الفصل الاول
ادلوةل ونظام احلمك فهيا
املادة 1
اململكة الاردنية الهامشية دوةل عربية مس تقةل ذات س يادة ملكها ال يتجزا وال يزنل عن يشء منه ،
والشعب الاردين جزء من الامة العربية ونظام احلمك فهيا نيايب مليك ورايث .
املادة 2
الاسالم دين ادلوةل واللغة العربية لغهتا الرمسية .
املادة 3
مدينة عامن عامصة اململكة وجيوز نقلها اىل ماكن آخر بقانون خاص .
املادة 4
تكون الراية الاردنية عىل الشلك واملقاييس التالية :
طولها ضعف عرضها وتقسم افقيا اىل ثالث قطع متساوية متوازية  ،العليا مهنا سوداء والوسطى
بيضاء والسفىل خرضاء  ،يوضع علهيا من انحية السارية مثلث قامئ امحر قاعدته مساوية لعرض
الراية وارتفاعه مساو لنصف طولها ويف هذا املثلث كوكب ابيض س باعي الاشعة مساحته مما ميكن
ان تس توعبه دائرة قطرها واحد من اربعة عرش من طول الراية وهو موضوع حبيث يكون وسطه
عند نقطة تقاطع اخلطوط بني زوااي املثلث وحبيث يكون احملور املار من احد الرؤوس مواز ًاي لقاعدة
هذا املثلث .
الفصل الثاين
حقوق الاردنيني وواجباهتم
اجلنس ية الاردنية حتدد بقانون.املادة 5

املادة 6
 .1الاردنيون امام القانون سواء ال متيزي بيهنم يف احلقوق والواجبات وان اختلفوا يف العرق او اللغة
او ادلين .
 .2ادلفاع عن الوطن وآرضه ووحدة شعبه واحلفاظ عىل السمل الاجامتعي واجب مقدس عىل لك
آردين.
 .3تكفل ادلوةل العمل والتعلمي مضن حدود اماكنياهتا وتكفل الطامنينة وتاكفؤ الفرص مجليع
الاردنيني.
 .4الرسة آساس اجملمتع قواهما ادلين والخالق وحب الوطن ,حيفظ القانون كياهنا الرشعي ويقوي
آوارصها وقميها.
 .5حيمي القانون المومة والطفوةل والش يخوخة ويرعى النشء وذوي االإعاقات وحيمهيم من االإساءة
والاس تغالل.
املادة 7
 .1احلرية الشخصية مصونة .
 .2لك اعتداء عىل احلقوق واحلرايت العامة آو حرمة احلياة اخلاصة للردنيني جرمية يعاقب علهيا
القانون.
املادة 8
 .1ال جيوز آن يقبض عىل آحد آو يوقف آو حيبس آو تقيد حريته اإال وفق آحاكم القانون.
 .2لك من يقبض عليه آو يوقف آو حيبس آو تقيد حريته جتب معاملته مبا حيفظ عليه كرامة
االإنسان ,وال جيوز تعذيبه ,بأي شلك من الشاكل ,آو اإيذاؤه بدني ًا آو معنو ًاي ,كام ال جيوز جحزه يف
غري الماكن اليت جتزيها القوانني ,ولك قول يصدر عن آي خشص حتت وطأة آي تعذيب آو اإيذاء آو
هتديد ال يعتد به.

املادة 9
 .1ال جيوز ابعاد اردين من داير اململكة .
 .2ال جيوز ان حيظر عىل اردين الاقامة يف هجة ما آو مينع من التنقل وال ان يلزم ابالقامة يف ماكن
معني الا يف الاحوال املبينة يف القانون .
املادة 11
للمساكن حرمة فال جيوز دخولها الا يف الاحوال املبينة يف القانون  ،وابلكيفية املنصوص علهيا فيه .
املادة 11
ال يس متكل مكل احد الا للمنفعة العامة ويف مقابل تعويض عادل حس امب يعني يف القانون .
املادة 12
ال تفرض قروض جربية وال تصادر اموال منقوةل او غري منقوةل الا مبقتىض القانون .
املادة 13
ال يفرض التشغيل الالزايم عىل احد غري انه جيوز مبقتىض القانون فرض شغل او خدمة عىل اي
خشص :
 .1يف حاةل اضطرارية كحاةل احلرب  ،او عند وقوع خطر عام او حريق ،او طوفان  ،او جماعة  ،او
زلزال او مرض وابيئ شديد لالنسان او احليوان  ،او آفات حيوانية او حرشية او نباتية او اية آفة
اخرى مثلها او يف اية ظروف اخرى قد تعرض سالمة مجيع الساكن او بعضهم اىل خطر .
 .2بنتيجة احلمك عليه من حممكة عىل ان يؤدي ذكل العمل او اخلدمة حتت ارشاف سلطة رمسية
وان ال يؤجر الشخص احملكوم عليه اىل اشخاص او رشاكت او مجعيات او اية هيئة عامة او يوضع
حتت ترصفها .

املادة 14
حتمي ادلوةل حرية القيام بشعائر الاداين والعقائد طبق ًا للعادات املرعية يف اململكة ما مل تكن خمةل
ابلنظام العام او منافية للداب .
املادة 15
 .1تكفل ادلوةل حرية الراي  ،وللك اردين ان يعرب حبرية عن رايه ابلقول والكتابة والتصوير وسائر
وسائل التعبري برشط ان ال يتجاوز حدود القانون .
 .2تكفل ادلوةل حرية البحث العلمي واالإبداع الديب والفين والثقايف والراييض مبا ال خيالف آحاكم
القانون آو النظام العام والداب .
 .3تكفل ادلوةل حرية الصحافة والطباعة والنرش ووسائل االإعالم مضن حدود القانون.
 .4ال جيوز تعطيل الصحف ووسائل االإعالم وال اإلغاء ترخيصها اإال بأمر قضايئ وفق آحاكم
القانون.
 .5جيوز يف حاةل اإعالن الحاكم العرفية آو الطوارئ آن يفرض القانون عىل الصحف والنرشات
واملؤلفات ووسائل االإعالم واالتصال رقابة حمدودة يف المور اليت تتصل ابلسالمة العامة وآغراض
ادلفاع الوطين.
 .6ينظم القانون اسلوب املراقبة عىل موارد الصحف .
املادة 16
 .1لالردنيني حق الاجامتع مضن حدود القانون .
 .2لالردنيني حق لاليف امجلعيات والنقاابت والاحزاب الس ياس ية عىل ان تكون غايهتا مرشوعة
ووسائلها سلمية وذات نظم ال ختالف احاكم ادلس تور .
 .3ينظم القانون طريقة لاليف امجلعيات والنقاابت والاحزاب الس ياس ية ومراقبة مواردها .

املادة 17
لالردنيني احلق يف خماطبة السلطات العامة فامي ينوهبم من امور خشصية او فامي هل صةل ابلشؤون
العامة ابلكيفية والرشوط اليت يعيهنا القانون .
املادة 18
تعترب مجيع املراسالت الربيدية والربقية واخملاطبات الهاتفية وغريها من وسائل االتصال رسية ال ختضع
للمراقبة آو االإطالع آو التوقيف آو املصادرة اإال بأمر قضايئ وفق آحاكم القانون.
املادة 19
حيق للجامعات لاسيس مدارسها والقيام علهيا لتعلمي افرادها عىل ان تراعي الاحاكم العامة املنصوص
علهيا يف القانون وختضع لرقابة احلكومة يف براجمها وتوجهيها .
املادة 21
التعلمي الاسايس الزايم لالردنيني وهو جماين يف مدارس احلكومة .
املادة 21
 .1ال يسمل الالجئون الس ياس يون بسبب مبادهئم الس ياس ية او دفاعهم عن احلرية .
 .2حتدد االتفاقات ادلولية والقوانني اصول تسلمي اجملرمني العاديني .
املادة 22
 .1للك اردين حق يف تويل املناصب العامة ابلرشوط املعينة يف القانون او الانظمة .
 .2التعيني للوظائف العامة من داةمة ومؤقتة يف ادلوةل والادارات امللحقة هبا والبيدايت يكون عىل
اساس الكفاايت واملؤهالت .

املادة 23
 .1العمل حق مجليع املواطنني وعىل ادلوةل ان توفره لالردنيني بتوجيه الاقتصاد الوطين والهنوض
به.
 .2حتمي ادلوةل العمل وتضع هل ترشيع ًا يقوم عىل املبادئ التية :
آ  .اعطاء العامل اجرا يتناسب مع مكية معهل وكيفيته .
ب .حتديد ساعات العمل الاس بوعية ومنح العامل اايم راحة اس بوعية وس نوية مع الاجر .
ج .تقرير تعويض خاص للعامل املعيلني  ،ويف احوال الترسحي واملرض والعجز والطوارئ الناش ئة
عن العمل .
د .تعيني الرشوط اخلاصة بعمل النساء والاحداث .
هـ .خضوع املعامل للقواعد الصحية .
و .تنظمي نقايب حر مضن حدود القانون .
الفصل الثالث
السلطات
احاكم عامة
 .1الامة مصدر السلطات .
املادة 24
 .2متارس الامة سلطاهتا عىل الوجه املبني يف هذا ادلس تور .
املادة 25
تناط السلطة الترشيعية مبجلس الامة واملكل ويتالف جملس الامة من جمليس الاعيان والنواب .

املادة 26
تناط السلطة التنفيذية ابملكل ويتوالها بواسطة وزرائه وفق احاكم هذا ادلس تور .
املادة 27
السلطة القضائية مس تقةل تتوالها احملامك عىل اختالف انواعها ودرجاهتا وتصدر مجيع الاحاكم وفق
القانون ابمس املكل .
الفصل الرابع
السلطة التنفيذية
القسم الاول
املكل وحقوقه
املادة 28
عرش اململكة الاردنية الهامشية ورايث يف ارسة املكل عبد هللا بن احلسني ،وتكون وراثة العرش يف
اذلكور من اوالد الظهور وفق الاحاكم التالية :
آ  .تنتقل والية املكل من صاحب العرش اىل اكرب ابنائه س ن ًا مث اىل اكرب ابناء ذكل الابن الاكرب ،
وهكذا طبقة بعد طبقة  ،واذا تويف اكرب الابناء قبل ان ينتقل اليه املكل اكنت الوالية اىل اكرب
ابنائه ولو اكن للمتوىف اخوة عىل انه جيوز للمكل ان خيتار احد اخوته اذلكور ولي ًا للعهد ويف هذه
احلاةل تنتقل والية املكل من صاحب العرش اليه .
ب .اذا مل يكن ملن هل والية املكل عقب تنتقل اىل اكرب اخوته واذا مل يكن هل اخوة فاىل اكرب ابناء
اكرب اخوته فان مل يكن الكرب اخوته ابن فاىل اكرب ابناء اخوته الخرين حبسب ترتيب سن الاخوة .
ج .يف حال فقدان الاخوة وابناء الاخوة تنتقل والية املكل اىل الاعامم وذريهتم عىل الرتتيب املعني
يف الفقرة ( ب ) .

د .واذا تويف آخر مكل بدون وارث عىل حنو ما ذكر يرجع املكل اىل من خيتاره جملس الامة من
سالةل مؤسس الهنضة العربية املغفور هل املكل حسني بن عيل .
هـ .يشرتط فمين يتوىل املكل ان يكون مسلامً عاق ًال مولود ًا من زوجة رشعية ومن ابوين مسلمني .
و .ال يعتيل العرش احد ممن اس تثنوا ابرادة ملكية من الوراثة بسبب عدم لياقهتم  ،وال يشمل هذا
الاس تثناء اعقاب ذكل الشخص .
ويشرتط يف هذه الارادة ان تكون موقع ًا علهيا من رئيس الوزراء واربعة وزراء عىل الاقل بيهنم
وزيرا ادلاخلية والعدلية .
ز .يبلغ املكل سن الرشد مىت امت مثاين عرشة س نة مقرية من معره  ،فاذا انتقل العرش اىل من هو
دون هذه السن ميارس صالحيات املكل الويص او جملس الوصاية اذلي يكون قد عني ابرادة
ملكية سامية صادرة من اجلالس عىل العرش واذا تويف دون ان يويص يقوم جملس الوزراء بتعيني
الويص او جملس الوصاية .
ح .اذا اصبح املكل غري قادر عىل تويل سلطاته بسبب مرضه فاميرس صالحياته انئب او هيئة نيابة
ويعني النائب او هيئة النيابة ابرادة ملكية وعندما يكون املكل غري قادر عىل اجراء هذا التعيني
يقوم به جملس الوزراء .
ط .اذا اعزتم املكل مغادرة البالد فيعني قبل مغادرته ابرادة ملكية انئب ًا او هيئة نيابة ملامرسة
صالحياته مدة غيابه وعىل النائب او هيئة النيابة ان تراعي اية رشوط قد تش متل علهيا تكل
الارادة واذا امتد غياب املكل اكرث من اربعة اشهر ومل يكن جملس الامة جممتع ًا يدعى حا ًال اىل
الاجامتع لينظر يف الامر .
ي .قبل ان يتوىل الويص او النائب او عضو جملس الوصاية او هيئة النيابة معهل يقسم الميني
املنصوص علهيا يف املادة ( )29من هذا ادلس تور امام جملس الوزراء .
ك .اذا تويف الويص او النائب او احد اعضاء جملس الوصاية او هيئة النيابة او اصبح غري قادر
عىل القيام مبهام وظيفته فيعني جملس الوزراء خشص ًا الئق ًا ليقوم مقامه .

ل .يشرتط ان ال تكون سن الويص او انئب املكل او احد اعضاء جملس الوصاية او هيئة النيابة
اقل من ( )31س نة مقرية غري انه جيوز تعيني احد اذلكور من اقرابء املكل اذا اكن قد امكل مثاين
عرشة س نة مقرية من معره .
م .اذا تعذر احلمك عىل من هل والية املكل بسبب مرض عقيل فعىل جملس الوزراء بعد التثبت من
ذكل ان يدعو جملس الامة يف احلال اىل الاجامتع فاذا ثبت قيام ذكل املرض بصورة قاطعة قرر
جملس الامة انهتاء والية ملكه فتنتقل اىل صاحب احلق فهيا من بعده وفق احاكم ادلس تور واذا
اكن عندئذ جملس النواب منح ًال او انهتت مدته ومل يمت انتخاب اجمللس اجلديد فيدعى اىل الاجامتع
لهذا الغرض جملس النواب السابق .
املادة 29
يقسم املكل اثر تبوئه العرش امام جملس الامة اذلي يلتمئ برئاسة رئيس جملس الاعيان ان حيافظ
عىل ادلس تور وان خيلص لالمة .
املادة 31
املكل هو راس ادلوةل وهو مصون من لك تبعة ومسؤولية .
املادة 31
املكل يصدق عىل القوانني ويصدرها وايمر بوضع الانظمة الالزمة لتنفيذها برشط ان ال تتضمن ما
خيالف احاكهما .
املادة 32
املكل هو القائد الاعىل للقوات الربية والبحرية واجلوية .
املادة 33
 .1املكل هو اذلي يعلن احلرب ويعقد الصلح ويربم املعاهدات واالتفاقات .

 .2املعاهدات واالتفاقات اليت يرتتب علهيا حتميل خزانة ادلوةل شيئا من النفقات او مساس يف
حقوق الاردنيني العامة او اخلاصة ال تكون انفذة الا اذا وافق علهيا جملس الامة وال جيوز يف آي
حال ان تكون الرشوط الرسية يف معاهدة او اتفاق ما مناقضة للرشوط العلنية .
املادة 34
 .1املكل هو اذلي يصدر الاوامر ابجراء الانتخاابت جمللس النواب وفق احاكم القانون .
 .2املكل يدعو جملس الامة اىل الاجامتع ويفتتحه ويؤجهل ويفضه وفق احاكم ادلس تور .
 .3للمكل ان حيل جملس النواب ..
 .4للمكل ان حيل جملس الاعيان او يعفي احد اعضائه من العضوية .
املادة 35
املكل يعني رئيس الوزراء ويقيهل ويقبل اس تقالته ويعني الوزراء ويقيلهم ويقبل اس تقالهتم بناء عىل
تنسيب رئيس الوزراء .
املادة 36
املكل يعني اعضاء جملس الاعيان ويعني من بيهنم رئيس جملس الاعيان ويقبل اس تقالهتم .
املادة 37
 .1املكل ينشئ ومينح ويسرتد الرتب املدنية والعسكرية والاومسة والقاب الرشف الاخرى وهل ان
يفوض هذه السلطة اىل غريه بقانون خاص .
 .2ترضب العمةل ابمس املكل تنفيذ ًا للقانون .
املادة 38
للمكل حق العفو اخلاص وختفيض العقوبة  ،واما العفو العام فيقرر بقانون خاص .

املادة 39
ال ينفذ حمك الاعدام الا بعد تصديق املكل ولك حمك من هذا القبيل يعرضه عليه جملس الوزراء
مشفوع ًا ببيان رايه فيه .
املادة 41
مع مراعاة آحاكم الفقرة ( )2من هذه املادة:
 .1ميارس املكل صالحياته ابرادة ملكية وتكون الارادة امللكية موقعة من رئيس الوزراء والوزير او
الوزراء اخملتصني يبدي املكل موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع املذكورة .
 .2ميارس املكل صالحياته إابرادة ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير آو الوزراء اخملتصني
يف احلاالت التالية:
آ .اختيار ويل العهد .
ب .تعيني انئب املكل .
ج .تعيني رئيس جملس الاعيان واعضائه وحل اجمللس وقبول اس تقاةل آو اعفاء آي من اعضائه من
العضوية .
د .تعيني رئيس اجمللس القضايئ وقبول اس تقالته .
هـ .تعيني رئيس احملمكة ادلس تورية واعضاهئا وقبول اس تقاالهتم.
و .تعيني قائد اجليش ومدير اخملابرات ومدير ادلرك واهناء خدماهتم.
القسم الثاين
الوزراء
املادة 41
يؤلف جملس الوزراء من رئيس الوزراء رئيس ًا ومن عدد من الوزراء حسب احلاجة واملصلحة العامة

املادة 42
ال ييل منصب الوزارة وما يف حمكها اإال آردين .
املادة 43
عىل رئيس الوزراء والوزراء قبل مبارشهتم اعامهلم ان يقسموا امام املكل الميني التالية :
" اقسم ابهلل العظمي ان اكون خملص ًا للمكل  ،وان احافظ عىل ادلس تور وان اخدم الامة واقوم
ابلواجبات املوكوةل ّايل ابمانة " .
املادة 44
ال جيوز للوزير ان يشرتي او يس تاجر شيئ ًا من امالك احلكومة ولو اكن ذكل يف املزاد العلين كام ال
جيوز هل اثناء وزارته ان يكون عضو ًا يف جملس ادارة رشكة ما  ،او ان يشرتك يف اي معل جتاري
او مايل او ان يتقاىض راتب ًا من اية رشكة .
املادة 45
 .1يتوىل جملس الوزراء مسؤولية ادارة مجيع شؤون ادلوةل ادلاخلية واخلارجية ابس تثناء ما قد عهد
او يعهد به من تكل الشؤون مبوجب هذا ادلس تور او اي قانون اىل اي خشص او هيئة اخرى .
 .2تعني صالحيات رئيس الوزراء والوزراء وجملس الوزراء ابنظمة يضعها جملس الوزراء ويصدق
علهيا املكل .
املادة 46
جيوز ان يعهد اىل الوزير مبهام وزارة او اكرث حسب ما يذكر يف مرسوم التعيني .
املادة 47
 .1الوزير مسؤول عن ادارة مجيع الشؤون املتعلقة بوزارته وعليه ان يعرض عىل رئيس الوزراء اية
مساةل خارجة عن اختصاصه .

 .2يترصف رئيس الوزراء مبا هو مضن صالحياته واختصاصه وحييل الامور الاخرى عىل جملس
الوزراء الختاذ القرارات الالزمة بشاهنا .
املادة 48
يوقع رئيس الوزراء والوزراء قرارات جملس الوزراء وترفع هذه القرارات اىل املكل للتصديق علهيا يف
الاحوال اليت ينص هذا ادلس تور او اي قانون او نظام وضع مبقتضاه عىل وجوب ذكل  .وينفذ
هذه القرارات رئيس الوزراء والوزراء لك يف حدود اختصاصه .
املادة 49
اوامر املكل الشفوية او اخلطية ال ختيل الوزراء من مسؤوليهتم .
املادة 51
 .1عند اس تقاةل رئيس الوزراء آو اإقالته يعترب مجيع الوزراء مس تقيلني حكامً.
 .2يف حال وفاة رئيس الوزراء تس متر الوزارة برئاسة انئب رئيس الوزراء او الوزير الاقدم حسب
مقتيض احلال وحلني تشکيل وزارة جديدة .
املادة 51
رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون امام جملس النواب مسؤولية مشرتكة عن الس ياسة العامة ليدوةل
كام ان لك وزير مسؤول امام جملس النواب عن اعامل وزارته .
املادة 52
لرئيس الوزراء او للوزير اذلي يكون عضو ًا يف احد جمليس الاعيان والنواب حق التصويت يف
جملسه وحق الالكم يف الك اجمللسني  ،اما الوزراء اذلين ليسوا من اعضاء احد اجمللسني فلهم ان
يتلكموا فهيا دون ان يكون هلم حق التصويت وللوزراء او من ينوب عهنم حق التقدم عىل سائر
الاعضاء يف خماطبة اجمللسني والوزير اذلي يتقاىض راتب الوزارة ال يتقاىض يف الوقت نفسه
خمصصات العضوية يف اي من اجمللسني .

املادة 53
 .1تعقد جلسة الثقة ابلوزارة او ابي وزير مهنا اما بناء عىل طلب رئيس الوزراء واما بناء عىل
طلب موقع من عدد ال يقل عن عرشة اعضاء من جملس النواب .
 .2يؤجل الاقرتاع عىل الثقة ملرة واحدة ال تتجاوز مدهتا عرشة اايم اذا طلب ذكل الوزير اخملتص
او هيئة الوزارة وال حيل اجمللس خالل هذه املدة .
 .3يرتتب عىل لك وزارة تؤلف ان تتقدم ببياهنا الوزاري اىل جملس النواب خالل شهر واحد من
لارخي لاليفها اذا اكن اجمللس منعقد ًا وان تطلب الثقة عىل ذكل البيان .
 .4اإذا اكن جملس النواب غري منعقد يدعى لالنعقاد دلورة اس تثنائية وعىل الوزارة آن تتقدم ببياهنا
الوزاري وان تطلب الثقة عىل ذكل البيان خالل شهر من لارخي تأليفها.
 .5اإذا اكن جملس النواب منح ًال فعىل الوزارة آن تتقدم ببياهنا الوزاري وان تطلب الثقة عىل ذكل
البيان خالل شهر من لارخي اجامتع اجمللس اجلديد.
 .6لغراض الفقرات ( )3و( )4و( )5من هذه املادة حتصل الوزارة عىل الثقة اإذا صوتت لصاحلها
الغلبية املطلقة من آعضاء جملس النواب.
املادة 54
 .1تطرح الثقة ابلوزارة او ابحد الوزراء امام جملس النواب .
 .2اذا قرر اجمللس عدم الثقة ابلوزارة ابالكرثية املطلقة من مجموع عدد اعضائه وجب علهيا ان
تس تقيل .
 .3واذا اكن قرار عدم الثقة خاص ًا ابحد الوزراء وجب عليه اعزتال منصبه.
املادة 55
حيامك الوزراء عىل ما ينسب اإلهيم من جرامئ انجتة عن تأدية وظائفهم آمام احملامك النظامية اخملتصة يف
العامصة ,وفق ًا لحاكم القانون.

املادة 56
جمللس النواب حق اإحاةل الوزراء اإىل النيابة العامة مع اإبداء الس باب املربرة ذلكل وال يصدر قرار
االإحاةل اإال بأغلبية العضاء اذلين يتألف مهنم جملس النواب.
املادة 57
يوقف عن العمل الوزير اذلي تهتمه النيابة العامة اثر صدور قرار االإحاةل عن جملس النواب وال متنع
اس تقالته من اإقامة ادلعوى عليه آو الاس مترار يف حمامكته.
الفصل اخلامس
احملمكة ادلس تورية
املادة 58
 .1تنشأ بقانون حممكة دس تورية يكون مقرها يف العامصة وتعترب هيئة قضائية مس تقةل قاةمة بذاهتا,
وتؤلف من تسعة آعضاء عىل القل من بيهنم الرئيس يعيهنم املكل.
 .2تكون مدة العضوية يف احملمكة ادلس تورية ست س نوات غري قابةل للتجديد.
املادة 59
 .1ختتص احملمكة ادلس تورية ابلرقابة عىل دس تورية القوانني والنظمة النافذة وتصدر آحاكهما ابمس
املكل ,وتكون آحاكهما هنائية وملزمة مجليع السلطات وللاكفة ,كام تكون آحاكهما انفذة بأثر مبارش ما
مل حيدد احلمك لارخي ًا آخر لنفاذه ,وتنرش آحاكم احملمكة ادلس تورية يف اجلريدة الرمسية خالل مخسة
عرش يوم ًا من لارخي صدورها.
 .2للمحمكة ادلس تورية حق تفسري نصوص ادلس تور اإذا طلب اإلهيا ذكل بقرار صادر عن جملس
الوزراء آو بقرار يتخذه آحد جمليس المة ابلغلبية ويكون قرارها انفذ املفعول بعد نرشه يف اجلريدة
الرمسية.

املادة 61
 .1للجهات التالية عىل سبيل احلرص حق الطعن مبارشة دلى احملمكة ادلس تورية يف دس تورية
القوانني والنظمة النافذة:
آ .جملس العيان.
ب .جملس النواب
ج .جملس الوزراء.
 .2يف ادلعوى املنظورة آمام احملامك جيوز لي من آطراف ادلعوى اإاثرة ادلفع بعدم ادلس تورية وعىل
احملمكة اإن وجدت آن ادلفع جدي حتيهل اإىل احملمكة اليت حيددها القانون لغاايت البت يف آمر اإحالته
اإىل احملمكة ادلس تورية.
املادة 61
 .1يشرتط يف عضو احملمكة ادلس تورية ما ييل:
آ .آن يكون آردني ًا وال حيمل جنس ية دوةل آخرى.
ب .آن يكون قد بلغ امخلسني من العمر .
ج .آن يكون ممن خدموا قضاة يف حممكيت المتيزي والعدل العليا آو من آساتذة القانون يف اجلامعات
اذلين حيملون رتبة الس تاذية آو من احملامني اذلين آمضوا مدة ال تقل عن مخس عرشة س نة يف
احملاماة ومن آحد اخملتصني اذلين تنطبق علهيم رشوط العضوية يف جملس العيان.
 .2عىل رئيس وآعضاء احملمكة ادلس تورية قبل مبارشهتم آعامهلم آن يقسموا آمام املكل ميينا هذا
نصها :
" آقسم ابهلل العظمي آن آكون خملصا للمكل والوطن ,وآن آحافظ عىل ادلس تور وآن آخدم المة
وآقوم ابلواجبات املوكوةل ا ّإيل بأمانة " .

 .3حيدد القانون طريقة معل احملمكة وإادارهتا وكيفية الطعن آماهما ومجيع الشؤون املتعلقة هبا
وابإجراءاهتا وبأحاكهما وقراراهتا ,وتبارش آعاملها بعد وضع القانون املتعلق هبا موضع التنفيذ ويبني
القانون حقوق آعضاهئا وحصانهتم.
الفصل السادس
السلطة الترشيعية
جملس الامة
يتالف جملس الامة من جملسني  :جملس الاعيان وجملس النواب
املادة 62
القسم الاول
جملس الاعيان
املادة 63
يتالف جملس الاعيان مبا فيه الرئيس من عدد ال يتجاوز نصف عدد جملس النواب .
املادة 64
يشرتط يف عضو جملس الاعيان زايدة عىل الرشوط املعينة يف املادة ( )75من هذا ادلس تور ان
يكون قد امت اربعني س نة مشس ية من معره وان يكون من احدى الطبقات التية :
رؤساء الوزراء والوزراء احلاليون والسابقون ومن اشغل سابق ًا مناصب السفراء والوزراء املفوضني
ورؤساء جملس النواب ورؤساء وقضاة حممكة المتيزي وحمامك الاس تئناف النظامية والرشعية والضباط
املتقاعدون من رتبة امري لواء فصاعد ًا والنواب السابقون اذلين انتخبوا للنيابة ال اقل من مرتني ومن
ماثل هؤالء من الشخصيات احلائزين عىل ثقة الشعب واعامتد ًه ابعامهلم وخدماهتم لالمة والوطن .

املادة 65
 .1مدة العضوية يف جملس الاعيان اربع س نوات ويتجدد تعيني الاعضاء لك اربع س نوات وجيوز
اعادة تعيني من انهتت مدته مهنم .
 .2مدة رئيس جملس الاعيان سنتان وجيوز اعادة تعيينه .
املادة 66
 .1جيمتع جملس الاعيان عند اجامتع جملس النواب وتكون ادوار الانعقاد واحدة للمجلسني .
 .2اذا حل جملس النواب توقف جلسات جملس الاعيان .
املادة 67
القسم الثاين
جملس النواب
 .1يتألف جملس النواب من آعضاء منتخبني انتخا ًاب عام ًا رس ًاي ومبارش ًا وفق ًا لقانون لالنتخاب يكفل
المور واملبادئ التالية:
آ .حق املرحشني يف مراقبة العامل الانتخابية.
ب .عقاب العابثني إابرادة الناخبني.
ج .سالمة العملية الانتخابية يف مراحلها اكفة.
 .2تنشأ بقانون هيئة مس تقةل تدير الانتخاابت النيابية والبيدية وآي انتخاابت عامة وفق ًا لحاكم
القانون  ،وجمللس الوزراء تلكيف الهيئة املس تقةل ابإدارة آي انتخاابت آخرى آو ا إالرشاف علهيا بناء
عىل طلب اجلهة اخملوةل قانو ًان ابإجراء تكل الانتخاابت .

املادة 68
 .1مدة جملس النواب اربع س نوات مشس ية تبدا من لارخي اعالن نتاجئ الانتخاب العام يف اجلريدة
الرمسية وللمكل ان ميدد مدة اجمللس ابرادة ملكية اىل مدة ال تقل عن س نة واحدة وال تزيد عىل
س نتني .
 .2جيب اجراء الانتخاب خالل الشهور الاربعة اليت تس بق انهتاء مدة اجمللس فاذا مل يكن
الانتخاب قد مت عند انهتاء مدة اجمللس او لاخر بسبب من الاس باب يبقى اجمللس قاةم ًا حىت يمت
انتخاب اجمللس اجلديد .
املادة 69
 .1ينتخب جملس النواب يف بدء ادلورة العادية رئيسا هل ملدة س نتني مشس يتني وجيوز اعادة
انتخابه.
 .2اذا اجمتع اجمللس يف دورة غري عادية ومل يكن هل رئيس فينتخب اجمللس رئيس ًا هل ملدة تنهتيي يف
اول ادلورة العادية .
املادة 71
يشرتط يف عضو جملس النواب زايدة عىل الرشوط املعينة يف املادة ( )75من هذا ادلس تور ان
يكون قد امت ثالثني س نة مشس ية من معره .
املادة 71
 .1خيتص القضاء حبق الفصل يف حصة نيابة آعضاء جملس النواب ,وللك انخب من ادلائرة
الانتخابية آن يقدم طعن ًا اإىل حممكة الاس تئناف التابعة لها ادلائرة الانتخابية للنائب املطعون بصحة
نيابته من دائرته الانتخابية خالل مخسة عرش يوم ًا من لارخي نرش نتاجئ الانتخاابت يف اجلريدة
الرمسية يبني فيه آس باب طعنه ,وتكون قراراهتا هنائية وغري قابةل لي طريق من طرق الطعن,
وتصدر آحاكهما خالل ثالثني يوم ًا من لارخي تسجيل الطعن دلهيا.

 .2تقيض احملمكة اإما برد الطعن آو قبوهل موضوع ًا ويف هذه احلاةل تعلن امس النائب الفائز.
 .3يعلن جملس النواب بطالن نيابة النائب اذلي آبطلت احملمكة نيابته وامس النائب الفائز اعتبار ًا من
لارخي صدور احلمك.
 .4تعترب العامل اليت قام هبا العضو اذلي آبطلت احملمكة نيابته قبل اإبطالها حصيحة.
 .5وإاذا تبني للمحمكة نتيجة نظرها يف الطعن املقدم اإلهيا آن اإجراءات الانتخاب يف ادلائرة اليت
تعلق الطعن هبا ال تتفق وآحاكم القانون تصدر قرارها ببطالن الانتخاب يف تكل ادلائرة.
املادة 72
جيوز الي عضو من اعضاء جملس النواب ان يس تقيل بكتاب يقدمه اىل رئيس اجمللس وعىل
الرئيس ان يعرض الاس تقاةل عىل اجمللس ليقرر قبولها او رفضها .
املادة 73
 .1اذا حل جملس النواب فيجب اجراء انتخاب عام حبيث جيمتع اجمللس اجلديد يف دورة غري عادية
بعد لارخي احلل ابربعة اشهر عىل الاكرث وتعترب هذه ادلورة اكدلورة العادية وفق احاكم املادة ()78
من هذا ادلس تور وتشملها رشوط المتديد والتاجيل .
 .2اذا مل يمت الانتخاب عند انهتاء الشهور الاربعة يس تعيد اجمللس املنحل اكمل سلطته ادلس تورية
وجيمتع فور ًا اكن احلل مل يكن ويس متر يف اعامهل اىل ان ينتخب اجمللس اجلديد .
 .3ال جيوز ان تتجاوز هذه ادلورة غري العادية يف اي حال يوم ( )31ايلول وتفض يف التارخي
املذكور ليمتكن اجمللس من عقد دورته العادية الاوىل يف اول شهر ترشين الاول  ،واذا حدث ان
عقدت ادلورة غري العادية يف شهري ترشين الاول وترشين الثاين فتعترب عندئذ اول دورة عادية
جمللس النواب .
املادة 74
 .1اإذا حل جملس النواب لسبب ما ،فال جيوز حل اجمللس اجلديد للسبب نفسه.

 .2احلكومة اليت حيل جملس النواب يف عهدها تس تقيل خالل آس بوع من لارخي احلل ،وال جيوز
تلكيف رئيسها بتشكيل احلكومة اليت تلهيا.
 .3عىل الوزير اذلي ينوي ترش يح نفسه لالنتخاابت آن يس تقيل قبل س تني يوم ًا عىل القل من
لارخي الانتخاب.
القسم الثالث
احاكم شامةل للمجلسني
املادة 75
 .1ال يكون عضو ًا يف جمليس الاعيان والنواب :
آ  .من مل يكن اردنيا .
ب .من اكن حمكوم ًا عليه ابالفالس ومل يس تعد اعتباره قانوني ًا .
ج .من اكن حمجور ًا عليه ومل يرفع احلجر عنه .
د .من اكن حمكوم ًا عليه ابلسجن مدة تزيد عىل س نة واحدة جبرمية غري س ياس ية ومل يعف عنه .
هـ .من اكن جمنو ًان او معتوه ًا .
و .من اكن من اقارب املكل يف ادلرجة اليت تعني بقانون خاص .
 .2ميتنع عىل لك عضو من آعضاء جمليس العيان والنواب آثناء مدة عضويته التعاقد مع احلكومة
آو املؤسسات الرمسية العامة آو الرشاكت اليت متلكها آو تس يطر علهيا احلكومة آو آي مؤسسة
رمسية عامة سواء اكن هذا التعاقد بطريقة مبارشة آو غري مبارشة ابس تثناء ما اكن من عقود استئجار
الرايض والمالك ومن اكن مساهامً يف رشكة آعضاؤها آكرث من عرشة آشخاص.
 .3اإذا حدثت آي حاةل من حاالت عدم الهلية املنصوص علهيا يف الفقرة ( )1من هذه املادة لي
عضو من آعضاء جمليس العيان والنواب آثناء عضويته آو ظهرت بعد انتخابه آو خالف آحاكم

الفقرة ( )2من هذه املادة تسقط عضويته حكامً ويصبح حمهل شاغرا عىل آن يرفع القرار اإذا اكن
صادرا من جملس العيان اإىل جالةل املكل الإقراره.
املادة 76
مع مراعاة احاكم املادة ( )52من هذا ادلس تور ال جيوز امجلع بني عضوية جملس الاعيان او النواب
وبني الوظائف العامة ويقصد ابلوظائف العامة لك وظيفة يتناول صاحهبا مرتبه من الاموال العامة
ويشمل ذكل دوائر البيدايت وكذكل ال جيوز امجلع بني عضوية جملس الاعيان وجملس النواب.
املادة 77
مع مراعاة ما ورد يف هذا ادلس تور من نص يتعلق حبل جملس النواب يعقد جملس الامة دورة
عادية واحدة يف غضون لك س نة من مدته .
املادة 78
 .1يدعو املكل جملس الامة اىل الاجامتع يف دورته العادية يف اليوم الاول من شهر ترشين الاول
من لك س نة واذا اكن اليوم املذكور عطةل رمسية ففي اول يوم يليه ال يكون عطةل رمسية عىل انه
جيوز للمكل ان يرجئ ابرادة ملكية تنرش يف اجلريدة الرمسية اجامتع جملس الامة لتارخي يعني يف
الارادة امللكية  ،عىل ان ال تتجاوز مدة الارجاء شهرين.
 .2اذا مل يدع جملس الامة اىل الاجامتع مبقتىض الفقرة السابقة فيجمتع من تلقاء نفسه كام لو اكن قد
دعي مبوجهبا .
 .3تبدا ادلورة العادية جمللس الامة يف التارخي اذلي يدعى فيه اىل الاجامتع وفق الفقرتني
السابقتني  ،ومتتد هذه ادلورة العادية س تة اشهر  ،الا اذا حل املكل جملس النواب قبل انقضاء
تكل املدة  ،وجيوز للمكل ان ميدد ادلورة العادية مدة اخرى ال تزيد عىل ثالثة اشهر الجناز ما قد
يكون هناكل من اعامل وعند انهتاء الاشهر الس تة او اي متديد لها يفض املكل ادلورة املذكورة .

املادة 79
يفتتح املكل ادلورة العادية جمللس الامة ابلقاء خطبة العرش يف اجمللسني جممتعني  ،وهل ان ينيب
رئيس الوزراء او احد الوزراء ليقوم مبرامس الافتتاح والقاء خطبة العرش  ،ويقدم لك من اجمللسني
عريضة يضمهنا جوابه عهنا .
املادة 81
عىل لك عضو من اعضاء جمليس الاعيان والنواب قبل الرشوع يف معهل ان يقسم امام جملسه ميين ًا
هذا نصها :
" اقسم ابهلل العظمي ان اكون خملص ًا للمكل والوطن وان احافظ عىل ادلس تور وان اخدم الامة
واقوم ابلواجبات املوكوةل ايل حق القيام " .
املادة 81
 .1للمكل ان يؤجل ابرادة ملكية جلسات جملس الامة ثالث مرات فقط واذا اكن قد ارجئ اجامتع
اجمللس مبوجب الفقرة ( )1من املادة ( )78فلمرتني فقط عىل انه ال جيوز ان تزيد مدد التاجيالت
يف غضون اية دورة عادية واحدة عىل شهرين مبا يف ذكل مدة الارجاء  ،وال تدخل مدد هذه
التاجيالت يف حساب مدة ادلورة .
جيوز للك من جمليس الاعيان والنواب ان يؤجل جلساته من حني اىل آخر وفق نظامه ادلاخيل .
املادة 82
 .1للمكل ان يدعو عند الرضورة جملس الامة اىل الاجامتع يف دورات اس تثنائية وملدة غري حمددة
للك دورة من اجل اقرار امور معينة تبني يف الارادة امللكية عند صدور ادلعوة وتفض ادلورة
الاس تثنائية ابرادة.
 .2يدعو املكل جملس الامة لالجامتع يف دورات اس تثنائية ايضا مىت طلبت ذكل الاغلبية املطلقة
جمللس النواب بعريضة موقعة مهنا تبني فهيا الامور اليت يراد البحث فهيا .

 .3ال جيوز جمللس الامة ان يبحث يف اية دورة اس تثنائية الا يف الامور املعينة يف الارادة امللكية
اليت انعقدت تكل ادلورة مبقتضاها .
املادة 83
يضع لك من اجمللسني انظمة داخلية لضبط وتنظمي اجراءاته وتعرض هذه الانظمة عىل املكل
للتصديق علهيا .
املادة 84
 .1ال تعترب جلسة آي من اجمللسني قانونية اإال اإذا حرضهتا الغلبية املطلقة لعضاء اجمللس وتس متر
اجللسة قانونية ما دامت هذه الغلبية حاضة فهيا.
 .2تصدر قرارات لك من اجمللسني ابكرثية اصوات الاعضاء احلاضين ما عدا الرئيس الا اذا نص
هذا ادلس تور عىل خالف ذكل واذا تساوت الاصوات فيجب عىل الرئيس ان يعطي صوت
الرتجيح .
 .3اذا اكن التصويت متعلق ًا ابدلس تور او ابالقرتاع عىل الثقة ابلوزارة او ابحد الوزراء فيجب ان
تعطى الاصوات ابملناداة عىل الاعضاء ابسامهئم وبصوت عال .
املادة 85
تكون جلسات لك من اجمللسني علنية عىل انه جيوز عقد جلسات رسية بناء عىل طلب من
احلكومة او طلب مخسة من الاعضاء مث يقرر اجمللس قبول الطلب الواقع او رفضه .
املادة 86
 .1ال يوقف احد اعضاء جمليس الاعيان والنواب وال حيامك خالل مدة اجامتع اجمللس ما مل يصدر
من اجمللس اذلي هو منتسب اليه قرار ابالكرثية املطلقة بوجود سبب اكف لتوقيفه او حملامكته او ما
مل يقبض عليه يف حاةل التلبس جبرمية جنائية ويف حاةل القبض عليه هبذه الصورة جيب اعالم اجمللس
بذكل فور ًا .

 .2اذا اوقف عضو لسبب ما خالل املدة اليت ال يكون جملس الامة جممتع ًا فهيا فعىل رئيس الوزراء
ان يبلغ اجمللس املنتسب اليه ذكل العضو عند اجامتعه الاجراءات املتخذة مشفوعة اباليضاح
الالزم .
املادة 87
للك عضو من اعضاء جمليس الاعيان والنواب ملء احلرية يف التلكم وابداء الراي يف حدود النظام
ادلاخيل للمجلس اذلي هو منتسب اليه وال جيوز مؤاخذة العضو بسبب اي تصويت او راي يبديه
او خطاب يلقيه يف اثناء جلسات اجمللس .
املادة 88
اإذا شغر حمل آحد آعضاء جمليس العيان والنواب ابلوفاة آو الاس تقاةل آو غري ذكل من الس باب
ابس تثناء من صدر حبقه قرار قضايئ ابإبطال حصة نيابته فعىل اجمللس املعين اإشعار احلكومة آو الهيئة
املس تقةل لالنتخاب اإذا اكن انئب ًا بذكل خالل ثالثني يوما من شغور حمل العضو وميل حمهل بطريق
التعيني اإذا اكن عين ًا آو وفق آحاكم قانون الانتخاب اإذا اكن انئب ًا ،وذكل يف مدى شهرين من لارخي
اإشعار اجمللس بشغور احملل وتدوم عضوية العضو اجلديد اإىل هناية مدة اجمللس.
املادة 89
 .1ابالإضافة اإىل الحوال اليت جيمتع فهيا جملسا العيان والنواب حبمك املواد ( )29و( )34و()79
و( )92من هذا ادلس تور فاهنام جيمتعان مع ًا بناء عىل طلب رئيس الوزراء.
 .2عندما جيمتع اجمللسان مع ًا يتوىل الرئاسة رئيس جملس الاعيان .
 .3ال تعترب جلسات اجمللسني جممتعني قانونية الا حبضور الاغلبية املطلقة العضاء لك من اجمللسني
وتصدر القرارات ابغلبية اصوات احلاضين ما عدا الرئيس اذلي عليه ان يعطي صوت الرتجيح عند
تساوي الاصوات .

املادة 91
ال جيوز فصل احد من عضوية اي من جمليس الاعيان والنواب الا بقرار صادر من اجمللس اذلي
هو منتسب اليه  ،ويشرتط يف غري حاليت عدم امجلع والسقوط املبينتني يف هذا ادلس تور وبقانون
الانتخاب ان يصدر قرار الفصل ابكرثية ثليث الاعضاء اذلين يتالف مهنم اجمللس واذا اكن الفصل
يتعلق بعضو من جملس الاعيان فريفع قرار اجمللس اىل املكل القراره .
املادة 91
يعرض رئيس الوزراء مرشوع لك قانون عىل جملس النواب اذلي هل حق قبول املرشوع او تعديهل
او رفضه ويف مجيع احلاالت يرفع املرشوع اىل جملس الاعيان وال يصدر قانون الا اذا اقره اجمللسان
وصدق عليه املكل .
املادة 92
اذا رفض احد اجمللسني مرشوع اي قانون مرتني وقبهل اجمللس الخر معد ًال او غري معدل جيمتع
اجمللسان يف جلسة مشرتكة برئاسة رئيس جملس الاعيان لبحث املواد اخملتلف فهيا ويشرتط لقبول
املرشوع ان يصدر قرار اجمللس املشرتك ابكرثية ثليث الاعضاء احلاضين وعندما يرفض املرشوع
ابلصورة املبينة آنف ًا ال يقدم مرة اثنية اىل اجمللس يف ادلورة نفسها .
املادة 93
 .1لك مرشوع قانون اقره جملسا الاعيان والنواب يرفع اىل املكل للتصديق عليه .
 .2يرسي مفعول القانون ابصداره من جانب املكل ومرور ثالثني يوم ًا عىل نرشه يف اجلريدة
الرمسية الا اذا ورد نص خاص يف القانون عىل ان يرسي مفعوهل من لارخي آخر .
 .3اذا مل ير املكل التصديق عىل القانون فهل يف غضون س تة اشهر من لارخي رفعه اليه ان يرده اىل
اجمللس مشفوع ًا ببيان اس باب عدم التصديق .

 .4اذا رد مرشوع اي قانون ( ما عدا ادلس تور ) خالل املدة املبينة يف الفقرة السابقة واقره جملسا
الاعيان والنواب مرة اثنية مبوافقة ثليث الاعضاء اذلين يتالف مهنم لك من اجمللسني وجب عندئذ
اصداره ويف حاةل عدم اعادة القانون مصدق ًا يف املدة املعينة يف الفقرة الثالثة من هذه املادة يعترب
انفذ املفعول وحبمك املصدق .
فاذا مل حتصل اكرثية الثلثني فال جيوز اعادة النظر فيه خالل تكل ادلورة عىل انه ميكن جمللس الامة
ان يعيد النظر يف املرشوع املذكور يف ادلورة العادية التالية .
املادة 94
 .1عندما يكون جملس النواب منح ًال حيق جمللس الوزراء مبوافقة املكل آن يضع قوانني مؤقتة ملواهجة
المور اليت بياهنا:
آ .الكوارث العامة.
ب .حاةل احلرب والطوارئ.
ج .احلاجة اإىل نفقات ضورية ومس تعجةل ال حتمتل التأجيل.
ويكون للقوانني املؤقتة اليت جيب آن ال ختالف آحاكم ادلس تور قوة القانون عىل آن تعرض عىل
جملس المة يف آول اجامتع يعقده ،وعىل اجمللس البت فهيا خالل دورتني عاديتني متتاليتني من
لارخي اإحالهتا وهل آن يقر هذه القوانني آو يعدلها آو يرفضها فاإذا رفضها آو انقضت املدة املنصوص
علهيا يف هذه الفقرة ومل يبت هبا وجب عىل جملس الوزراء مبوافقة املكل آن يعلن بطالن نفاذها
فور ًا ،ومن لارخي ذكل االإعالن يزول ما اكن لها من قوة القانون عىل آن ال يؤثر ذكل يف العقود
واحلقوق املكتس بة.
 .2يرسي مفعول القوانني املؤقتة ابلصورة اليت يرسي فهيا مفعول القوانني مبقتىض حمك املادة ()93
من هذا ادلس تور.

املادة 95
 .1جيوز لعرشة او اكرث من اعضاء اي من جمليس الاعيان والنواب ان يقرتحوا القوانني وحيال لك
اقرتاح عىل اللجنة اخملتصة يف اجمللس البداء الراي فاذا راى اجمللس قبول الاقرتاح احاهل عىل
احلكومة لوضعه يف صيغة مرشوع قانون وتقدميه للمجلس يف ادلورة نفسها او يف ادلورة اليت تلهيا .
 .2لك اقرتاح بقانون تقدم به اعضاء اي من جمليس الاعيان والنواب وفق الفقرة السابقة ورفضه
اجمللس ال جيوز تقدميه يف ادلورة نفسها .
املادة 96
للك عضو من اعضاء جمليس الاعيان والنواب ان يوجه اىل الوزراء اس ئةل واس تجواابت حول اي
امر من الامور العامة وفاق ًا ملا هو منصوص عليه يف النظام ادلاخيل للمجلس اذلي ينمتي اليه ذكل
العضو  ،وال يناقش اس تجواب ما  ،قبل ميض مثانية اايم عىل وصوهل اىل الوزير الا اذا اكنت
احلاةل مس تعجةل ووافق الوزير عىل تقصري املدة املذكورة .
الفصل السابع
السلطة القضائية
املادة 97
القضاة مس تقلون ال سلطان علهيم يف قضاهئم لغري القانون .
املادة 98
 .1يعني قضاة احملامك النظامية والرشعية ويعزلون ابرادة ملكية وفق احاكم القوانني .
 .2ينشأ بقانون جملس قضايئ يتوىل مجيع الشؤون املتعلقة ابلقضاة النظاميني.
 .3مع مراعاة الفقرة ( )1من هذه املادة يكون للمجلس القضايئ وحده حق تعيني القضاة النظاميني
وفق آحاكم القانون.

املادة 99
احملامك ثالثة انواع :
 .1احملامك النظامية .
 .2احملامك ادلينية .
 .3احملامك اخلاصة .
املادة 111
تعني انواع مجيع احملامك ودرجاهتا واقساهما واختصاصاهتا وكيفية ادارهتا بقانون خاص عىل ان ينص هذا
القانون عىل انشاء قضاء اداري عىل درجتني.
املادة 111
 .1احملامك مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل يف شؤوهنا.
 .2ال جيوز حمامكة آي خشص مدين يف قضية جزائية ال يكون مجيع قضاهتا مدنيني ،ويس تثىن من
ذكل جرامئ اخليانة والتجسس واالإرهاب وجرامئ اخملدرات وتزييف العمةل.
 .3جلسات احملامك علنية اإال اإذا قررت احملمكة آن تكون رسية مراعاة للنظام العام آو حمافظة عىل
الداب ،ويف مجيع الحوال يكون النطق ابحلمك يف جلسة علنية.
 .4املهتم بريء حىت تثبت اإدانته حبمك قطعي.
املادة 112
متارس احملامك النظامية يف اململكة الاردنية الهامشية حق القضاء عىل مجيع الاشخاص يف مجيع املواد
املدنية واجلزائية مبا فهيا ادلعاوى اليت تقميها احلكومة او تقام علهيا ابس تثناء املواد اليت قد يفوض فهيا
حق القضاء اىل حمامك دينية او حمامك خاصة مبوجب احاكم هذا ادلس تور او اي ترشيع آخر انفذ
املفعول .

املادة 113
 .1متارس احملامك النظامية اختصاصاهتا يف القضاء احلقويق واجلزايئ وفق احاكم القوانني النافذة املفعول
يف اململكة عىل انه يف مسائل الاحوال الشخصية لالجانب او يف الامور احلقوقية والتجارية اليت
قضت العادة يف العرف ادلويل بتطبيق قانون بالد اخرى بشاهنا ينفذ ذكل القانون ابلكيفية اليت
ينص علهيا القانون .
مسائل الاحوال الشخصية يه املسائل اليت يعيهنا القانون وتدخل مبوجبه يف اختصاص احملامك
الرشعية وحدها عندما يكون الفرقاء مسلمني .
املادة 114
تقسم احملامك ادلينية اىل :
 .1احملامك الرشعية .
 .2جمالس الطوائف ادلينية الاخرى .
املادة 115
للمحامك الرشعية وحدها حق القضاء وفق قوانيهنا اخلاصة يف الامور التية :
 .1مسائل الاحوال الشخصية للمسلمني .
 .2قضااي ادلية اذا اكن الفريقان الكهام مسلمني او اكن احدهام غري مسمل وريض الفريقان ان يكون
حق القضاء يف ذكل للمحامك الرشعية .
 .3الامور اخملتصة ابالوقاف الاسالمية .
املادة 116
تطبق احملامك الرشعية يف قضاهئا احاكم الرشع الرشيف .

املادة 117
تعني بقانون خاص كيفية تنظمي امور الاوقاف الاسالمية وادارة شؤوهنا املالية وغري ذكل .
املادة 118
جمالس الطوائف ادلينية يه جمالس الطوائف ادلينية غري املسلمة اليت اعرتفت او تعرتف احلكومة
ابهنا مؤسسة يف اململكة الاردنية الهامشية .
املادة 119
 .1تتالف جمالس الطوائف ادلينية وفاق ًا الحاكم القوانني اليت تصدر خاصة هبا وحتدد يف هذه
القوانني اختصاصات اجملالس املذكورة بشان مسائل الاحوال الشخصية والاوقاف املنشاة ملصلحة
الطائفة ذات العالقة اما مسائل الاحوال الشخصية لهذه الطائفة فهيي مسائل الاحوال الشخصية
للمسلمني ادلاخةل يف اختصاص احملامك الرشعية .
 .2تطبق جمالس الطوائف ادلينية الصول والحاكم املتعلقة مبسائل الحوال الشخصية اليت ال تعترب
من مسائل الحوال الشخصية للمسلمني ادلاخةل يف اختصاص احملامك الرشعية ،عىل آن تنظم
ترشيعات هذه اجملالس رشوط تعيني قضاهتا وآصول احملاكامت آماهما.
املادة 111
متارس احملامك اخلاصة اختصاصها يف القضاء وفاق ًا الحاكم القوانني اخلاصة هبا .
الفصل الثامن
الشؤون املالية
املادة 111
ال تفرض ضيبة او رمس الا بقانون وال تدخل يف ابهبام انواع الاجور اليت تتقاضاها اخلزانة املالية
مقابل ما تقوم به دوائر احلكومة من اخلدمات لالفراد او مقابل انتفاعهم ابمالك ادلوةل وعىل
احلكومة ان لاخذ يف فرض الرضائب مببدا التلكيف التصاعدي مع حتقيق املساواة والعداةل
الاجامتعية وان ال تتجاوز مقدرة امللكفني عىل الاداء وحاجة ادلوةل اىل املال .

املادة 112
 .1يقدم مرشوع قانون املوازنة العامة ومرشوع قانون موازانت الوحدات احلكومية اإىل جملس المة
قبل ابتداء الس نة املالية بشهر واحد عىل القل للنظر فهيام وفق آحاكم ادلس تور ،وترسي علهيام
نفس الحاكم املتعلقة ابملوازنة يف هذا ادلس تور ،وتقدم احلكومة احلساابت اخلتامية يف هناية س تة
شهور من انهتاء الس نة املالية السابقة.
 .2يقرتع عىل املوازنة العامة فص ًال فص ًال .
 .3ال جيوز نقل اي مبلغ يف قسم النفقات من املوازنة العامة من فصل اىل آخر الا بقانون .
 .4جمللس الامة عند املناقشة يف مرشوع قانون املوازنة العامة او يف القوانني املؤقتة املتعلقة هبا ان
ينقص من النفقات يف الفصول حبسب ما يراه موافق ًا للمصلحة العامة وليس هل ان يزيد يف تكل
النفقات ال بطريقة التعديل وال بطريقة الاقرتاح املقدم عىل حدة عىل انه جيوز بعد انهتاء املناقشة ان
يقرتح وضع قوانني الحداث نفقات جديدة .
 .5ال يقبل اثناء املناقشة يف املوازنة العامة اي اقرتاح يقدم اللغاء ضيبة موجودة او فرض ضيبة
جديدة او تعديل الرضائب املقررة بزايدة او نقصان يتناول ما اقرته القوانني املالية النافذة املفعول وال
يقبل اي اقرتاح بتعديل النفقات او الواردات املربوطة بعقود .
 .6يصدق عىل واردات ادلوةل ونفقاهتا املقدرة للك س نة مالية بقانون املوازنة العامة عىل انه جيوز
ان ينص القانون املذكور عىل ختصيص مبالغ معينة الكرث من س نة واحدة .
املادة 113
اذا مل يتيرس اقرار قانون املوازنة العامة قبل ابتداء الس نة املالية اجلديدة يس متر الانفاق ابعامتدات
شهرية بنس بة  12 /1للك شهر من موازنة الس نة السابقة .
املادة 114
جمللس الوزراء مبوافقة املكل ان يضع انظمة من اجل مراقبة ختصيص وانفاق الاموال العامة وتنظمي
مس تودعات احلكومة .

املادة 115
مجيع ما يقبض من الرضائب وغريها من واردات ادلوةل جيب ان يؤدى اىل اخلزانة املالية وان يدخل
مضن موازنة ادلوةل ما مل ينص القانون عىل خالف ذكل وال خيصص اي جزء من اموال اخلزانة
العامة وال ينفق الي غرض همام اكن نوعه الا بقانون .
املادة 116
تدفع خمصصات املكل من ادلخل العام وتعني يف قانون املوازنة العامة .
املادة 117
لك امتياز يعطى ملنح اي حق يتعلق ابستامثر املنامج او املعادن او املرافق العامة جيب ان يصدق
عليه بقانون .
املادة 118
ال جيوز اعفاء احد من لادية الرضائب والرسوم يف غري الاحوال املبينة يف القانون .
املادة 119
يشلك بقانون ديوان حماس بة ملراقبة ايراد ادلوةل ونفقاهتا وطرق رصفها :
 .1يقدم ديوان احملاس بة اإىل جمليس العيان والنواب تقرير ًا عام ًا يتضمن اخملالفات املرتكبة
واملسؤولية املرتتبة علهيا وآراءه ومالحظاته وذكل يف بدء لك دورة عادية و لكام طلب آحد اجمللسني
منه ذكل.
 .2ينص القانون عىل حصانة رئيس ديوان احملاس بة .

الفصل التاسع
مواد عامة
املادة 121
التقس اميت الادارية يف اململكة الاردنية الهامشية وتشكيالت دوائر احلكومة ودرجاهتا واسامؤها
ومهناج ادارهتا وكيفية تعيني املوظفني وعزهلم والارشاف علهيم وحدود صالحياهتم واختصاصاهتم
تعني ابنظمة يصدرها جملس الوزراء مبوافقة املكل .
املادة 121
الشؤون البيدية واجملالس احمللية تديرها جمالس بيدية او حملية وفاق ًا لقوانني خاصة .
املادة 122
 .1يؤلف جملس عال من رئيس جملس العيان رئيس ًا ومن مثانية آعضاء ،ثالثة مهنم يعيهنم جملس
العيان من آعضائه ابالقرتاع ،ومخسة من قضاة آعىل حممكة نظامية برتتيب القدمية ،وعند الرضورة
يمكل العدد من رؤساء احملامك اليت تلهيا برتتيب القدمية آيض ًا.
 .2للمجلس العايل حق تفسري آحاكم ادلس تور اإذا طلب اإليه ذكل بقرار صادر عن جملس الوزراء
آو بقرار يتخذه آحد جمليس المة ابلكرثية املطلقة ويكون انفذ املفعول بعد نرشه يف اجلريدة الرمسية.
 .3تعترب هذه املادة ملغاة حكام حال وضع قانون احملمكة ادلس تورية موضع التنفيذ.
املادة 123
 .1ليديوان اخلاص حق تفسري نص اي قانون مل تكن احملامك قد فرسته اذا طلب اليه ذكل رئيس
الوزراء .

 .2يؤلف ادليوان اخلاص من رئيس اعىل حممكة نظامية رئيس ًا وعضوية اثنني من قضاهتا واحد كبار
موظفي الادارة يعينه جملس الوزراء يضاف الهيم عضو من كبار موظفي الوزارة ذات العالقة
ابلتفسري املطلوب ينتدبه الوزير .
 .3يصدر ادليوان اخلاص قراراته ابالغلبية .
 .4يكون للقرارات اليت يصدرها ادليوان اخلاص وتنرش يف اجلريدة الرمسية مفعول القانون .
 .5مجيع املسائل الاخرى املتعلقة بتفسري القوانني تقررها احملامك عند وقوعها ابلصورة الاعتيادية .
املادة 124
اذا حدث ما يس تدعي ادلفاع عن الوطن يف حاةل وقوع طوارئ فيصدر قانون ابمس قانون ادلفاع
تعطى مبوجبه الصالحية اىل الشخص اذلي يعينه القانون الختاذ التدابري والاجراءات الرضورية مبا
يف ذكل صالحية وقف قوانني ادلوةل العادية لتامني ادلفاع عن الوطن ويكون قانون ادلفاع انفذ
املفعول عندما يعلن عن ذكل ابرادة ملكية تصدر بناء عىل قرار من جملس الوزراء.
املادة 125
 .1يف حاةل حدوث طوارئ خطرية يعترب معها ان التدابري والاجراءات مبقتىض املادة السابقة من
هذا ادلس تور غري اكفية ليدفاع عن اململكة فللمكل بناء عىل قرار جملس الوزراء ان يعلن ابرادة
ملكية الاحاكم العرفية يف مجيع احناء اململكة او يف اي جزء مهنا .
 .2عند اعالن الاحاكم العرفية للمكل ان يصدر مبقتىض ارادة ملكية اية تعلاميت قد تقيض
الرضورة هبا الغراض ادلفاع عن اململكة بقطع النظر عن احاكم اي قانون معمول به ويظل مجيع
الاشخاص القاةمني بتنفيذ تكل التعلاميت عرضة للمسؤولية القانونية اليت ترتتب عىل اعامهلم ازاء
احاكم القوانني اىل ان يعفوا من تكل املسؤولية بقانون خاص يوضع لهذه الغاية .
املادة 126
 .1تطبق الاصول املبينة يف هذا ادلس تور بشان مشاريع القوانني عىل اي مرشوع لتعديل هذا
ادلس تور ويشرتط القرار التعديل ان جتزيه اكرثية الثلثني من اعضاء لك من جمليس الاعيان

والنواب ويف حاةل اجامتع اجمللسني وفاق ًا للامدة ( )92من هذا ادلس تور يشرتط القرار التعديل ان
جتزيه اكرثية الثلثني من الاعضاء اذلين يتالف مهنم لك جملس ويف لكتا احلالتني ال يعترب انفذ املفعول
ما مل يصدق عليه املكل .
 .2ال جيوز ادخال اي تعديل عىل ادلس تور مدة قيام الوصاية بشان حقوق املكل ووراثته .
املادة 127
 .1تنحرص هممة اجليش يف ادلفاع عن الوطن وسالمته .
 .2يبني بقانون نظام اجليش واخملابرات والرشطة وادلرك وما ملنتسبهيا من احلقوق والواجبات .
 .3يعني املكل قائد اجليش ومدير اخملابرات ومدير ادلرك ويهنيي خدماهتم.
الفصل العارش
نفاذ القوانني والالغاءات
املادة 128
 .1ال جيوز آن تؤثر القوانني اليت تصدر مبوجب هذا ادلس تور لتنظمي احلقوق واحلرايت عىل جوهر
هذه احلقوق آو متس آساس ياهتا.
 .2اإن مجيع القوانني والنظمة وسائر العامل الترشيعية املعمول هبا يف اململكة الردنية الهامشية عند
نفاذ هذا ادلس تور تبقى انفذة اإىل آن تلغى آو تعدل بترشيع يصدر مبقتضاه وذكل خالل مدة آقصاها
ثالث س نوات.
املادة 129
 .1يلغى ادلس تور الاردين الصادر بتارخي  7اكنون الاول س نة  1946مع ما طرا عليه من
تعديالت.
 .2يلغى مرسوم دس تور فلسطني لس نة  1922مع ما طرا عليه من تعديالت.

 .3ال يؤثر الالغاء املنصوص عليه يف الفقرتني السابقتني عىل قانونية اي قانون او نظام صدر مبوجهبام
او اي يشء معل مبقتضاهام قبل نفاذ احاكم هذا ادلس تور .
املادة 131
يعمل ابحاكم هذا ادلس تور من لارخي نرشه يف اجلريدة الرمسية .
املادة 131
هيئة الوزراء ملكفة بتنفيذ احاكم هذا ادلس تور .
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