
. ٢ﻻ يجوز محاكمة أي شخص مدني في قضية جزائية ﻻ يكون جميع قضاتها مدنيين ،ويستثنى من ذلك جـرائم
الخيانـة والتجسس واﻹرهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة .

. ٣جلسات المحاكم علنية إﻻ إذا قررت المحكمة أن تكون سرية مراعاة للنظام العام أو محافظة على اﻵداب،
وفي جميع اﻷحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية .

. ٤المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قطعي.
تعديـﻼت المادة :-هكــذا اصــبحت هــذه المــادة بعــد الغــاء نصــها الســابق واﻻستعاضــة عنــه بــالنص الحــالي
بموجــب الدســتور المعــدل لســنة  1122حيث كان نصها السابق كما يلي :

. ١المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها .

. ٢جلسات المحاكم علنية اﻻ اذا رات المحكمة ان تكون سرية مراعاة للنظام العام او محافظة على اﻵداب .
المادة 291
تمــارس المحــاكم النظاميــة فــي المملكــة اﻻردنيــة الهاشــمية حــق القضــاء علــى جميــع اﻻشــخاص فــي جميــع

الم ـواد المدنيــة والجزائية بما فيها الدعاوى التي تقيمها الحكومة او تقام عليها باستثناء المواد التي قد يفوض فيها

حق القضاء الى محاكم دينية او محاكم خاصة بموجب احكام هذا الدستور او اي تشريع آخر نافذ المفعول .

تعديـﻼت المادة :-هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها السابق واﻻستعاضة عنه بالنص الحالي
بموجب تعديل الدستور اﻻردني لسنة  2591وعدلت بالغاء عبارة )او دستور اﻻتحاد العربي (الواردة فيها
بموجب الدستور المعدل رقم  ١لسنة .2591
المادة 291
. ١تمارس المحاكم النظامية اختصاصاتها في القضاء الحقوقي والجزائي وفق احكام القـوانين النافـذة المفعــول

فـي المملكـة على انه في مسائل اﻻحـوال الشخصـية لالجانـب او فـي اﻻمـور الحقوقية والتجاريـة الــتي قضــت

العـادة فــي العـرف الدولــي بتطبيق قانون بالد اخرى بشانها ينفذ ذلك القانون بالكيفية التي ينص عليها القانون .

. ٢مســائل اﻻح ـوال الشخصــية هــي المســائل الــتي يعينهــا القــانون وتــدخل بموجبــه فــي اختصــاص المحــاكم
الشــرعية وحدهــا عندما يكون الفرقاء مسلمين .

المادة 291
تقسم المحاكم الدينية الى :
. ١المحاكم الشرعية .
. ٢مجالس الطوائف الدينية اﻻخرى .

المادة 299
للمحاكم الشرعية وحدها حق القضاء وفق قوانينها الخاصة في اﻻمور اﻵتية :
. ١مسائل اﻻحوال الشخصية للمسلمين .
. ٢قضايا الدية اذا كان الفريقـان كـالهمـا مســلمين او كـان احـدهما غـير مسـلم ورضي الفريقـان ان يكـون حـق
القضاء فـي ذلك للمحاكم الشرعية .

. ٣اﻻمور المختصة باﻻوقاف اﻻسـالمية .

المادة 291
تطبق المحاكم الشرعية في قضائها احكام الشرع الشريف .

المادة 291
تعين بقانون خاص كيفية تنظيم امور اﻻوقاف اﻻسالمية وادارة شؤونها المالية وغير ذلك .

المادة 298
مجـالس الطوائـف الدينية هـي مجـالس الطوائـف الدينيـة غير المسـلمة الــتي اعترفـت او تعــترف الحكومــة بانهـا

مؤسسـة فــي المملكة اﻻردنية الهاشمية .

المادة 295
. ١تتــالف مجــالس الطوائــف الدينيــة وفاق ـاً ﻻحكــام الق ـوانين الــتي تصــدر خاصــة بهــا وتحــدد فــي هــذه الق ـوانين
اختصاصــات المجــالس المــذكورة بشــان مســائل اﻻح ـوال الشخصــية واﻻوقـاف المنشــاة لمصــلحة الطائفــة ذات

العـالقــة امــا مســائل اﻻح ـوال الشخصية لهذه الطائفة فهي مسائل اﻻحوال الشخصية للمسلمين الداخلة في
اختصاص المحاكم الشرعية .

. ٢تطب ــق مج ــالس الطوائ ــف الديني ــة اﻷص ــول واﻷحك ــام المتعلق ــة بمس ــائل اﻷحـ ـوال الشخص ــية ال ــتي ﻻ تعت ــبر
م ــن مس ــائل اﻷح ـوال الشخصــية للمســلمين الداخلــة فــي اختصــاص المحــاكم الشــرعية ،علــى أن تنظــم تش ـريعات
ه ــذه المجــالس شــروط تعيين قضاتها وأصول المحاكمات أمامها .

تعديـﻼت المادة :-هكذا اصبحت هــذه المـادة بعـد الغــاء نــص الفقـرة )( ٢منهـا واﻻستعاضة عنــه بـالنص الحـالي
بموجــب الدسـتور المعـدل لسنة  1122حيث كان نصها السابق كما يلي :

. ٢تعين في القوانين المذكورة اﻻصول التي يجب ان تتبعها مجالس الطوائف الدينية .

المادة 229
تمارس المحاكم الخاصة اختصاصها في القضاء وفاقًا ﻻحكام القوانين الخاصة بها .
الفصل الثامن
الشؤون المالية

المادة ١١١
ﻻ تفرض ضـريبة او رسـم اﻻ بقــانون وﻻ تـدخل فـي بابهمــا انـواع اﻻجـور الـتي تتقاضــاها الخ ازنـة الماليـة مقابـل

ما تقـوم بـه دوائر الحكومة من الخدمات لـالفـراد او مقابـل انتفـاعهم بــامـالك الدولــة وعلـى الحكومـة ان تاخـذ فــي

فـرض الضـرائب بمبــدا التكليف التصاعدي مع تحقيق المساواة والعدالة اﻻجتماعية وان ﻻ تتجـاوز مقـدرة المكلفيـن

علــى اﻻداء وحاجـة الدولة الـى المال .

المادة 221
. ١يقــدم مشــروع قــانون الموازنــة العامــة ومشــروع قــانون موازنــات الوحــدات الحكوميــة إلــى مجلــس اﻷمــة قبــل

ابتــداء الســنة المالية بشهر واحد على اﻷقل للنظر فيهما وفق أحكــام الدسـتور ،وتسـري عليهمـا نفس اﻷحكـام

المتعلقـة بالموازنـة فـي هـذا الدستور ،وتقدم الحكومة الحسابات الختامية في نهاية ستة شهور من انتهاء السنة

المالية السابقة .

. ٢يقترع على الموازنة العامة فصـالً فصـالً .
. ٣ﻻ يجوز نقل اي مبلغ في قسم النفقات من الموازنة العامة من فصل الى آخر اﻻ بقانون .
. ٤لمجلــس اﻻ مــة عنــد المناقشــة فــي مشــروع قــانون الموازنــة العامــة او فــي الق ـوانين المؤقتــة المتعلقــة بهــا ان
ينق ــص مــن النفقــات فــي الفصــول بحســب مــا ي ـراه موافق ـاً للمصــلحة العامــة وليــس لــه ان يزيــد فــي تلــك النفق ـات

ﻻ بطريقــة التعــديل وﻻ بطريقة اﻻقتراح المقدم على حدة على انه يجوز بعد انتهاء المناقشة ان يقترح وضع
قوانين ﻻحداث نفقات جديدة .

. ٥ﻻ يقبــل اثنــاء المناقشــة فــي الموازنــة العامــة اي اقــتراح يقــدم ﻻلغــاء ض ـريبة موجــودة او فــرض ض ـريبة جديــدة
او تعدي ـل الضرائب المقررة بزيادة او نقصان يتناول مـا اقرتـه الق ـوانين الماليــة النافــذة المفعــول وﻻ يقبـل اي اقـتراح
بتعـديل النفقات او الواردات المربوطة بعقود .

 . ٦يصــدق علــى واردات الدولــة ونفقاتهــا المقــدرة لكــل ســنة ماليــة بقــانون الموازنــة العامــة علــى انــه يجــوز ان
ينــص القــانون المذكور على تخصيص مبالغ معينة ﻻكثر من سنة واحدة .

تعديـﻼت المادة :-هكذا اصبحت هــذه المـادة بعـد الغــاء نــص الفقـرة )( ١منهـا واﻻستعاضة عنــه بـالنص الحـالي
بموجــب الدسـتور المعـدل لسنة  1122حيث كان نصها السابق كما يلي :
. ١يقدم مشروع قانون الموازنة العامة الى مجلس اﻻمة قبل ابتداء السنة المالية بشـهر واحـد على اﻻقـل للنظـر
فيـه وفـق احكام الدستور .

المادة 221
اذا لم يتيسر اقرار قانون الموازنة العامة قبل ابتداء السنة المالية الجديدة يسـتمر اﻻنفـاق باعتمادات شـهرية بنسـبة

 2/12لكل شهر من موازنة السنة السابقة .

تعديـﻼت المادة :-هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب تعديل الدستور اﻻردني لسنة  2591حيث
كان نصها السابق كما يلي :
اذا لم يصدر قانون الموازنة العامة قبل ابتداء السنة المالية الجديدة يعمل بالموازنة العامة للسنة السابقة اﻻ

اذا كانت النفقات الواردة في مشروع الموازنة المالية الجديدة اقل من السابقة فعندئذ يجري اﻻنفاق ضمن حدود
مشروع الموازنة العامة الجديدة الى ان يتم التصديق عليها .
المادة 221

لمجل ــس ال ــوزراء بموافق ــة المل ــك ان يض ــع انظم ــة م ــن اج ــل مراقب ــة تخص ــيص وانف ــاق اﻻمـ ـوال العام ــة وتنظي ــم

مس ــتودعات الحكومة .

المادة 229
جميع ما يقبض من الضرائب وغيرها من واردات الدولة يجب ان يؤدى الى الخزانة المالية وان يدخل ضمن

موازنة الدولة ما لم ينص القانون على خـالف ذلك وﻻ يخصص اي جزء من اموال الخزانة العامة وﻻ ينفق ﻻي

غرض مهما كان نوعـه اﻻ بقانون .

المادة 221
تدفع مخصصات الملك من الدخل العام وتعين في قانون الموازنة العامة .

المادة 221
كل امتياز يعطى لمنح اي حق يتعلق باستثمار المناجم او المعادن او المرافق العامة يجب ان يصدق عليه

بقانون .

المادة 228
ﻻ يجوز اعفاء احد من تادية الضرائب والرسوم في غير اﻻحوال المبينة في القانون .

المادة 225
يشكل بقانون ديوان محاسبة لمراقبة ايراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها :
. ١يقدم ديوان المحاسبة إلى مجلسي اﻷعيان والن ـواب تقري ـ اًر عامـاً يتضــمن المخالفـات المرتكبــة والمسـؤولية
المترتبـة عليهــا وآراءه ومـالحظاته وذلك في بدء كل دورة عادية و كلما طلب أحد المجلسين منه ذلك .

. ٢ينص القانون على حصانة رئيس ديوان المحاسبة .
تعديـﻼت المادة :-هكذا اصبحت هــذه المـادة بعـد الغــاء نــص الفقـرة )( ١منهـا واﻻستعاضة عنــه بـالنص الحـالي
بموجــب الدسـتور المعـدل لسنة  1122حيث كان نصها السابق كما يلي :

. ١يقدم ديوان المحاسبة الى مجلـس النواب تقريـ اًر عامـاً يتضـمن آراءه وملحوظاتــه وبيــان المخالفات المرتكبـة
والمسـؤولية المترتبة عليها وذلك في بدء كل دورة عادية او كلما طلب مجلس النواب منه ذلك .
الفصل التاسع
مواد عامة

المادة 219
التقســيمات اﻻداريــة فــي المملكــة اﻻردنيــة الهاشــمية وتشــكيـالت دوائــر الحكومــة ودرجاتهــا واســماؤها ومنهــاج

ادارتهــا وكيفيــة تعيين الموظفين وعزلهم واﻻشراف عليهم وحدود صالحياتهم واختصاصاتهم تعين بانظمة

يصــدرها مجلـس الـوزراء بموافقــة الملك .

المادة ١٢١
الشؤون البلدية والمجالس المحلية تديرها مجالس بلدية او محلية وفاقاً لقوانين خاصة .

المادة 211
. ١يؤلــف مجلــس عــال مــن رئيــس مجلــس اﻷعيــان رئيس ـاً ومــن ثمانيــة أعضــاء ،ثالثــة منهــم يعينهــم مجلــس

اﻷعيــان مــن أعضــائه بــاﻻقتراع ،وخمســة مــن قضــاة أعلــى محكمــة نظاميــة بترتيــب اﻷقدميــة ،وعنــد الضــرورة
يكمــل العــدد مــن رؤســاء المحاكم التي تليها بترتيب اﻷقدمية أيضاً .

. ٢للمجلــس العــالي حــق تفســير أحكــام الدســتور إذا طلــب إليــه ذلـك بق ـرار صــادر عـن مجلــس الــوزراء أو بق ـرار
يتخــذه أحــد مجلسي اﻷمة باﻷكثرية المطلقة ويكون نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية .

. ٣تعتبر هذه المادة ملغاة حكما حال وضع قانون المحكمة الدستورية موضع التنفيذ.
تعديـﻼت المادة :-هكــذا اصــبحت هــذه المــادة بعــد الغــاء نصــها الســابق واﻻستعاضــة عنــه بــالنص الحــالي
بموجــب الدســتور المعــدل لســنة  1122حيث كان نصها السابق كما يلي :للمجلس العالي المنصوص عليه في

المادة )( 99حق تفسير احكام الدستور اذا طلب اليه ذلك بقرار صادر عن مجلــس الوزراء او بقرار يتخذه احد
مجلسي اﻻمة باﻻكثرية المطلقة ويكون نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 211
. ١للديوان الخاص حق تفسير نص اي قانون لم تكن المحاكم قد فسرته اذا طلب اليه ذلك رئيس الوزراء .
. ٢يؤلف الـديوان الخـاص مــن رئيـس اعلـى محكمـة نظاميـة رئيسـاً وعضـوية اثنيـن مـن قضاتها واحـد كبــار
موظفـي اﻻدارة يعينه مجلس الوزراء يضاف اليهم عضو من كبار موظفي الو ازرة ذات العـالقة بالتفسير المطلوب
ينتدبه الوزير .

. ٣يصدر الديوان الخاص ق ارراته باﻻغلبية .
. ٤يكون للق اررات التي يصدرها الديوان الخاص وتنشر في الجريدة الرسمية مفعول القانون .
. ٥جميع المسائل اﻻخرى المتعلقة بتفسير القوانين تقررها المحاكم عند وقوعها بالصورة اﻻعتيادية .

تعديـﻼت المادة :-هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديل الفقرة  ٣منها بموجب تعديل الدستور اﻻردني لسنة
 2591حيث كان نصها السابق كما يلي :
. ٣يصدر الديوان الخاص ق ارره في المسالة المعروضة عليه اذا راى انها جديرة باصدار قرار بشانها .

المادة 211
اذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ فيصدر قانون باسم قانون الدفاع تعطى بموجبه

الصـالحية الى الشخص الذي يعينه القانون ﻻتخاذ التدابير واﻻجراءات الضـرورية بمــا فـي ذلـك صـالحية وقـف
قـوانين الدولـة العاديــة لتامين الدفاع عن الوطن ويكون قانون الدفاع نافذ المفعول عندما يعلن عـن ذلك بـارادة

ملكيــة تصـدر بناء علــى ق ـرار مـن مجلس الوزراء.

المادة 219
. ١فــي حالــة حــدوث ط ـوارئ خطــيرة يعتــبر معهــا ان التــدابير واﻻج ـراءات بمقتضــى المــادة الســابقة مــن هــذا

الدســتور غيــر كافيــة للــدفاع عــن المملكــة فللملــك بنــاء علــى ق ـرار مجلــس الــوزراء ان يعلــن بــارادة ملكيــة اﻻحكــام

العرفيــة فــي جميــع انحــاء المملكة او في اي جزء منها .

. ٢عنــد اع ـالن اﻻ حكــام العرفيــة للملــك ان يصــدر بمقتضــى ارادة ملكيــة ايــة تعليمــات قــد تقضــي الضــرورة بهــا

ﻻغ ـراض الدفاع عـن المملكــة بقطــع النظـر عـن احكـام اي قـانون معمـول بـه ويظـل جميـع اﻻشـخاص القائمين
بتنفيذ تلك التعليمات عرضة للمسؤولية القانونيـة الـتي تترتب علـى اعمـالهم ازاء احكام القـوانين الى ان يعفـوا مــن

تلـك المسـؤولية بقــانون خـاص يوضع لهذه الغاية .

المادة 211
. ١تطبق اﻻصـول المبينـة في هـذا الدسـتور بشـان مشـاريع الق ـوانين علــى اي مشـروع لتعـديل هـذا الدسـتور

ويشـترط ﻻق ـرار التعديل ان تجيزه اكثرية الثلثين من اعضاء كل من مجلسـي اﻻعيــان والنـواب وفـي حالـة اجتمـاع

المجلسـين وفاق ـاً للمـادة )( ٢٢من هذا الدستور يشترط ﻻقرار التعديل ان تجيزه اكثرية الثلثين من اﻻعضاء الذين
يتالف منهم كل مجلس وفي كلتا الحالتين ﻻ يعتبر نافذ المفعول ما لم يصدق عليه الملك .

. ٢ﻻ يجوز ادخال اي تعديل على الدستور مدة قيام الوصاية بشان حقوق الملك ووراثته .

المادة 211
. ١تنحصر مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن وسـالمته .
. ٢يبين بقانون نظام الجيش والمخابرات والشرطة والدرك وما لمنتسبيها من الحقوق والواجبات .
. ٣عل ــى ال ــرغم مم ــا ورد ف ــي الم ــادة )( ١٤م ــن الدس ــتور  ،يعي ــن المل ــك قائ ــد الجي ــش وم ــدير المخ ــابرات
ويقيلهم ــا ويقب ــل استقالتيهما .

تعديـﻼت المادة :-هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها السابق واﻻستعاضة عنه بالنص الحالي
بموجب الدستور المعدل لسنة  ٤١١٢حيث كان نصها السابق كما يلي :
تنحصر مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن وسـالمته :
. ١يبين بقانون طريقة التجنيد ونظام الجيش وما لرجاله من الحقوق والواجبات .
. ٢يبين بقانون نظام هيئات الشرطة والدرك وما لهما من اختصاص .

الفصل العاشر
نفاذ القوانين واﻻلغاءات

المادة 218
. ١ﻻ يجــوز أن تؤثــر الق ـوانين الــتي تصــدر بموجــب هــذا الدســتور لتنظيــم الحقــوق والحريــات علــى جوهــر هــذه

الحقــوق أو تمس أساسياتها .

. ٢إن جمي ــع القـ ـوانين واﻷنظم ــة وس ــائر اﻷعم ــال التشـ ـريعية المعم ــول به ــا ف ــي المملك ــة اﻷردني ــة الهاش ــمية عن ــد

نف ــاذ ه ــذا الدستور تبقى نافذة إلى أن تلغى أو تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه وذلك خـالل مدة أقصاها ثـالث

سنوات.

تعديـﻼت المادة :-هكــذا اصــبحت هــذه المــادة بعــد الغــاء نصــها الســابق واﻻستعاضــة عنــه بــالنص الحــالي
بموجــب الدســتور المعــدل لســنة  1122حيث كان نصها السابق كما يلي :

ان جميع القوانين واﻻنظمة وسائر اﻻعمال التشريعية المعمول بها فـي المملكـة اﻻردنية الهاشـمية عنـد نفــاذ هـذا
الدسـتور تبقى نافذة المفعول الى ان تلغى او تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه .

المادة 215
. ١يلغى الدستور اﻻردني الصادر بتاريخ  ٨كانون اﻻول سنة  2511مع ما ط ار عليه من تعديـالت .
. ٢يلغى مرسوم دستور فلسطين لسنة  2511مع ما ط ار عليه من تعديـالت .
. ٣ﻻ يؤثر اﻻلغاء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين على قانونيــة اي قـانون او نظام صدر بموجبهمـا او
اي شــيء عمل بمقتضاهما قبل نفاذ احكام هذا الدستور .

المادة 219
يعمل باحكام هذا الدستور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة ١٣١
هيئة الوزراء مكلفة بتنفيذ احكام هذا الدستور .
2591 ١/ ١

