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ردنياأل الدستور  

 

 المقدمة 

 

 

ردنية نحاء المملكة األأتتناول جميع  ه(، وأحكاماألردني )الدستورهذا القانون  يسمى -1

 .الرسميةالهاشمية ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة 

وهي حرة مستقلة ملكها ال  ،سالمدينها اإل سيادة،ردنية الهاشمية دولة مستقلة ذات المملكة األ -2

 .وراثيوال ينزل عن شيء منه ونظام الحكم فيها ملكي  يتجزأ

 .خاصخر بقانون آويجوز استبدالها بمكان  ؛ردنية الهاشميةتعتبر عمان عاصمة المملكة األ -3

 :تكون الراية االردنية على الشكل والمقاييس التالية -4

لى ثالث قطع متساوية متوازية العليا منها سوداء إفقيا أوتقسم  عرضها،طولها ضعف 

حمر قائم من ناحية السارية قاعدته أوالوسطى بيضاء والسفلى خضراء يوضع عليها مثلث 

بيض مسبع حجمه أمساوية لعرض الراية وارتفاعه مساو لنصف طولها وفي هذا المثلث كوكب 

طول الراية وهو موضوع بحيث ربعة عشر من أن تستوعبه دائرة قطرها واحد من أمما يمكن 

 أحديكون وسطه عند نقطة تقاطع الخطوط بين زوايا المثلث وبحيث يكون المحور المار من 

 .المثلثالرؤوس موازيا لقاعدة هذا 

 

 ولالفصل األ

 حقوق الشعب

 .القانونردنية يحددها جنسية األ -5

صل ن اختلفوا في األأال تمييز في الحقوق والواجبات بينهم و ،مام القانون سواءأردنيون األ  -6

 .الدينو أو اللغة أ

 .مكفولةالحرية الشخصية  -7

 .القانونحكام أال وفق إو يحبس أ أحدن يوقف أال يجوز  -8
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حوال ال في األإفي مكان معين  باإلقامةقامة في جهة ما وال يلزم اإل أردنيال يحظر على  -9

 .القانونالمبينة في 

وبالكيفية  ،حوال المبينة في القانونال في األإللمساكن حرمة فال يجوز دخولها  -10

 .فيهالمنصوص عليها 

ن يدفع أوبشرط  ،حوال التي يعينها القانونال للمنفعة العامة في األإ أحدال يستملك ملك  -11

 .تعويضفي مقابله 

 .القانونال بمقتضى إموال منقولة أال تفرض قروض جبرية وال تصادر  -12

ن يوضع نص بمقتضى قوانين أنه يجوز أال إ ،أحدلزامي على ال يفرض التشغيل اإل -13

 :بفرض

و خطر أعند وقوع وأ ،و خدمة على أي شخص في حالة اضطرارية كحالة الحربأشغل  -أ

فات آو أو الحيوان أ لإلنسانو مرض وبائي شديد أو زلزال أو مجاعة أو طوفان أوقوع حريق 

خرى قد تعرض سالمة أية ظروف أو في أخرى مثلها أفة آية أو أو نباتية أو حشرية أحيوانية 

  .خطرلى إو بعضهم أجميع السكان 

و أن يؤدى ذلك العمل أدانته من قبل محكمة على إنتيجة بو خدمة على أي شخص أشغل  -ب

و أشخاص ألى إن ال يؤجر الشخص المدان أشراف ورقابة سلطة رسمية وإالخدمة تحت 

 .تصرفهاو يوضع تحت أو جمعيات أشركات 

ان ال يتناول ذلك االجور التي تستوفيها مصالح  بشرط ))ال بقانون إتفرض ضريبة  ال -14

 . )) الحكومة بأمالكالحكومة مقابل خدمات عمومية او االنتفاع 

 .الرسميةاللغة العربية هي اللغة  -15 

للعادات المرعية في المملكة  والعقائد طبقا  ديان األر تحمي الدولة حرية القيام بشعائ -16 

 .لآلدابو منافية أردنية الهاشمية ما لم تكن مخلة بالنظام األ

 .القانونعراب عن فكره بالقول والكتابة في حدود نسان اإلأولكل  ،ي مكفولةأحرية الر -17

 .القانونحق االجتماع وتكوين الجمعيات في حدود  لألردنيين -18

و فيما له صلة أمور شخصية أالحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من  لألردنيين -19

 .القانونبالشؤون العامة بالكيفية والشروط التي يعينها 
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تعتبر جميع المراسالت البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية سرية فال تخضع للمراقبة  -20

 .القانونحوال المعينة في ال في األإو التوقيف أ

ن يراعوا أفرادها بشرط أ مدارسها والقوامة عليها لتعليم تأسيسيحق للجماعات  -21

 .القانونالمقتضيات العامة المنصوص عليها في 

 الفصل الثاني

           الملك وحقوقه

 

   لملك عبد هللا بن الحسين وبورثتهحكام هذا القانون تناط السلطة التنفيذية باأمع مراعاة   -أ -22

  :التاليةتي بيانه في الفقرة أوالد الظهور من بعده كما سيأالذكور من            

عند وفاة  شيكون الوارث للعر. حكام الفقرتين )ج( و )د( من هذه المادةأمع مراعاة  -ب

ذا لم يكن لمن له والية الملك عقب إعلى خط عمودي ف .بنائه سنا  أ أكبرصاحب العرش 

عمام أللخوته وهكذا إبناء أ أكبر فإلىخوة إلم يكن له  وإذا .خوتهأ أكبرلى إكانت الوالية 

 .الشرعيةالوراثة  ألحكاموفقا ر ومن بعدهم من الذكو

لى من إخر ملك بدون وارث على نحو ما ذكر يرجع الملك آتوفي  ،ال سمح هللا وإذا

  .هللامة من ساللة مؤسس النهضة العربية الملك حسين بن علي رحمه يختاره مجلس األ

  .مسلمينكان سليم العقل مسلما وولدا لوالدين  إذاال إالعرش  أحدال يعتلي . ج

وال  ،ملكية من الوراثة بسبب عدم لياقتهم بإرادةممن استثنوا  أحدد. ال يعتلي العرش 

  .الشخصك عقاب ذلأيشمل هذا االستثناء بطبيعة الحال 

لى إذا انتقل العرش إف .ساس التقويم القمريأ. سن الرشد للملك تمام الثامنة عشرة على ـه

و مجلس الوصاية الذي يكون أمن هو دون هذا السن يمارس صالحيات الملك الوصي 

ن يوصي أتوفي دون  إذانه أملكية صدرت من الجالس على العرش بيد  بإرادةقد عين 

  .الوزراءيقوم بالتعيين مجلس 

الملك غير قادر على تولي شؤون واجباته بسبب مرضه فيمارس  أصبح إذاو. 

وعندما  ،ملكية بإرادةو مجلس العرش أيعين النائب  .و مجلس للعرشأصالحياته نائب 

  .الوزراءجراء هذا التعيين يقوم به مجلس إيكون الملك غير قادر على 
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و مجلسا للعرش أملكية نائبا  بإرادةن يعين أالملك قبل مغادرته البالد ز. على جاللة 

  .رادةاإللممارسة صالحياته مدة غيابه مع مراعاة الشروط التي قد تشتمل عليها تلك 

و أن يقوم بوظيفته أو العرش أو لعضو من مجلس الوصاية أو النائب أح. ليس الوصي 

ذا كان إف .من هذا القانون (23)يباشرها ما لم يقسم اليمين المنصوص عليها في المادة 

مام مجلس أال فيقسم إالمادة المذكورة و ألحكام مة في دورته يقسم اليمين وفقا  مجلس األ

صبح أو أو العرش أعضاء مجلس الوصاية أحد أو أو النائب أذا توفي الوصي إالوزراء 

 -يام بمهام وظيفته فيعين مجلس الوزراء شخصا الئقا ليقوم مقامهغير قادر على الق

قل أو العرش أو عضو مجلس الوصاية أو نائب الملك أن ال تكون سن الوصي أبشرط 

كمل الثامنة أذا كان قد إقرباء الملك أحد الذكور من أنه يجوز تعيين أغير  .سنة 30من 

 . عشرة

ذين يلتئمان عيان اللمام مجلسي النواب واألأن يباشر الملك سلطته الدستورية يقسم أقبل  -23

 .والبالدمة خالص لألحكام الدستور واإلأعيان يمينا بالمحافظة على برئاسة رئيس مجلس األ

 .مسؤولعلى وهو مصون وغير س الدولة األأالملك هو ر -24

و أن يعدل القوانين أالملك يصدق على جميع القوانين ويصدرها ويراقب تنفيذها وليس له  -25

 .القانونحوال والطرق المعينة في ال في األإو يتسامح في تنفيذها أو يرجئها أيلغيها 

  .والجويةعلى للقوات البرية والبحرية الملك هو القائد األ  -أ  -26

  .الوزراءالملك هو الذي يعلن الحرب ويبرم المعاهدات بعد موافقة مجلس  -ب      

 مة االنتخابات لمجلس النواب ويدعو مجلس األ بإجراءوامر الملك هو الذي يصدر األ - ـج      

 .القانون ألحكاملى االجتماع ويفتتحه ويؤجله ويفضه ويحله وفقا إ          

        من الوزراء حسب مقتضيات  ومن عدد،س الوزراء رئيسا  يؤلف مجلس الوزراء من رئي -أ -27

  .                                                                            والمصلحة العامةالحاجة 

يعين و أكثر.و أليه بمهام دائرة إن يعهد أوله ،الملك هو الذي يعين رئيس الوزراء -ب

و ألى كل منهم بمهام دائرة إن يعهد أويجوز  .تنسيب رئيس الوزراءالوزراء بناء على 

 .التعيينبحسب ما يذكر في مرسوم  أكثر

ج. تعين الصالحيات المختصة برئيس الوزراء والوزراء ومجلس الوزراء بمقتضى 

ليه جميع إتناط بالمجلس المشار  الملك.ليه ويصدق عليها إنظمة يضعها المجلس المشار أ
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شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء ما كان قد عهد به من تلك الشؤون بموجب هذا 

 .خرىأ ةئهيو أخر آلى أي شخص إو نظام وضع بمقتضاه أو بموجب أي قانون أالقانون 

ن يعرض على رئيس أدارة كل ما يتعلق بوزارته وعليه إد. الوزير مسؤول عن 

يتصرف رئيس الوزراء بما هو ضمن  .صاصهمسالة ال تدخل في اخت ةيأالوزراء 

 .الوزراءعلى مجلس  رىخاأل ورماألن يحيل أصالحياته وعليه 

الحاالت  في -وترفعليه إعضاء المجلس المشار أ. يوقع على قرارات مجلس الوزراء ـه

 إلى -ذلكو نظام وضع بمقتضاه على وجوب أو في قانون أالتي نص في هذا القانون 

 .اختصاصه في حدودوينفذ هذه القرارات رئيس الوزراء والوزراء كل  للتصديق.الملك 

 رئيس الوزراء مع الوزراء مسؤولون تجاه الملك مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة  -أ -28

  .دوائرهو أن كل وزير مسؤول تجاه الملك عن دائرته أللدولة كما            

  .منصبهو يقبل استقالته من أالملك هو الذي يقيل رئيس الوزراء  -ب     

  .الوزراءيقيل الملك الوزراء ويقبل استقالتهم من مناصبهم بناء على تنسيب رئيس  -جـ     

بطبيعة  ينلتقيمس مقالين أوو استقالته يعتبر جميع الوزراء أقالة رئيس الوزراء إفي حالة   -د     

                                                                                                      .الحال

 .مناصبهمعضاءه ويقبل استقالتهم من أعيان وأليعين الملك رئيس مجلس ا -29

ذا فوض قسما من هذه السلطة إال إالملك يمنح الرتب العسكرية ورتب الشرطة ويستردها  -30

 .خرىاألوسمة والقاب الشرف بقانون خاص وهو الذي يمنح األ خرآلى إ

وكل حكم من هذا القبيل يعرضه عليه مجلس  .ال بعد تصديق الملكإعدام ال ينفذ حكم اإل -31

ن يتجاوز عنها بعفو خاص ويعلن أحكام ون يخفف األأوللملك  .فيه هأيرالوزراء مشفوعا ببيان 

 .المجلسالعفو العام بموافقة 

و أبناء على تنسيب من الوزير  اداتراإلتصدر  بإرادات،يمارس الملك صالحياته  -32

يبدي الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق  ويوقعونها.الوزراء المسؤولين بموافقة رئيس الوزراء 

 .المذكورةالتواقيع 
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 الفصل الثالث

 التشريع

عيان مة من مجلسي األاألمجلس  ويتألف والملك. ةماألتناط السلطة التشريعية بمجلس  -33

ن أالذي ينبغي  تخاباتنااللقانون  مجلس النواب من ممثلين منتخبين طبقا   ويتألف والنواب

 .لألقلياتيراعي فيه التمثيل العادل 

حد الوزراء أو أن ينيب عنه في ذلك رئيس الوزراء أوله  ،مة بالذاتيفتتح الملك مجلس األ -34

 .العرشلقاء خطبة إو تتاحفاالليقوم بمراسم 

 :عيان والنوابفي مجلسي األال يكون عضوا    -35

  .ردنياأأ. من لم يكن 

  .جنبيةأو حماية أب. من يدعي بجنسية 

  .عياناألربعين من عمره من ج. من لم يتم الثالثين من عمره من النواب واأل

  .قانوناولم يستعد اعتباره  باإلفالسد. من كان محكوما عليه 

  .عنهمن كان محجورا عليه ولم يرفع الحجر .ـه

و. من كان محكوما عليه بالسجن مدة تنيف على سنة واحدة لجريمة غير سياسية ولم يعف عنه 

  .جلهاأللجريمة التي حكم عليه من 

حدى الدوائر العمومية إ مع -راضياألعقود استئجار  غير-عقدز. من كانت له منفعة ناشئة عن 

من عشرة  أكثرعضاؤها أكانت منفعته ناشئة عن كونه مساهما في شركة  إذاال إردنية األ

  .شخاصأ

   .معتوها  و أ ح. من كان مجنونا  

 .خاصقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون أط. من كان من 

عضاء مجلس النواب بما فيهم الرئيس أعيان من عدد ال يتجاوز نصف مجلس األ يتألف -36

 .والوطنمة وخدماتهم لأل بأعمالهميعينهم الملك من الحائزين على ثقة الجمهور واعتماده 

ربع سنوات أويتجدد اختيار نصفهم كل  ،عيان ثماني سنواتمدة العضوية في مجلس األ -37

ويجوز  ؛عيان سنتانمدة رئيس مجلس األ .باالقتراععادة تعيين من سقط إباالقتراع ويجوز 

 .تعيينهعادة إ
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 .معهعيان عند اجتماع مجلس النواب وتوقف جلساته يجتمع مجلس األ -38

يعقد مجلس النواب دورة عادية  ،مع مراعاة ما ورد في هذا القانون من نص يتعلق بالحل -39

 .مدتهواحدة في غضون كل سنة من 

االجتماع في العاصمة في  إلى -منحاللم يكن وقتئذ  ما -األمةيدعو الملك مجلس  -أ -40

ذا كان ذلك اليوم عطلة إدورته العادية في اليوم االول من شهر تشرين الثاني من كل سنة و

تنشر  بإرادة يرجئن أنه يجوز للملك أال إ رسمية.ول يوم يليه ال يكون عطلة أرسمية ففي 

لى مدة ال تتجاوز الشهرين إفي الجريدة الرسمية اجتماع المجلس تنفيذا لتلك الدعوة 

  .اإلرادةولتاريخ يعين في 

لى االجتماع بمقتضى الفقرة السابقة فيجتمع من تلقاء نفسه كما لو إلم يدع المجلس  إذا -ب

  .بموجبهاكان قد دعي 

للفقرتين  ليه فيه االجتماع طبقا  إدورة المجلس العادية في التاريخ الذي يطلب  تبدأ -ج

انقضاء تلك  قبل -المجلس الملك حل إذا إال -أشهرالسابقتين من هذه المادة وتمتد ثالثة 

 إلنجاز أشهرخرى ال تزيد على ثالثة أن يمدد الدورة مدة أنه يجوز للملك أعلى  .المدة

  .المجلسو أي تمديد لها يفض أولى الثالثة األ األشهر انتهاءوعند  .شغال مستعجلةأ

  .الداخليخر وفقا لنظامه آلى إيجوز لمجلس النواب ان يؤجل جلساته من حين  -د

 إذاجلسات مجلس النواب ثالث مرات فقط وفي حالة ما  بإرادةن يؤجل أيجوز للملك  -ـه

ية أمن هذه المادة فلمرتين في غضون  )أ( كان قد أرجئ اجتماع المجلس بموجب الفقرة

رجاء من إوز من حيث المجموع الشهرين بما في ذلك أي دورة واحدة ولمدد معينة ال تتجا

رادة إ أفي الحساب تقر التأجيالتعند حساب مدة الدورة ال تدخل مدد هذه  القبيل.هذا 

 .النوابفي اجتماع مجلس  التأجيل

ذا حل مجلس النواب فيجري انتخاب عام ويجتمع المجلس الجديد في دورة فوق العادة إ -41

وتعتبر مثل هذه الدورة دورة فوق العادة  ،األكثرعلى  أشهر بأربعةبعد تاريخ الحل 

من هذا  (40)حكام المادة أكالدورة االعتيادية وفق  والتأجيلوتشملها شروط التمديد 

ول ليتمكن المجلس من عقد تشرين األ 31وعلى كل حال تفض هذه الدورة في  .القانون

عقدت الدورة فوق العادة في شهري  ذاإو .ول تشرين الثانيأالدورة العادية االولى في 

 .المذكورول دورة عادية لمجلس النواب أول فتعتبر تشرين الثاني وكانون األ

ن يدعو المجلس لالنعقاد في دورة فوق العادة خارجا عن دورته العادية بقصد اقرارا أللملك 

 .سنية بإرادةهذه الدورة  الدعوة. وتحلمور معينة يجب بيانها عند صدور أ
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رادة التي صدرت مور المعينة في اإلن يبحث في الدورة فوق العادة غير األأليس للمجلس 

 .ألجلهاالدعوة 

مام مجلسه يمين أن يقسم أعيان قبل الشروع في عمله على كل عضو من النواب واأل  -42

ليه إمة والقيام بالواجبات الموكولة والمحافظة على الدستور وخدمة األ للملك اإلخالص

 .القيامحق 

 .تعيينهعادة إلمجلس النواب لمدة سنة واحدة ويجوز  يعين الملك رئيسا    -43

حد المجلسين حق التصويت في أفي  و للوزير الذي يكون عضوا  ألرئيس الوزراء   -44

حد المجلسين أعضاء أما الوزراء الذين ليسوا من أمجلسه وحق الكالم في كال المجلسين 

و من ينوب عنهم حق أوللوزراء  .ون لهم حق التصويتن يكأن يتكلموا فيهما دون أفلهم 

والوزير الذي يتقاضى راتب الوزارة ال  .عضاء في مخاطبة المجلسينالتقدم على سائر األ

 .نفسهحد المجلسين في الوقت أيستحق تخصيصات العضوية في 

نظمة بعد وتنفذ هذه األ إجراءاتهنظمة الداخلية لضبط وتنظيم يضع كل من المجلسين األ  -45

 .الملكن يصدق عليها أ

 .المجلسعضاء أبحضور ثلثي  إال -التأجيلمر أ خال -ماال يجري أي عمل  -46

ما لم  ،عضاء الحاضرين ما عدا الرئيساأل أصوات بأكثريةتصدر قرار المجلس  -أ -47

صوات فعندئذ تساوت األ إذاال إينص على خالف ذلك في هذا القانون وال يصوت الرئيس 

  .الترجيحيعطي صوت ن أيجب عليه 

 .المجلسعضاء أكثرية ال تقل عن ثلثي أال يبدل شيء في الدستور ما لم تجزه -ب   

ذا قبل ما عرض إف ؛يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب -1 -48

وال تعتبر المشاريع قوانين ما لم يوافق عليها المجلسان  .عيانلى مجلس األإعليه يرفع 

  .الملكويصدقها 

كذلك تعرض على مجلس النواب الميزانية كسائر مشروعات القوانين وتجري عليها  أ.  -2

 .السابقةصول المبينة في الفقرة األ

 .فصال   يقترع على الموازنة فصال   -ب

ن يزيد أو القوانين الموقتة المتعلقة بها أمة عند المناقشة في الموازنة ليس لمجلس األ -ـج

في النفقات المقررة فيها ال بطريقة التعديل وال بطريقة االقتراع المتقدم على حدة ولكن 

 .جديدةنها احداث نفقات أن يقترح وضع قوانين من شأيمكنه بعد انتهاء المناقشة 
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حداث ضريبة إو أضريبة موجودة  بإلغاءقتراح ما اد. في معرض مناقشة الميزانية ال يقبل 

 .النافذةقرته القوانين المالية أو نقصان مما أديل الضرائب الحاضرة بزيادة و تعأجديدة 

وظيفة موجودة  كإلغاءلى تنقيح تشكيالت الحكومة الحاضرة إ. ال يقبل أي اقتراح يؤدي ـه

 .إنقاصهو أو تزييد راتب أحداث وظيفة جديدة إو أ

 .بعقودو. ال يقبل أي اقتراح بتعديل النفقات او الواردات المربوطة 

جلسة  تتألفصر الثاني على قبوله أحد المجلسين مشروع قانون مرتين وأذا رفض إ -49

عيان للمفاوضة في عضاء مجلسي االعيان والنواب برئاسة رئيس مجلس األأمشتركة من 

و غير معدلة أكثرية المجلس المشترك معدلة أقبلت المشروع  فإذا .المواد المختلف فيها فقط

ولكن المشروع ال يعتبر قانونا ما لم يصدق عليه  ،من كال المجلسيننه يعتبر مقبوال أف

لى المجلس في االجتماع إوالمشروع الذي يرفض بهذه الطريقة ال يقدم مرة ثانية  ،الملك

 .نفسه

ن يقرر أذا امتنع المجلس عن النظر في مشروع الميزانية فلمجلس الوزراء بموافقة الملك إ 

 .المجلسبالشكل الذي قدم فيه  فذا  مشروع الميزانية نا اعتبار

ال يسري مفعول أي قانون ما لم يقبله الملك ويقترن بتوقيعه داللة على ذلك القبول ويمر  -50

ن يسري مفعوله أذا نص في القانون على إال إشهر واحد على نشره في الجريدة الرسمية 

 .خرآمن أي تاريخ 

ن أليه إمن تاريخ رفع القانون  تقويمية( )سنةعلى الملك في غضون سنة ميالدية واحدة  -51

سباب عدم أليه مشفوعا ببيان إن يرده أو أيوافق عليه بالصيغة التي رفعها اليه المجلس 

 .الموافقة

أي  بشأنية مسالة أن يطرح على بساط البحث أعضاء المجلس أعضو من  ألييجوز  -52

 .العامة باإلدارةمر له صلة أ

ن يضع القوانين أعندما يكون المجلس غير منعقد يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك  -53

حكام أ فال تخال نأالمؤقتة الالزمة في أي موضوع ويكون لهذه القوانين المؤقتة التي يجب 

ما القوانين أ .ن تعرض على المجلس في بدء دورته التاليةأعلى  القانون،الدستور وقوة 

ن ال تعرض بالصورة أمين التزامات جاللته العهدية فيجب ألت يزتجأالمؤقتة التي 

 .المذكورة

 فناألذا لم يقر المجلس في دورته المذكورة القانون المؤقت الذي عرض عليه بالصورة إ

ذكرها فيعرض القانون نفسه مرة ثانية في بدء الدورة التي تلي تلك ما لم يقرر مجلس 

حالة سحب القانون المؤقت المذكور بالصورة المذكورة وفي  سحبه.الوزراء بموافقة المالك 
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ياه مرة ثانية في دورته التالية يعلن مجلس الوزراء بموافقة الملك إالمجلس  رارقإو عدم أ

 .القانونعالن يزول ما كان له من قوة ومن تاريخ ذلك اإل .فورا  بطالن نفاذه 

ؤقت ووافق مجلس الوزراء تعديالت في قانون م راءجإذا اقترح المجلس في أي دورة إ

بتصديق من الملك على هذه التعديالت يكون لهذا القانون المؤقت بالصورة التي عدل فيها 

 .القانونقوة 

انجاز التزامات الملك العهدية  ينملتأ امهمأأي قانون وضع  ازةجإذا رفض المجلس إ

وال  مؤقت.ن يضع التشريع الالزم بصورة قانون أفلمجلس الوزراء بتصديق من الملك 

 .المجلسيعرض هذا القانون المؤقت على 

جيزت لضرورة صرف نفقات مستعجلة فتعرض على المجلس أالقوانين المؤقتة التي  ماأ

عادة النظر فيما لم يتم إكسائر القوانين المؤقتة وعندئذ يعتبر ما تم انفاقه مقبوال مع امكان 

 .المكتسبةال يتعارض ذلك مع العقود الحقوقية والحقوق ن أانفاقه شرط 

 يسري مفعول القوانين المؤقتة بنفس الصورة التي يسري فيها مفعول القوانين التي نصت 

عضاء المجلس وال يحاكم في مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من حد األأال يوقف  -54

و ما لم يقبض أبوجود سبب كاف لمحاكمته  باألكثريةليه قرار إالمجلس الذي هو منتسب 

 .الجناية تكابراعليه حين 

وال تتخذ  ليه،إكل عضو ملء الحرية في التكلم ضمن حدود نظام المجلس الذي هو منتسب ل

ثناء مذاكرات أو خطاب يلقيه أي يبديه أو رأجل أي تصويت أن جراءات قانونية مإ

 .المجلس

اء وقف عضو لسبب ما خالل المدة التي ال يكون المجلس منعقدا فيها فيبلغ رئيس الوزرأ إذا

 .الالزميضاح جراءات مع اإلاإل المجلس عندما يعيد اجتماعه
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 الفصل الرابع

 القضاء

 

نظمة التي ال بمقتضى األإوال يعزلون  بإرادةقضاة المحاكم المدنية والشرعية يعينون  -55

 .الملكيصدرها مجلس الوزراء بموافقة 

 :نواعألى ثالث إتقسم المحاكم  -56

 .المدنية المحاكم -1

  .الدينية المحاكم -2

 .الخاصة المحاكم -3

دارتها إو ختصاصهااو سامهاقوأانعقادها ودرجاتها  اكنموأجميع المحاكم  وضاعأتعين  -57

 .الدستورهذا  حكامأن تراعى أبقانون على 

 .شؤونهاالمحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في  -58

يعينها  ألسبابن تعقد جلسة سرية أنه يجوز للمحاكم أال إجميع المحاكمات تكون علنية  -59

 .القانون

 .السرية راءاتجاإلحكامها ما عدا أجراءات المحاكم وإنشر جوز قانونا ي

 .الملك مسباكافة  كامحاألتصدر 

ردنية الهاشمية في شخاص في المملكة األللمحاكم الدينية حق القضاء على جميع األ -60

 ردنجميع المواد المدنية والجزائية بما فيها دعاوي المطالبات التي تقيمها حكومة شرق األ

و المحاكم ألى المحاكم الدينية إال في المواد التي يفوض حق القضاء فيها إتقام عليها  أو

 .ذلكثناء أخر معمول به آو أي قانون أحكام هذا الدستور أالخاصة بموجب 

تستعمل المحاكم الدينية حقها في القضاء المدني والجزائي بمقتضى القانون المعمول به  -61

و في المواد أ لألجانب،الشخصية  باألحوالالمواد المختصة  في - أنهيطة عند ذلك على شر

خرى أخرى التي قضت العادة في العرف الدولي بتطبيق قانون بالد المدنية والتجارية األ

 .القانونمثل هذا القانون بكيفية ينص عليها  ينفذ -بشأنها

الشخصية هي المسائل الداخلة في صالحية المحاكم الشرعية  باألحواللمسائل التي تتعلق ا

 .مسلمينكان الفرقاء  إذاوحدها 
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 :لىإالمحاكم الدينية  تقسم -62

 سالميةاإلالشرعية  المحاكم .أ

 .الدينيةمجالس الطوائف  .ب

حوال الشخصية للمسلمين بمقتضى نصوص للمحاكم الشرعية وحدها حق القضاء في األ -63

ي أمعدال ب 1333ول سنة تشرين األ 25صول المحاكمات الشرعية المؤرخ في أقرار 

وقف لمصلحة أأي وقف  بإنشاءولما وحدها حق القضاء في المواد المختصة  نظام.و أقانون 

 .وقف أليدارة الداخلية المسلمين لدى محكمة شرعية وفي اإل

  .وغيرهادارة شؤونها المالية إسالمية ووقاف اإلمور األأتنظيم و أعين بقانون ي

و في أ ،معا  حوال الشخصية للمسلمين وغير المسلمين نية حق القضاء في األدمللمحاكم ال

ن أذا رضي جميع المتقاضين إال إحد الفريقين فيها غير مسلم أسالمي يكون إقضية وقف 

 .الشرعيةيكون حق القضاء فيها للمحاكم 

و أ مسلمين،كان الفريقان كالهما  ذإلمحاكم الشرعية كذلك حق القضاء في طلبات الدية فيما ل

 .المذكورةن يكون حق القضاء في ذلك للمحاكم أذا رضي الفريقان كالهما إ

 .الشريفالشرع  ألحكام تستعمل المحاكم الشرعية حقها في القضاء وفقا   -64

و أ عترفتامجالس الطوائف الدينية هي مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة التي  -65

 .ردناألنها مؤسسة في شرق أتعترف بها الحكومة 

وتحدد  بها،مجالس الطوائف الدينية بالصورة التي تنص عليها القوانين الخاصة  تتألف -66

مسائل  بشأنو غير المنحصرة أ في هذه القوانين صالحيات المجالس المذكورة المنحصرة

ن االوقاف المنشاة لمصلحة أالشخصية التي قد تعين لها القوانين المذكورة وبش والحاأل

حوال الشخصية حوال الشخصية لها هي مسائل األومسائل األ فقط. الشأنالطائفة ذات 

 .الشرعيةللمسلمين الداخلة في صالحية المحاكم 

ن تتبعها مجالس الطوائف الدينية والرسوم التي أالتي يجب صول عين في هذه القوانين األي

 .تستوفيها

 .خاصةحكام قوانين أتستعمل المحاكم الخاصة حقها في القضاء بمقتضى  -67

طلب رئيس الوزراء تفسير نص قانوني لم تكن المحاكم قد فسرته في خصوص  إذا-أ -68

ليها في الديوان الخاص الذي يلتئم لهذا الغرض بناء على إالنقطة المطلوب تفسيرها فينظر 

 .الوزراءطلب رئيس 
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ينتخبها  ارةداإليؤلف الديوان الخاص من وزير العدلية وموظفين كبيرين من موظفي   -ب

رئيس الوزراء وموظفين كبيرين من موظفي العدلية ينتخبها المجلس القضائي العالي 

 .لعدليةاويجتمع هذا الديوان برئاسة وزير 

ن يصدر أنها جديرة بأ رأىذا إالديوان الخاص قراره في المسالة المعروضة عليه  يعطي -ج

 .بشأنهاقرار 

يكون للقرارات التي يصدرها الديوان الخاص وتنشر في الجريدة الرسمية مفعول  -د

ما ما تعلق منها باي نص من نصوص الدستور فال يعتبر نافذ المفعول ما لم أالقانون 

 .الملكدقه يص

خرى المتعلقة بتفسير القوانين تقررها المحاكم حين وقوعها بالصورة المسائل األ جميع هـ

 .االعتيادية

 

 الفصل الخامس

 دارةاإل

 

يعين شراف عليهم وعزلهم ردن ومدة خدمتهم واإلموظفي الحكومة في شرق األ تعيين -أ -69

                                                                  .الملكيضعه الوزراء بموافقة  بنظام

الهاشمية ودرجاتها  دنيةراألفي المملكة  اريةداإلوالتقسيمات  ةالحكوم دوائر-ب

يضعها مجلس الوزراء بموافقة  بأنظمةسمائها ومنهاج ادارتها وعناوين موظفيها تعين أو

 .ونوعهاالملك تحدد مدى صالحية هؤالء الموظفين االداريين 

 ردنية الهاشمية وبلدياتها تديرها مجالس بلدية طبقا  الشؤون البلدية في مدن المملكة األ -70

 .خاصلقانون 
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 الفصل السادس

 ردنية الهاشميةقوانين المملكة األ

 

ردنية قوانين المملكة األ تكون-القانونخال ما نص عليه بوضوح خالف ذلك في هذا  -71

لغى او تعدل بتشريع يصدر الهاشمية القوانين المعمول بها عند نفاذ هذا الدستور الى ان ت

 .بمقتضاه

 :ن القوانين المعمول بها هيإ

والقوانين  ؛ذلكو قبل أ 1914ول تشرين الثاني سنة أالقوانين العثمانية المنشورة في  -أ

نها معمول بها بقدر ما تسمح أ بإعالنذيع أالعثمانية التي قبل نفاذ هذا الدستور 

تعدل هذه القوانين أو ردنية الهاشمية وبقدر ما لم تلغ حوال بتطبيقها في المملكة األاأل

  .المذكورةبتشريع في المملكة 

ردن منذ في شرق األ باألمرعمال التشريعية الصادرة عن السلطة القائمة جميع األ  -ب

 . 1918سنة  لوليأاليوم الثالث والعشرين من شهر 

 لفصل السابعا

 مواد شتى

و أالتعدين  يجارإو عقد أجميع ما يقبض من الضرائب ومن واردات منح حقوق التعدين  -72

( من هذا 77يجارها بمقتضى المادة )إو أراضي استخراج الزيت ومن بدالت تفويض األ

 .ذلكى وزارة المالية ما لم ينص القانون على خالف إلالقانون يؤدى 

ال إغرض مهما كان نوعه  أليموال الخزانة العامة وال ينفق أال يخصص أي جزء من  -73

تصدق مخصصات كل سنة بقانون ميزانية سنوي يتضمن الدخل والخرج المقدر  بقانون.

تخصيص وصرف مبالغ معينة  ىعل المذكورن ينص القانون أنه يجوز أعلى  السنة،لتلك 

 .معينةلسنين 

 .المذكورويصدق عليها في القانون السنوي  الدخل،تدفع مخصصات الملك من  -74

جل مراقبة تخصيصات أمن  ظمةأنن يضع أيجوز لمجلس الوزراء بموافقة الملك  -75

 .الحكومةموال العامة ومستودعات وصرفيات األ
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 ا  عائدو حق التصرف بها أرض فيها راضي التي تكون رقبة األالحقوق في األ جميع  -أ -76

حكومة المملكة  عن مينا  أن يستعمل هذه الحقوق باعتباره أوله  بالملك.حكومة تناط  لىإ

                                                                                     .الهاشميةردنية األ

جميع المناجم  رمأ الهاشمية،ردنية عن حكومة المملكة األ ينا  أمباعتباره  بالملك،يناط   -ب

و أم تحتها أو في أي ماء أرض أية أكانت في أوالمعادن من أي نوع وصفة سواء 

 ألين يراعي أي منح أم بحيرات على أم نهرية أفوقها سواء كانت تلك المياه ساحلية 

 .الدستورنافذ في تاريخ هذا  يازمتاشخص بتشغيل هذه المناجم والمعادن بموجب 

و أي شخص مفوض من مجلس الوزراء بموافقة الملك ألمجلس الوزراء بموافقة الملك   -77

 :نأ

و أو استخراج الزيت فيما يتعلق بالمناجم أيجار التعدين إو عقد أيمنح حق التعدين  -أ

  .القانونب( من هذا - 76المعادن المذكورة في المادة )

 يأذنن أو أأ( من هذا القانون - 76نيطت به بمقتضى المادة )أرضا أ و يؤجرأيفوض  -ب

ن أرض بصورة مؤقتة بمقتضى الشروط والمدد التي يراها مناسبة على هذه األ بإشغال

و أي تصرف أيجار و اإلأن ال يقع هذا التفويض أهذا القانون و كامحأتراعى في ذلك 

 .القانونال بمقتضى إخرى أخر بطريقة آ

التخاذ  لى الشخص الذي يعينه القانونإجل اعطاء الصالحية أبقانون الدفاع من  يعمل -أ  -78

رجاء العمل بقانون الدولة العادي للدفاع عن الوطن في حالة إجراءات استثنائية بما فيها إ

ويكون هذا القانون نافذ المفعول فقط عندما يعلن عنه بمنشور يصدر  طوارئ،حدوث 

 .الوزراءمن قبل الملك بناء على توصية من مجلس 

لملك بمنشور يصدره بناء على توصية من مجلس الوزراء في حالة حدوث  يجوز - ب

بمقتضى المادة )أ( من هذه المادة غير كافية  راءاتجاإلن أطوارئ خطيرة يعتبر معها 

و أردنية الهاشمية نحاء المملكة األأحكام العرفية في جميع ن يعلن األأللدفاع عن الدولة 

 .منهافي أي جزء 

جل الدفاع عن الدولة أن يصدر تعليمات حسبما تقضي الضرورة بذلك من أه ويجوز ل

شخاص القائمين بتنفيذ منشور كهذا ويظل جميع األ قانون.حكام أي أبغض النظر عن 

عمالهم تجاه قانون البالد ما لم يعفوا من تلك أعرضة للتبعة القانونية التي تترتب على 

 .الغايةالتبعة بقانون يوضع لتلك 
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 فصل الثامنال

 لغاءاتاال

 

 1938لسنة  21كما عدل بمناشير والقوانين رقم  1928ساسي لسنة يلغى القانون األ -79

لغاء ال يؤثر على ن هذا اإلأغير .1946لسنة  9و 1940لسنة  15و 1939لسنة  19و

ويعتبر  القانون،و أي شيء عمل بمقتضاه قبل نفاذ هذا أو نظام وضع أقانونية أي قانون 

 .الدستورو عمل بمقتضى هذا أنه كان قد وضع أ

 1946/ 12/ 7الموافق  1366محرم الحرام  14ي ف

 

 (( باسم هللا وبدعوات اليمن والتوفيق نوافق ))

                          (عبدهللا)


