
 2951من عدد الجريدة الرسمية رقم ٣المنشور على الصفحة  2591ته لسنة الدردني وتعديالالدستور ا
 8/2/2591بتاريخ

 ول الالفصل ا

 الدولة ونظام الحكم فيها

  ١المادة 

يــنزل عـن شــيء منـه ، والشـعب ال يتجـزا وال ردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها الالمملكة ا
 .مة العربية ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي الردني جـزء من االا

  ٢المادة 

 .دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية  االسالم

  ٣المادة 

 .مملكة ويجوز نقلها الى مكان آخر بقانون خاص مدينة عمان عاصمة ال

  ٤المادة 

قطع متساوية  ثالثطولها ضعف عرضها وتقسم افقيا الى  :ردنية على الشكل والمقاييس التالية التكون الراية ا
متوازية ، العليا منها سوداء والوسطى بيضاء والسفلى خضراء ، يوضع عليها من ناحية السارية مثلث قائم احمـر 

شعة الاعدتــه مسـاوية لعــرض الرايـة وارتفاعـه مسـاو لنصـف طولها وفـي هــذا المثلث كوكب ابيض سـباعي اق
مسـاحته ممــا يمكـن ان تسـتوعبه دائـرة قطرهـا واحــد مـن اربعـة عشـر مـن طـول الرايــة وهــو موضــوع بحيــث يكــون 

ن زوايــا المثلــث وبحيــث يكـــون المحــور المــار مــن احــد الرؤوس موازيًا وســطه عنــد نقطــة تقــاطع الخطــوط بيــ
  .لقاعدة هذا المثلث 

 الفصل الثاني 

 ردنيين وواجباتهمالحقوق ا

  ٥المادة 

 .ردنية تحدد بقانون الالجنسية ا

 



  ٦المادة 

 .تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق او اللغة او الدين ال ردنيون امام القانون سواء الا. ١

 .جتماعي واجب مقدس على كل أردنيالالدفاع عن الوطن وأرضه ووحدة شعبه والحفاظ على السلم ا. ٢

 .ردنيين التكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود امكانياتها وتكفل الطمانينة وتكافؤ الفرص لجميع ا.٣ 

وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي أواصرها  واألخالقسرة أساس المجتمع قوامها الدين ألا. ٤ 
  .وقيمها

 .واالستغاللساءة إلعاقات ويحميهم من اإلي امومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء وذو أليحمي القانون ا. ٥

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

  ٧المادة 

  .الحرية الشخصية مصونة . ١

 .جريمة يعاقب عليها القانون لألردنيينكل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة . ٢

    1122هكذا اصبحت هذ المادة بعد تعديلها بموجب الدستور المعدل لسنة  -:المادة  تعديالت  

 ٨المادة 

  .وفق أحكام القانونال يجوز أن يقبض على أحد أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته إال . ١ 

نســـان، إلكـــل مـــن يقبـــض عليـــه أو يوقـــف أو يحبـــس أو تقيـــد حريتــه تجـــب معاملتـــه بمــا يحفـــظ عليــه كرامـــة ا. ٢
مــاكن أليجــوز حجــزه فـي غــير اال شــكال، أو إيــذاؤه بــدنيًا أو معنويــًا ، كمــا أليجـــوز تعذيبــه، بــأي شــكل مــن اال و
 .يعتد به ال ـتي تجيزهــا القــوانين، وكل قول يصدر عن أي شخص تحت وطأة أي تعذيب أو إيذاء أو تهديد الـ

ستعاضــة عنــه بــالنص الحــالي الهكــذا اصــبحت هــذه المــادة بعــد الغــاء نصــها الســابق وا -:المادة  تعديالت  
  :ن نصها السابق كما يلي حيث كا 1122بموجــب الدســتور المعــدل لســنة 

  .وفق احكام القانون ال يجوز ان يوقف احد او يحبس اال 

 



 ٩المادة 

  .يجوز ابعاد اردني من ديار المملكة ال . ١ 

قامـة فــي مكــان الان يلــزم باال قامــة فـي جهــة مــا أو يمنــع مــن التنقـل واليجـوز ان يحظــر علــى اردنــي اال . ٢
  .حوال المبينة في القانون الفــي اال معيــن ا

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

 29المادة 

 .حوال المبينة في القانون ، وبالكيفية المنصوص عليها فيه الفي اال يجوز دخولها ا فالللمساكن حرمة  

  ١١المادة 

 .للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون ال يستملك ملك احد اال 

  21المادة 

 .بمقتضى القانون ال تصادر اموال منقولة او غير منقولة اال تفرض قروض جبرية وال 

  21المادة 

  :لزامي على احد غير انه يجوز بمقتضى القانون فرض شغل او خدمة على اي شخص اليفرض التشغيل اال 

مجاعـة ، او زلــزال  في حالة اضطرارية كحالة الحرب ، او عند وقوع خطـر عـام او حريــق، او طوفــان ، او. ١
او الحيوان ، او آفات حيوانية او حشــرية او نباتية او ايـة آفـة اخــرى مثلهـا او فـي  لالنساناو مـرض وبائي شديد 

  .مة جميع السكان او بعضهم الى خطر الاية ظروف اخـرى قد تعرض س

 بنتيجـــة الحكـــم عليـــه مـــن محكمـــة علـــى ان يـــؤدي ذلـــك العمـــل او الخدمـــة تحـــت اشـــراف ســـلطة رســـمية وان. ٢
 يؤجـــر الشخص المحكوم عليه الى اشخاص او شركات او جمعيات او اية هيئة عامة او يوضع تحت تصرفها ال 

  21المادة 

ديــان والعقائــد طبقــًا للعــادات المرعيــة فــي المملكــة مــا لــم تكــن مخلــة الا القيــام بشــعائرتحمــي الدولــة حريــة 
 . لآلداببالنظــام العــام او منافية 

 



  29المادة 

تكفــل الدولــة حريــة الــراي ، ولكــل اردنــي ان يعــرب بحريــة عــن رايــه بــالقول والكتابــة والتصــوير وســائر . ١
  .يتجاوز حدود القانون ال وســائل التعبيــر بشرط ان 

يخــالف أحكــام القــانون ال ـي بمــا دبــي والفــني والثقــافي والرياضـألبــداع اإلتكفــل الدولــة حريــة البحــث العلمــي وا.1
  .داب آلم والعاأو النظــام ا

  .ضمن حدود القانون اإلعالمتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل . ٣

  .بأمر قضائي وفق أحكام القانونال إلغاء ترخيصها إال و اإلعالميجوز تعطيل الصحف ووسائل ال . ٤

حكــام العرفيــة أو الطــوارئ أن يفــرض القــانون علــى الصــحف والنشــرات والمؤلفــات ألن االيجــوز فــي حالــة إعــ. ٥
  .العامة وأغراض الدفاع الوطني سالمةمور التي تتصل بالألتصال رقابة محدودة في االوا اإلعالمووســائل 

  .ف ينظم القانون اسلوب المراقبة على موارد الصح. ٦

  : المادة  تعديالت

حيــث كــان نــص الفقــرات  1122هكــذا اصــبحت هــذه المــادة بعــد تعــديلها بموجــب الدســتور المعــدل لســنة -
  :الســابق كمــا يلي 

  .الصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القانون . ٢

  .وفق احكام القانون ال الغاء امتيازها اال يجوز تعطيل الصحف وال . ٣

حكــام العرفيــة او الطــوارئ ان يفــرض القــانون علــى الصــحف والنشــرات والمؤلفــات الن االيجــوز فــي حالــة اعــ. ٤
  . مة العامة واغراض الدفاع الوطنيالمور التي تتصل بالسالذاعــة رقابة محدودة في االوا

 21المادة 

  .جتماع ضمن حدود القانون الحق ا لالردنيين. ١ 

ان تكــون غايتهــا مشــروعة ووســائلها  علــىحــزاب السياســية الحــق تــاليف الجمعيــات والنقابــات وا لالردنيين. ٢
  .تخالف احكام الدستور ال ســلمية وذات نظم 

 .حزاب السياسية ومراقبة مواردها الينظم القانون طريقة تاليف الجمعيات والنقابات وا. ٣



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

  21المادة 

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

  28المادة 

تخضــع ال تصــال ســرية الســائل ات البريديــة والبرقيــة والمخاطبــات الهاتفيــة وغيرهــا مــن و التعتــبر جميــع المراســ
  .بأمر قضائي وفق أحكام القانون ال ع أو التوقيف أو المصادرة إالطإلللمراقبــة أو ا

ستعاضــة عنــه بــالنص الحــالي الهكــذا اصــبحت هــذه المــادة بعــد الغــاء نصــها الســابق وا -:المادة  تعديالت
  :حيث كان نصها السابق كما يلي  1122بموجــب الدســتور المعــدل لســنة 

فـــي ال ـــع للمراقبــة او التوقيــف اتخضال ت البريديــة والبرقيــة والمخاطبـــات الهاتفيـــة ســـرية فــالتعتــبر جميـــع المراســ
  .حـــوال المعينة في القانون الا

 25المادة 

حكام العامة المنصــوص عليها اليحق للجماعات تاسيس مدارسها والقيام عليها لتعليم افرادها على ان تراعي ا 
 في القـانون وتخضع لرقابة الحكومة في برامجها وتوجيهها 

 19المادة 

 .ردنيين وهو مجاني في مدارس الحكومة الـساسي الزامي لالاالتعليم  

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

 

  12المادة 

  .السياسيون بسبب مبادئهم السياسية او دفاعهم عن الحرية  الالجئونيسلم ال . ١

 .تفاقات الدولية والقوانين اصول تسليم المجرمين العاديين التحدد ا. ٢

  ٢٢المادة 



  .نظمة اللكل اردني حق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة في القانون او ا. ١

والبلــديات يكــون علــى اســاس دارات الملحقــة بهــا الالتعييــن للوظــائف العامــة مــن دائمــة ومؤقتــة فــي الدولــة وا. ٢
 .ت الهـالكفايــات والمؤ 

 11المادة 

  .قتصاد الوطني والنهوض به الردنيين بتوجيه االلـالمواطنين وعلى الدولة ان توفره العمل حق لجميع . ١ 

  :تية آلتحمي الدولة العمل وتضع له تشريعًا يقوم على المبادئ ا. ٢

  .اعطاء العامل اجرا يتناسب مع كمية عمله وكيفيته .أ 

  .جر السبوعية ومنح العمال ايام راحة اسبوعية وسنوية مع االتحديد ساعات العمل ا.ب 

 تقرير تعويض خاص للعمال المعيلين ، وفي احوال التسريح والمرض والعجز والطوارئ الناشئة عن العمل .ج 

  .حداث الساء واتعيين الشروط الخاصة بعمل الن.د  .

  .خضوع المعامل للقواعد الصحية .ـ ه

 .تنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون .و 

 الفصل الثالث

 السلطات

 احكام عامة

 11المادة 

  .مة مصدر السلطات الا. ١ 

 مة سلطاتها على الوجه المبين في هذا الدستور التمارس ا. ٢

  



 19المادة 

 .عيان والنواب المة من مجلسي االمة والملك ويتالف مجلس االتناط السلطة التشريعية بمجلس ا 

 11المادة 

 .ها بواسطة وزرائه وفق احكام هذا الدستور التناط السلطة التنفيذية بالملك ويتو 

 11المادة 

حكـــام وفـــق الــا ودرجاتهـــا وتصـــدر جميـــع اف انواعهـالهـــا المحـــاكم علـــى اختـــالالســـلطة القضـــائية مســـتقلة تتو 
 .القـــانون باســـم الملك 

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

 

 الفصل الرابع 

 السلطة التنفيذية 

 ول الالقسم ا

 الملك وحقوقه

 18المادة 

بــن الحســين، وتكــون وراثــة العــرش فــي هللا ردنيــة الهاشــمية وراثــي فــي اســرة الملــك عبــد االعــرش المملكــة ا 
  :حكام التالية الد الظهور وفق االالــذكور مــن او

كــبر ، البــن االيــة الملــك مــن صــاحب العــرش الــى اكــبر ابنائــه ســنًا ثــم الــى اكــبر ابنــاء ذلــك االتنتقــل و.أ 
يــة الــى اكــبر ابنائــه ولــو البنــاء قبــل ان ينتقــل اليــه الملــك كانــت الوالوهكــذا طبقــة بعــد طبقــة ، واذا توفــي اكــبر ا

ية الــان للمتوفــى اخــوة علــى انــه يجوز للملك ان يختار احد اخوته الذكور وليًا للعهد وفي هذه الحالة تنتقل وك
  .الملك من صاحب العرش اليه 

ية الملك عقب تنتقل الى اكبر اخوتـه واذا لــم يكـن لـه اخــوة فـالى اكبر ابنـاء اكـبر الاذا لم يكن لمن له و.ب 
  .خوة الخرين بحسب ترتيب سن اآلكبر اخوته ابن فالى اكبر ابناء اخوته االن لـم يكن اخوتــه فـا



عمام وذريتهم على الترتيب المعين في الفقرة الية الملك الى االخوة تنتقل والخوة وابناء االفي حال فقدان ا.ج 
 ) .ب(

لة الـمة من سالمجلس اواذا توفي آخر ملك بدون وارث على نحو ما ذكر يرجع الملك الى من يختاره .د  
  .مؤسس النهضة العربية المغفور له الملك حسين بن علي 

  .مولودًا من زوجة شرعية ومن ابوين مسلمين اًل ـيشترط فيمن يتولى الملك ان يكون مسلمًا عاق.ـ ه

سـتثناء الهـذا ايشــمل ال يعتلي العرش احـد ممـن اسـتثنوا بارادة ملكيـة من الوراثـة بسـبب عـدم ليـاقتهم ، وال .و 
  .اعقـاب ذلـك الشخص 

قل بينهم وزيرا الداخلية الرادة ان تكون موقعًا عليها من رئيس الوزراء واربعة وزراء على االويشترط في هذه ا
 .والعدلية 

 يبلــغ الملــك ســن الرشــد مــتى اتــم ثمــاني عشــرة ســنة قمريــة مــن عمــره ، فــاذا انتقــل العــرش الــى مــن هــو دون.ز 
حيات الملــك الوصــي او مجلــس الوصــاية الــذي يكــون قــد عيــن بــارادة ملكيــة ســامية الهــذه الســن يمــارس صــ

لجــالس علــى العرش واذا توفي دون ان يوصي يقوم مجلس الوزراء بتعيين الوصي او مجلس صــادرة مــن ا
  .الوصاية 

حياته نائــب او هيئـة نيابة ويعيـن الـاذا اصبح الملك غير قادر على تولي سلطاته بسبب مرضه فيمارس ص.ح 
  .لى اجراء هذا التعيين يقوم به مجلس الوزراءالنائــب او هيئة النيابة بارادة ملكية وعندما يكون الملك غير قادر ع

حياته مدة الـد فيعين قبل مغادرته بارادة ملكية نائبًا او هيئة نيابة لممارسة صالـاذا اعتزم الملك مغادرة الب.ط 
رادة واذا امتد غيـاب الملـك اكـثر الغيابـه وعلى النائب او هيئة النيابة ان تراعي اية شروط قد تشتمل عليها تلـك ا

  .مر الجتماع لينظر في االالى اًال مة مجتمعًا يدعى حاالمن اربعة اشـهر ولـم يكن مجلس ا

او هيئة النيابــة عملــه يقسـم اليميــن المنصـوص قبل ان يتولى الوصي او النائب او عضــو مجلـس الوصاية .ي 
  .وزراء لمن هذا الدستور امام مجلس ا ) ٢٢(عليهـا فــي المادة 

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



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

  .عمره 

ية الملك بسبب مرض عقلي فعلى مجلس الوزراء بعد التثبت مـن ذلك ان الاذا تعذر الحكم على من له و.م 
مـة انتهـاء الجتماع فاذا ثبت قيام ذلك المــرض بصـورة قاطعــة قـرر مجلـس االمة في الحال الى االيـدعو مجلـس ا

اًل احكـام الدســتور واذا كـان عندئــذ مجلــس النــواب منحـ ية ملكـه فتنتقـل الـى صــاحب الحـق فيهــا مـن بعـده وفــقالو
 .جتماع لهذا الغرض مجلس النواب السابق الاو انتهــت مدتــه ولـم يتـم انتخـاب المجلس الجديد فيدعى الى ا

على انه يجوز للملك ان يختار احد اخوته (هكذا اصبحت هذه المادة بعد اضافة عبارة  -:ت المادة الـتعدي
منها )أ (الى اخر الفقرة )ية الملك من صاحب العرش اليه الالذكور وليا للعهد وفي هذه الحالة تنتقل و

  . 5691بموجب تعديل الدستور لسنة 

 

  15المادة 

عيــان ان يحــافظ علــى البرئاســة رئيــس مجلــس امــة الــذي يلتئــم اليقســم الملــك اثــر تبوئــه العــرش امــام مجلــس ا
 .مة الـالدســتور وان يخلص ل

 19المادة 

 .الملك هو راس الدولة وهو مصون من كل تبعة ومسؤولية  

 12المادة 

تتضمن ما يخالف ال زمة لتنفيذها بشرط ان الـنظمة الالالملك يصدق على القوانين ويصدرها ويامر بوضع ا 
 . احكامها 

 11المادة 

 .على للقوات البرية والبحرية والجوية الالملك هو القائد ا 

  ٣٣المادة 

  .تفاقات الالملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات وا. ١



تفاقات التي يترتب عليها تحميـل خزانة الدولــة شـيئا مـن النفقــات او مسـاس فـي حقــوق الالمعاهدات وا. ٢
يجوز في أي حال ان تكون ال مة والاذا وافق عليها مجلس اال تكون نافذة اال ردنييـن العامـة او الخاصة الا

 . الشـروط السـرية فــي معاهـدة او اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية

 2591ردني لسنة الهكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب تعديل الدستور ا -:ت المادة التعديـ
  :حيث كان نصها السابق كما يلي  2591لسنة  ١والدستور رقم 

  .الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات . ١

خرى التي يترتب عليها تعديل في اراضي الحة والمعاهدات االـمعاهدات الصلح والتحالف والتجارة والم. ٢
ردنيين العامة او الالدولة او نقص في حقوق سيادتها او تحميل خزانتها شيئا من النفقات او مساس بحقوق ا

يجوز في أي حال ان تكون الشروط السرية في ال مة والاذا وافق عليها مجلس اال تكون نافذة اال الخاصة 
 .للشروط العلنية  معاهدة ما مناقضة

 11المادة 

  .نتخابات لمجلس النواب وفق احكام القانون الوامر باجراء االالملك هو الذي يصدر ا. ١ 

  .جتماع ويفتتحه ويؤجله ويفضه وفق احكام الدستور المة الى االالملك يدعو مجلس ا. ٢

 ..للملك ان يحل مجلس النواب . ٣

 .عيان او يعفي احد اعضائه من العضوية الللملك ان يحل مجلس ا. ٤

اليها بالنص الحالي بموجب الدستور ) ٤(هكذا اصبحت هذه المادة بعد اضافة الفقرة  -:ت المادة الـتعدي
  2591المعدل لسنة 

  19المادة 

الملك يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم بناء على تنسيب رئيس 
 .الوزراء 

  11المادة 

 .عيان ويقبل استقالتهم العيان ويعين من بينهم رئيس مجلس االالملك يعين اعضاء مجلس ا

 



 11المادة 

خرى وله ان يفـوض هذه الوسمة والقاب الشرف االالملك ينشئ ويمنح ويسترد الرتب المدنية والعسكرية وا. ١ 
  .السـلطة الـى غيره بقانون خاص 

 .تضرب العملة باسم الملك تنفيذاً للقانون . ٢

 

 18المادة 

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

 15المادة 

بعد تصديق الملك وكل حكم من هذا القبيل يعرضه عليه مجلس الوزراء مشفوعًا ببيان ال عدام االينفذ حكم اال  
 .رايه فيه 

 19المادة 

رادة الملكية موقعة مــن رئيـس الـوزراء والوزيـر او الــوزراء الحياته بارادة ملكية وتكون االـيمارس الملك ص 
 .المختصين يبـدي الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة 

 القسم الثاني 

 وزراءلا

 12المادة 

 يؤلف مجلس الوزراء من رئيس الوزراء رئيسًا ومن عدد من الوزراء حسب الحاجة والمصلحة العامة  

 11المادة 

  .يحمل جنسية دولة أخرىال أردني ال يلي منصب الوزارة وما في حكمها إال  

ستعاضــة عنــه بــالنص الحــالي الهكــذا اصــبحت هــذه المــادة بعــد الغــاء نصــها الســابق وا-:ت المادة الـتعدي
  .اردني ال يلي منصب الوزارة اال  :حيث كان نصها السابق كما يلي  1122بموجــب الدســتور المعــدل لســنة 

 



 11المادة 

 يقسموا امام الملك اليمين التالية على رئيس الوزراء والوزراء قبل مباشرتهم اعمالهم ان 

مــة واقــوم بالواجبــات الالعظيــم ان اكــون مخلصــًا للملــك ، وان احــافظ علــى الدســتور وان اخــدم اهللا اقســم بــا" :
 " .الموكولــة الــّي بامانة 

  ٤٤المادة 

ال ك الحكومــة ولــو كــان ذلــك فــي المــزاد العلــني كمــا اليجــوز للوزيــر ان يشــتري او يســتاجر شــيئًا مــن امــال 
يجــوز لــه اثنــاء وزارته ان يكون عضوًا فـي مجلـس ادارة شـركة مــا ، او ان يشترك فـي اي عمل تجـاري او مالي 

 .ة شركة او ان يتقاضـى راتبـًا مـن اي

 19المادة 

يتولى مجلس الوزراء مسـؤولية ادارة جميــع شـؤون الدولـة الداخليـة والخارجيـة باسـتثناء ما قــد عهـد او يعهد بــه . ١ 
  .مــن تلــك الشؤون بموجب هذا الدستور او اي قانون الى اي شخص او هيئة اخرى 

  .حيات رئيس الوزراء والوزراء ومجلس الوزراء بانظمة يضعها مجلس الوزراء ويصدق عليها الملك الـتعين ص. ٢

وتـم الغـاء نـص  ١١١٢هكذا اصبحت هذه المادة بعـد تعـديلها بموجب الدسـتور المعدل لسـنة  -:ت المادة الـتعدي
تحــاد الاو دســتور ا(وتــم تعــديلها بشــطب عبــارة  2591منهـا بموجــب الدســتور المعــدل لســنة  ) ١(الفقرة 
السابق ) ١(حيث كان نص الفقرة  2591لسنة  ١ردني رقم الالــتي وردت فيهــا بموجــب تعديــل الدستور ا)العربــي
  :كما يلي

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

 .اخرى 

 

 11المادة 

 .ر حسب ما يذكر في مرسوم التعيين يجوز ان يعهد الى الوزير بمهام وزارة او اكث 

 



 11المادة 

الوزير مسـؤول عـن ادارة جميـع الشؤون المتعلقـة بوزارتــه وعليــه ان يعـرض على رئيــس الــوزراء ايـة مسـالة . ١ 
  .خارجــة عـن اختصاصه 

خــرى علــى مجلــس المــور االاحياته واختصاصــه ويحيــل اليتصــرف رئيــس الــوزراء بمــا هــو ضــمن صــ. ٢
  .زمة بشانها الـتخــاذ القرارات الالالــوزراء 

 18المادة 

حـوال اليوقع رئيس الوزراء والوزراء قرارات مجلس الوزراء وترفع هذه القرارات الى الملـك للتصـديق عليهــا فـي ا 
وينفـذ هـذه القـرارات رئيـس .الــتي ينــص هذا الدستور او اي قانون او نظام وضع بمقتضاه على وجـوب ذلــك 

 .الـوزراء والـوزراء كـل فــي حدود اختصاصه 

 15ة الماد

 .تخلي الوزراء من مسؤوليتهم ال اوامر الملك الشفوية او الخطية  

 99المادة 

 .عند استقالة رئيس الوزراء أو إقالته أو وفاته يعتبر جميع الوزراء مستقيلين حكمًا  

ستعاضــة عنــه بــالنص الحــالي الهكــذا اصــبحت هــذه المــادة بعــد الغــاء نصــها الســابق وا -:ت المادة الـتعدي
عند استقالة رئيس الوزراء او اقالته  :حيث كان نصها السابق كما يلي  1112بموجــب الدســتور المعــدل لســنة 

  .يعتبر جميع الوزراء مستقيلين او مقالين بطبيعة الحال 

 92ادة الم

رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون امام مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة كما ان كل  
 .وزيــر مسـؤول امام مجلس النواب عن اعمال وزارته 

 91المادة 

عيــان والنـواب حـق التصـويت فـي مجلسـه وحق اللرئيس الوزراء او للوزير الذي يكون عضوًا في احد مجلسـي ا 
المجلسين ، اما الوزراء الذين ليسوا من اعضاء احد المجلسين فلهم ان يتكلموا فيها دون ان يكون ال م فــي كالالكـ

عضاء في مخاطبة المجلسين والوزير الم على سائر الهم حـق التصــويت وللوزراء او من ينوب عنهم حق التقد
 .يتقاضى في الوقت نفسه مخصصات العضوية في اي من المجلسين ال الذي يتقاضــى راتـب الــوزارة 



 91المادة 

تعقد جلسة الثقة بالوزارة او باي وزير منها اما بناء علــى طلـب رئيـس الـوزراء وامـا بنـاء على طلب موقع مـن . ١ 
  .يقل عن عشرة اعضاء من مجلس النواب ال عـدد 

المختــص او هيئــة تتجــاوز مــدتها عشــرة ايــام اذا طلــب ذلــك الوزيــر ال قــتراع علــى الثقــة لمــرة واحــدة اليؤجــل ا. ٢
  .ل هذه المدة الـيحل المجلس خال الــوزارة و

ل شــهر واحــد مـن تــاريخ اليترتــب علــى كــل وزارة تؤلــف ان تتقــدم ببيانهـا الــوزاري الــى مجلــس النـواب خــ. ٣
  .تاليفهـا اذا كـان المجلس منعقدًا وان تطلب الثقة على ذلك البيان 

نعقاد لدورة استثنائية وعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وان الـجلس النواب غير منعقد يدعى لإذا كان م. ٤
  .ل شهر من تاريخ تأليفهاالـتطلب الثقة على ذلك البيان خ

ل الـفعلى الــوزارة أن تتقـدم ببيانهـا الـوزاري وان تطلـب الثقـة على ذلـك البيـان خاًل ـإذا كان مجلس النواب منح .٥
  .شـهر من تاريخ اجتماع المجلس الجديد

غلبية ألمن هذه المادة تحصل الوزارة على الثقة إذا صوتت لصالحها ا ) ٥(و ) ٤(و ) ٣(رات لفقراض األغ. ٦
  .المطلقــة مـن أعضاء مجلس النواب

  :ت المادة الـتعدي

وتعديلها بموجب الدستور  )91(بدل من  ) 90(هكذا اصبحت هذه المادة بعد اعادة ترقيمها لتصبح برقم  -
منهـا ثــم بتعـديل  ٢الى اخر الفقـرة )ل هذه المدة الـيحل المجلس خال و(وتم اضافة عبارة  1122المعدل لسـنة 

منها بموجب الدستور  ٣وكان قد تم تعديل الفقرة  2591ردني لسنة المنهـا بموجــب تعديل الدستور ا ٣الفقـرة 
  :السابق كما يلي ) ٣(ان نص الفقرة حيـث كــ . 2591المعدل لسنة 

يترتب على كل وزارة تؤلف ان تتقدم الى مجلس النواب ببيانها الوزاري وان تطلــب الثقـة على هـذا البيـان اذا . ٣
  .نعقاد الكــان فـي حالة ا

 91المادة 

  .تطرح الثقة بالوزارة او باحد الوزراء امام مجلس النواب . ١ 

  .كثرية المطلقة من مجموع عدد اعضائه وجب عليها ان تستقيل الاذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة با. ٢



  .واذا كان قرار عدم الثقة خاصًا باحد الوزراء وجب عليه اعتزال منصبه. ٣

 (90(بــدل مــن  ) 91)هكــذا اصــبحت هــذه المــادة بعــد اعــادة ترقيمهــا لتصــبح بــرقم   -:ت المادة الـتعدي
  :حيث كان نصها السابق كما يلي  2591وتعــديلها بموجــب الدســتور المعــدل لسنة 

تطرح الثقة بالوزارة او باحد الوزراء امام مجلس النواب فاذا قرر المجلس عـدم الثقـة بـالوزارة باكثريــة ثلـثي 
عضـاء الــذي يتالف منهم المجلس وجب عليها ان تستقيل واذا كان القرار خاصا باحد الوزراء وجب عليه الا

  .اعتزال منصبه 

  ٥٥المادة 

ـب إليهــم مـن جـرائم ناتجـة عــن تأدية وظـائفهم أمام المحـاكم النظاميـة المختصــة فــي يحاكم الوزراء علـى مـا ينس
  .حكام القانونألالعاصـمة، وفقًا 

ستعاضــة عنــه بــالنص الحــالي الهكــذا اصــبحت هــذه المــادة بعــد الغــاء نصــها الســابق وا -:ت المادة الـتعدي
  :حيث كان نصها السابق كما يلي  1122بموجــب الدســتور المعــدل لســنة 

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

 91المادة 

حالـة إليصــدر قـرار اال سـباب المبررة لذلك وأللمجلس النواب حـق إحالـة الـوزراء إلى النيابـة العامـة مـع إبــداء ا 
  .عضاء الذين يتألف منهم مجلس النوابألبأغلبيـة اال إ

 :ت المادة الـتعدي

ستعاضــة عنــه بــالنص الحــالي بموجــب الدســتور الهكــذا اصــبحت هــذه المــادة بعــد الغــاء نصــها الســابق وا -
يصــدر قـرار ال لمجلــس النــواب حــق اتهـام الــوزراء و : حيث كان نصها السابق كما يلي  1122المعــدل لســنة 

عضـاء الـذين يتــالف منهـم مجلــس النواب وعلى المجلس ان يعين من الا باكثريــة ثلــثي اصــواتال تهــام االا
  .تهام وتاييده امام المجلس العالي الاعضائه من يتولى تقديم ا

 91المادة 

تمنع اسـتقالته ال حالة عن مجلس النواب وإليوقف عن العمل الوزير الذي تتهمه النيابة العامة اثر صدور قرار ا 
  .ستمرار في محاكمتهالعليه أو امن إقامـة الدعوى 



ستعاضــة عنــه بــالنص الحــالي الهكــذا اصــبحت هــذه المــادة بعــد الغــاء نصــها الســابق وا -:ت المادة الـتعدي
 :حيث كان نصها السابق كما يلي 1122بموجــب الدســتور المعــدل لســنة 

يؤلف المجلس العالي من رئيس اعلى محكمة نظامية رئيسا ومن ثمانية اعضاء اربعة منهم من اعضاء مجلس  
قدميــة وعنــد الضــرورة يكمــل القتراع واربعــة مــن قضــاة المحكمــة المــذكورة بترتيــب االعيـان يعينهــم المجلــس بــاالا

  .قدمية ايضا الترتيب االعــدد مــن رؤســاء المحاكم التي تليها ب

 الفصل الخامس 

 المحكمة الدستورية

 98المادة 

تنشأ بقانون محكمة دسـتورية يكـون مقرهـا فـي العاصمة وتعتــبر هيئـة قضـائية مسـتقلة قائمــة بـذاتها، وتؤلــف . ١ 
  .قل من بينهم الرئيس يعينهم الملكألمن تســعة أعضاء على ا

 .تكون مدة العضوية في المحكمة الدستورية ست سنوات غير قابلة للتجديد . ٢

ستعاضـــة عنـــه بــالنص الهكـــذا اصـــبحت هـــذه المــادة بعـــد تعـــديلها بالغـــاء نصـــها الســابق وا -:ت المادة الـتعدي
الــواردة فيــه لتصــبح )التاســع (ى ــلإ)الخــامس (وٕاعــادة تــرقيم الفصــول مــن  )الفصـــل الخــامس(الحـــالي وباضـــافة 

حيث كان نصها السابق كما  1122التوالي بموجب الدستور المعدل لسنة ى ــعل)العاشــر(ى ــلإ)الســادس (مــن 
منصوص عليهـا فيه وتعين بقانون خـاص يطبق المجلس العالي قانون العقوبــات المعمـول بـه فــي الجـرائم ال :يلي 

  .يتناولها قانون العقوبات ال حوال التي الالجـرائم التـي تترتب عليها مسؤولية الوزراء في ا

 95المادة 

نظمـــة النافــذة وتصــدر أحكامهـــا باســـم ألتختــص المحكمــة الدســتورية بالرقابـــة علـــى دســـتورية القــوانين وا. ١ 
لــم  الملـــك، وتكــون أحكامهــا نهائيــة وملزمــة لجميــع الســلطات وللكافــة، كمــا تكــون أحكامهــا نافــذة بــأثر مباشــر مــا

ل خمسة عشر يومًا الـيحــدد الحكــم تاريخــًا آخــر لنفاذه، وتنشر أحكام المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية خ
  .من تاريخ صدورها

للمحكمة الدستورية حق تفسير نصوص الدستور إذا طلب إليها ذلك بقـرار صــادر عـن مجلس الــوزراء أو . ٢
 .غلبية ويكون قرارها نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسميةألمة باألحد مجلسي اأبقرار يتخــذه 



ستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب الهكذا اصبحت هذه المادة بالغاء نصها السابق وا -:ت المادة الـتعدي
  :حيث كان نصها السابق كما يلي  1122الدستور المعدل لسـنة 

 .حكام بالعقوبة من المجلس العالي باغلبية ستة اصوات التصدر ا

 19المادة 

نظمة ألالمحكمة الدستورية في دستورية القوانين واللجهات التالية على سبيل الحصر حق الطعن مباشرة لدى . ١ 
  :النافذة

  .عيانألمجلس ا.أ 

 مجلس النواب .ب 

  .مجلس الوزراء.ج 

ي من أطراف الدعوى إثارة الدفع بعدم الدستورية وعلى المحكمة ألفي الدعوى المنظورة أمام المحاكم يجوز . ٢
القانون لغايات البت في أمر إحالته إلى المحكمة  إن وجدت أن الدفع جدي تحيله إلى المحكمة التي يحددها

 .الدستورية

ستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب الهكذا اصبحت هذه المادة بالغاء نصها السابق وا -:ت المادة الـتعدي
    :حيث كان نصها السابق كما يلي  1122الدستور المعدل لسـنة 

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

 12المادة 

  :يشترط في عضو المحكمة الدستورية ما يلي. ١ 

  .يحمل جنسية دولة أخرىال أن يكون أردنيًا و.أ 

 .أن يكون قد بلغ الخمسين من العمر .ب 

قضاة في محكمتي التمييز والعدل العليا أو من أساتذة القانون في الجامعات الذين أن يكون ممن خدموا .ج  
تقل عن خمس عشرة سنة في المحاماة ومن أحد ال ستاذية أو من المحامين الذين أمضوا مدة أليحملون رتبـة ا

 .عيانألالمختصين الذين تنطبـق عليهم شروط العضوية في مجلس ا



 :الدستورية قبل مباشرتهم أعمالهم أن يقسموا أمام الملك يمينا هذا نصها على رئيس وأعضاء المحكمة . ٢ 
مــة وأقــوم ألالعظيــم أن أكــون مخلصــا للملــك والــوطن، وأن أحــافظ علــى الدســتور وأن أخــدم اهللا أقســم بــا"

 " .بالواجبــات الموكولة إلّي بأمانة 

وٕادارتهـا وكيفيـة الطعن أمامها وجميـع الشــؤون المتعلقـة بهـا وبإجراءاتهـا يحدد القانون طريقة عمل المحكمة . ٣ 
وبأحكامهــا وقراراتها، وتباشر أعمالها بعد وضع القانون المتعلق بها موضع التنفيذ ويبين القانون حقوق أعضائها 

 .وحصانتهم

 :ت المادة الـتعدي

ستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب الدستور المعدل لسـنة الهكذا اصبحت هذه المادة بالغاء نصها السابق وا 
  :حيث كان نصها السابق كما يلي  ١١١٢

تمنع استقالته ال الوزير الذي يتهمه مجلس النواب يوقف عن العمل الى ان يفصل المجلس العالي في قضيته و
  .مرار في محاكمته ستالمـن اقامة الدعوى عليه او ا

 الفصل السادس 

 السلطة التشريعية 

 مةالمجلس ا

 11المادة 

 .عيان ومجلس النواب المجلس ا:مة من مجلسين اليتالف مجلس ا 

 ول الالقسم ا

 عيانالمجلس ا

 11المادة 

 .يتجاوز نصف عدد مجلس النواب ال عيان بما فيه الرئيس من عدد اليتالف مجلس ا 

 

 



 11المادة 

مــن هــذا الدســتور ان يكـون قــد  ) 99(عيان زيـادة علـى الشـروط المعينـة فــي المـادة اليشترط في عضو مجلس ا 
  :تية آلاتـم اربعيــن سنة شمسية من عمره وان يكون من احدى الطبقات ا

والـوزراء المفوضـين ورؤسـاء رؤساء الوزراء والوزراء الحاليون والسابقون ومن اشغل سـابقًا مناصــب السـفراء 
سـتئناف النظاميــة والشـرعية والضــباط المتقاعـدون مـن المجلــس النـواب ورؤساء وقضاة محكمة التميـيز ومحـاكم ا

ـن ء مـالاقــل مــن مــرتين ومــن ماثــل هــؤال رتبــة امـير لــواء فصاعدًا والنــواب الســابقون الــذين انتخبــوا للنيابــة 
 .مة والوطن الـالشخصــيات الحــائزين علــى ثقــة الشــعب واعتمادًه باعمالهم وخدماتهم ل

 19المادة 

عضــاء كــل اربــع ســنوات ويجــوز اعــادة العيــان اربــع ســنوات ويتجــدد تعييــن االمــدة العضــوية فــي مجلــس ا. ١ 
  .تعييــن مــن انتهت مدته منهم 

 .عيان سنتان ويجوز اعادة تعيينه المدة رئيس مجلس ا. ٢

حيث كان  2599هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب تعديل الدستور لسنة  -:ت المادة الـتعدي
  :نصها السابق كما يلي 

عضاء كل اربع سنوات ومن العيان ثماني سنوات ويتجدد تعيين نصف االمدة العضوية في مجلس ا. ١
 .عضاء يجوز اعادة تعيينه الانتهت مدته من ا

ولى ويجوز اعادة تعيين من سقط الربع السنوات االقتراع على من يجب خروجهم في نهاية االيجري ا. ٢
  .قتراع رئيس المجلس بصفته عضوا القتراع ويشمل االبا

 .عيان سنتان ويجوز اعادة تعيينه المدة رئيس مجلس ا. ٣

  ٦٦المادة 

  .نعقاد واحدة للمجلسين العيان عند اجتماع مجلس النواب وتكون ادوار االيجتمع مجلس ا. ١

 .عيان الاذا حل مجلس النواب توقف جلسات مجلس ا. ٢

 



 القسم الثاني 

 مجلس النواب

 11المادة 

نتخــاب يكفــل الـالنــواب مــن أعضــاء منتخبيــن انتخابــًا عامــًا ســريًا ومباشــرًا وفقــًا لقــانون ليتــألف مجلــس . ١ 
  :مــور والمبــادئ التاليةألا

 .نتخابيةالعمال األحق المرشحين في مراقبة ا.أ 

 .عقاب العابثين بإرادة الناخبين.ب  

  .نتخابية في مراحلها كافةالمة العملية االـس.ج  

حكام القـانون ، ولمجلـس ألنتخابات النيابية والبلدية وأي انتخابات عامة وفقًا التنشأ بقانون هيئة مستقلة تدير ا. ٢
شــراف عليهــا بنــاء علــى طلــب الجهــة المخولــة إلالوزراء تكليــف الهيئــة المســتقلة بــإدارة أي انتخابــات أخــرى أو ا

  .نتخابات الـك اقانونــًا بــإجراء تلـ

وتم الغاء نصها  1121هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب الدستور المعدل لسنة  -:ت المادة الـتعدي
  :حيث كان نصها السابق كما يلي 1122ستعاضة عنـه بالنص الحالي بموجب الدستور المعدل لسنة الالسابق وا

 :نتخاب يكفل المبادئ التالية اليتالف مجلس النواب من اعضاء منتخبين انتخابًا عامًا سريًا ومباشرًا وفاقًا لقانون ا
  .نتخاب المة االـس. ١

 .نتخابية العمال االحق المرشحين في مراقبة ا. ٢

  .عقاب العابثين بارادة الناخبين . ٣ 

 18المادة 

نتخــاب العــام فــي الجريــدة الن نتــائج االمــن تــاريخ اعــ أســنوات شمســية تبــدمــدة مجلــس النـواب اربــع . ١ 
  .تزيد على سنتين ال تقل عن سنة واحدة وال الرســمية وللملــك ان يمدد مدة المجلس بارادة ملكية الى مدة 

نتخاب قد تم اللم يكن اربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس فاذا الل الشهور االـنتخاب خاليجب اجراء ا. ٢
 .سباب يبقى المجلس قائماً حتى يتم انتخاب المجلس الجديد العند انتهاء مدة المجلس او تاخر بسبب من ا



وللملك ان يمدد مدة المجلس بارادة ملكية الى (هكذا اصبحت هذه المادة بعد اضافة عبارة  -:ت المادة الـتعدي
منها بموجب الدستور المعدل لسنة ) ١(الى اخر الفقرة )تزيد على سنتين ال تقل عن سنة واحدة وال مدة 

5691 

 15المادة 

  .ينتخب مجلس النواب في بدء كل دورة عادية رئيسًا له لمدة سنة شمسية ويجوز اعادة انتخابه . ١ 

اذا اجتمــع المجلــس فــي دورة غــير عاديــة ولــم يكــن لــه رئيــس فينتخــب المجلــس رئيســًا لــه لمــدة تنتهــي فــي . ٢
 .اول الــدورة العادية 

 19المادة 

من هذا الدستور ان يكون قد اتم  ) 99(يشترط في عضو مجلس النواب زيادة على الشروط المعينة في المادة  
 .ثين سنة شمسية من عمره الـث

 12المادة 

نتخابيـة أن اليختص القضاء بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب، ولكل ناخب من الـدائرة ا. ١ 
نتخابيــة للنائــب المطعــون بصــحة نيابتــه مــن دائرتــه الســتئناف التابعــة لهــا الــدائرة االيقـدم طعنـًا إلــى محكمــة ا

نتخابات في الجريدة الرسمية يبين فيه أسباب طعنه، الل خمســة عشر يومًا من تاريخ نشر نتائج االنتخابيــة خــالا
ثين يومًا من تاريخ الل ثالـي طريق من طرق الطعن، وتصدر أحكامها خألوتكون قراراتهـا نهائية وغير قابلـة 

  .تسجيل الطعن لديها

  .وله موضوعًا وفي هذه الحالة تعلن اسم النائب الفائزتقضي المحكمة إما برد الطعن أو قب. ٢

ن نيابــة النائــب الــذي أبطلــت المحكمــة نيابتــه واســم النائــب الفــائز اعتبــارًا مــن اليعلــن مجلــس النــواب بطــ. ٣
  .تــاريخ صــدور الحكم

  .ابته قبل إبطالها صحيحةعمال التي قام بها العضو الذي أبطلت المحكمة نيألتعتبر ا. ٤

نتخــاب فــي الــدائرة الــتي تعلــق الوٕاذا تبيــن للمحكمــة نتيجــة نظرهــا فــي الطعــن المقــدم إليهــا أن إجــراءات ا. ٥
 .نتخاب في تلك الدائرةالن االتتفق وأحكام القانون تصدر قرارها ببطال الطعــن بهــا 

 

 



  -:ت المادة الـتعدي

ستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب الدستور المعدل الهكذا اصبحت هذه المادة بالغاء نصها السابق وا -
  :حيث كان نصها السابق كما يلي  1122لسـنة 

ل خمسة الـلمجلس النواب حق الفصل في صحة نيابة اعضائه ولكل ناخب ان يقدم الى سكرتيرية المجلس خ
سـباب القانونيـة لعدم صــحة نيابــة النتخاب فـي دائرتـه طعنـًا يبيــن فيــه االن نتيجة االـعشر يومًا من تاريخ اع

  .بقرار يصدر باكثرية ثلثي اعضاء المجلس ال تعتبــر النيابة باطلة اال المطعون فيـه و

 11المادة 

ي عضـــو مـــن اعضـــاء مجلـــس النـــواب ان يســـتقيل بكتـــاب يقدمـــه الـــى رئيـــس المجلـــس وعلـــى الـــرئيس اليجـــوز  
 .ستقالة على المجلس ليقرر قبولها او رفضها الان يعـــرض ا

 11المادة 

لـس الجديد فــي دورة غــير عادية بعـد اذا حل مجلس النواب فيجــب اجراء انتخاب عـام بحيــث يجتمـع المج. ١ 
مــن هــذا  )91(كــثر وتعتــبر هــذه الــدورة كالــدورة العاديــة وفــق احكــام المــادة التــاريخ الحـل باربعــة اشــهر علــى ا

  .الدســتور وتشــملها شــروط التمديد والتاجيل 

ربعــة يســتعيد المجلــس المنحــل كامــل ســلطته الدســتورية ويجتمــع النتخــاب عنــد انتهــاء الشــهور االاذا لــم يتــم ا. ٢
  .فــورًا كــان الحل لم يكن ويستمر في اعماله الى ان ينتخب المجلس الجديد 

ايلول وتفض في التاريخ المذكور ليتمكــن ) 01(يجوز ان تتجاوز هذه الدورة غير العادية في اي حال يوم ال . ٣
ول ، واذا حــدث ان عقــدت الــدورة غــير العاديــة الولـى فــي اول شــهر تشــرين االالمجلس مــن عقــد دورتــه العاديــة ا

  .ول وتشرين الثاني فتعتبر عندئذ اول دورة عادية لمجلس النواب الفــي شــهري تشــرين ا

وتـــم  1122هكـــذا اصـــبحت هـــذه المـــادة بعـــد تعـــديلها بموجـــب الدســـتور المعـــدل لســـنة  -:ت المادة الـتعدي
اليها بموجب تعديل الدسـتور  ) ٦(ستعاضة عنه بالنص الحالي واضافة الفقرة المنهـــا وا  (٥(الغـــاء نـــص الفقـــرة 

ثــم بتعــديل الفقــرة  2591والدســتور المعــدل لســنة  2591تور لســنة وقـد تم تعديلها بموجـب الدســ 2511لسـنة 
بعبــارة )تشــرين الثــاني (وعــن عبــارة  )ايلــول  01(بعبــارة  )ول التشــرين ا 02(ستعاضــة عــن عبــارة المنهــا با )٣(
ول وتشرين الشهري تشرين ا(بعبارة )ول الشــهري تشــرين الثانــي وكانون ا(وعــن عبــارة  )ول التشــرين ا(

 .  2599بموجب تعديل الدستور لسنة )الثاني

  :حيث كان نص الفقرات السابق كما يلي 



نتخــاب العــام اذا كانــت المــن هــذه المــادة للملــك ان يؤجــل اجــراء ا ) ٢،١(بــالرغم ممــا ورد فــي الفقــرتين . ٤
  .نتخاب امر متعذر الهنــاك ظــروف قاهرة يرى معها مجلس الوزراء ان اجراء ا

لــى قــرار مــن هــذه المــادة فللملــك بنــاء ع ) ٤(اذا اســتمرت الظــروف القــاهرة المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة . ٥
نعقــاد ويعتــبر هــذا المجلــس قائمــًا مــن جميــع الوجــوه مــن الـمــن مجلــس الــوزراء اعــادة المجلــس المنحــل ودعوتــه ل

حياته الدسـتورية وتنطبــق عليـه احكـام هـذا الدســتور الرادة الملكيــة باعادتـه ويمــارس كامــل صـالتــاريخ صــدور ا
ـا فــي ذلــك المتعلــق منهــا بمــدة المجلس وحله وتعتبر الدورة التي يعقدها في هذه الحالة اول دورة عادية له بمـ

  .بغض النظر عن تاريخ وقوعها 

قــل امـر ممكــن النتخابية على االنتخاب العام في نصف عدد الدوائر االاذا راى مجلس الوزراء ان اجراء ا. ٦
نتخاب فـي هــذه الـدوائر الالظروف القاهرة المشار اليها في هذه المادة فللملك ان يامر باجراء ابـالرغم من استمرار 

خـرى النتخابية االعضـاء عن الدوائر االيزيــد علـى نصــف عـدد اال عضـاء الفائزون فيها انتخاب ما الويتولـى ا
نتخــاب مــن الثــة اربــاع عــددهم وان يتــم االـاكثريــة ثنتخـاب فيهــا علــى ان يكــون انعقــادهم بالالــتي تعـذر اجـراء ا

من الدستور ويقوم ) ٨٨(حكام والطريقة المنصوص عليها في المادة الـقــل ووفقــًا لالقبلهــم باكثريــة الثلثيــن علــى ا
حكام الوفق ا عضاء عن تلك الدوائرالعضاء المنتخبون بموجب هذه الفقرة بانتخاب بقية االعضاء الفائزون واالا

  .المبينة في هذه الفقرة 

  .يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسهال ـإذا حل مجلس النواب لسبب ما، ف. ١

يجــوز تكليف رئيسـها ال ل أسـبوع من تـاريخ الحـل، والالحكومة التي يحل مجلس النواب في عهـدها تسـتقيل خـ. ٢
  .بتشـكيل الحكومة التي تليها

 .نتخابالقل من تاريخ األنتخابات أن يستقيل قبل ستين يومًا على االـي ينوي ترشيح نفسه لعلى الوزير الذ. ٣

ستعاضــة عنــه بــالنص الحــالي الهكــذا اصــبحت هــذه المــادة بعــد الغــاء نصــها الســابق وا -:ت المادة الـتعدي
  :حيث كان نصها السابق كما يلي  1122بموجــب الدســتور المعــدل لســنة 

يجــوز حــل المجلـــس الجديــد للســبب نفســه وعلــى الوزيــر الــذي ينــوي ال اذا حــل مجلــس النــواب لســبب مــا فــ
  .قل النتخابات ان يستقيل قبل ابتداء الترشيح بمدة خمسة عشر يومًا على االـترشــيح نفســه ل

 

 



 القسم الثالث 

 احكام شاملة للمجلسين

 19المادة 

  :عيان والنواب اليكون عضوًا في مجلسي اال . ١ 

  .من لم يكن اردنيا .أ 

  .من يحمل جنسية دولة أخرى.ب 

  .س ولم يستعد اعتباره قانونيًا الـفالمن كان محكومًا عليه با.ج 

  .من كان محجورًا عليه ولم يرفع الحجر عنه .د 

  .من كان محكومًا عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه .ـ ه

  .من كان مجنونًا او معتوهًا .و 

  .من كان من اقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص .ز 

عضــويته التعاقــد مــع الحكومــة أو عيــان والنــواب أثنــاء مــدة أليمتنــع علــى كــل عضــو مــن أعضــاء مجلســي ا. ٢
المؤسســات الرســمية العامــة أو الشــركات الــتي تملكهــا أو تســيطر عليهــا الحكومــة أو أي مؤسســة رســمية عامــة 

راضــي ألـتئجار اســواء كــان هــذا التعاقــد بطريقــة مباشــرة أو غــير مباشــرة باســتثناء مــا كــان مــن عقــود اسـ
  .ك ومــن كــان مســاهمًا فــي شــركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاصالمــألوا

ي عضــو مــن ألمــن هــذه المــادة ) ١(هلية المنصوص عليهـا فـي الفقرة ألت عدم االإذا حدثت أي حالة من حا. ٣
مــن هــذه ) ٢(لف أحكام الفقرة عيان والنواب أثناء عضويته أو ظهرت بعد انتخابه أو خاألأعضاء مجلسي ا

عيان إلى ألالمــادة تسـقط عضويته حكمًا ويصبح محله شاغرا على أن يرفع القرار إذا كان صادرا من مجلس ا
 .قرارهإللة الملك الـج

حيث كان نص  ١١١٢هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب الدستور المعدل لسنة  -:ت المادة الـتعدي
  :السابق كما يلي ) ٢(رة لفقوا)و (و )ب (البند 

  .من يدعي بجنسية او حماية اجنبية .ب 



ك المــالراضــي واالمــن كــان لــه منفعــة ماديـة لــدى احــدى دوائــر الحكومـة بســبب عقــد غــير عقــود اســتئجار ا.و 
  .ك على من كان مساهمًا في شركة اعضاؤها اكثر من عشرة اشخاص لينطبــق ذال و

ي عضــو مــن الـا فــي الفقــرة الســابقة هليــة المنصــوص عليهـالت عــدم االاذا حــدثت ايــة حالــة مــن حــا. ٢
عيـــان والنــواب اثنـــاء عضـــويته او ظهــرت بعـــد انتخابــه تســـقط عضـــويته ويصـــبح محلـــه الاعضــاء مجلســي ا

ان الى عيالشـــاغرًا بقـــرار مــن اكثريـــة ثلثــي اعضاء مجلسه على ان يرفع القرار اذا كان صادرا من مجلس ا
  .قراره اللة الملك الـج

  11المادة 

عيـان او النـواب وبيـن اليجـوز الجمــع بيــن عضــوية مجلــس اال مــن هــذا الدســتور ) ٢٥(مــع مراعـاة احكـام المــادة 
ذلـك مــوال العامة ويشـمل الالوظائـف العامة ويقصد بالوظائف العامة كل وظيفة يتنـاول صـاحبها مرتبــه مــن ا

 .عيان ومجلس النواباليجوز الجمع بين عضوية مجلس اال دوائـر البلديات وكذلـك 

  ٧٧المادة 

مة دورة عادية واحـدة فـي المع مراعاة ما ورد في هذا الدستور من نص يتعلق بحل مجلــس النـواب يعقــد مجلـس ا
 .غضــون كل سنة من مدته 

 18المادة 

ول مــن الول مــن شــهر تشــرين االجتمــاع فــي دورتـه العاديـة فــي اليــوم االمــة الــى االيـدعو الملــك مجلـس ا. ١ 
يكــون عطلـة رســمية علــى انــه يجــوز ال كــل ســنة واذا كــان اليــوم المـذكور عطلــة رســمية ففــي اول يــوم يليــه 

رادة الملكية ، المة لتاريخ يعين في االملكيــة تنشر في الجريدة الرسمية اجتماع مجلس ا للملــك ان يرجــئ بــارادة
  .رجاء شهرين التتجاوز مدة اال على ان 

جتماع بمقتضى الفقرة السابقة فيجتمع من تلقاء نفسه كما لو كان قد دعي المة الى االاذا لم يدع مجلس ا. ٢
  .بموجبها 

جتمـاع وفـق الفقـرتين السـابقتين ، وتمتـد المة في التاريخ الذي يدعى فيه الى االاتبدا الدورة العادية لمجلس . ٣
اذا حل الملـك مجلــس النـواب قبل انقضــاء تلــك المــدة ، ويجوز للملــك ان ال هـذه الـدورة العادية ستة اشهر ، ا
قـد يكـون هنالـك مـن اعمـال وعند انتهـاء نجاز مـا الثة اشهر الـتزيد على ثال يمــدد الـدورة العاديــة مــدة اخرى 

  .شــهر السـتة او اي تمديــد لهــا يفـض الملك الدورة المذكورة الا



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

 15المادة 

مة بالقاء خطبة العرش في المجلسين مجتمعين ، وله ان ينيب رئيس اليفتتح الملك الدورة العادية لمجلس ا 
فتتاح والقاء خطبة العرش ، ويقدم كل من المجلسين عريضة يضمنها الالوزراء او احد الوزراء ليقوم بمراسم ا

 .جوابه عنها 

 89المادة 

عيان والنواب قبل الشروع في عمله ان يقسم امام مجلسه يمينًا هذا العلى كل عضو من اعضاء مجلسي ا 
مــة واقـوم الالعظيـم ان اكــون مخلصــًا للملـك والــوطن وان احـافظ علــى الدسـتور وان اخـدم اهللا اقســم بـا" :نصها 

 " .بالواجبـات الموكولـة الي حق القيام 

 82المادة 

ث مرات فقط واذا كـان قـد ارجـئ اجتماع المجلـس المة ثالللملك ان يؤجل بارادة ملكية جلسات مجلس ا. ١ 
ت فــي غضــون ايــة الـيجــوز ان تزيــد مــدد التــاجيال فلمــرتين فقــط علــى انــه ) ٨٨(مــن المــادة ) ١(بموجـب الفقرة 

  .ت في حساب مدة الدورةالـتدخل مدد هذه التاجيال رجاء ، والدة ادورة عاديــة واحــدة علــى شهرين بما في ذلك م

  .عيان والنواب ان يؤجل جلساته من حين الى آخر وفق نظامه الداخلي اليجوز لكل من مجلسي ا. ٢

 81المادة 

جتمـاع فـي دورات اسـتثنائية ولمــدة غـير محـددة لكل دورة المــة الـى االللملك ان يدعو عند الضـرورة مجلــس ا. ١ 
  .ستثنائية بارادة الرادة الملكية عند صدور الدعوة وتفض الدورة االمــن اجــل اقرار امور معينة تبين في ا

غلبية المطلقة لمجلس الايضا متى طلبت ذلك ا جتماع في دورات استثنائيةالـمة لاليدعو الملك مجلس ا. ٢
  .مور التي يراد البحث فيها الالنواب بعريضة موقعة منها تبين فيها ا

رادة الملكية التي المور المعينة في االفي اال مة ان يبحث في اية دورة استثنائية االيجوز لمجلس اال . ٣
  .انعقدت تلك الدورة بمقتضاها 

 81المادة 

 .نظمة على الملك للتصديق عليهاالالمجلسين انظمة داخلية لضبط وتنظيم اجراءاته وتعرض هذه ايضع كل من  



 81المادة 

عضــاء المجلــس وتسـتمر ألغلبيـة المطلقة ألإذا حضرتها اال تعتبر جلسة أي من المجلسين قانونية إال . ١ 
  .غلبية حاضرة فيهاألالجلسة قانونيـة ما دامت هذه ا

اذا نص هذا ال عضاء الحاضرين ما عدا الرئيس االكل من المجلسين باكثرية اصوات اتصدر قرارات . ٢
  .صوات فيجب على الرئيس ان يعطي صوت الترجيح الف ذلك واذا تساوت االـالدستور على خ

قتراع على الثقة بالوزارة او باحد الوزراء فيجب ان تعطى الاذا كان التصويت متعلقاً بالدستور او با. ٣
  .عضاء باسمائهم وبصوت عال اللمناداة على اصوات باالا

ستعاضة عنــه بـالنص الحـالي المنهـا وا) ١(هكذا اصبحت هــذه المـادة بعـد الغــاء نــص الفقـرة  -:ت المادة الـتعدي
  :حيث كان نصها السابق كمايلي  1122بموجــب الدسـتور المعـدل لسنة 

  .اذا حضرها ثلثا اعضاء المجلس ال تعتبر جلسة اي من المجلسين قانونية اال . ١

 89المادة  

تكون جلسات كل من المجلسـين علنيــة علـى انه يجـوز عقــد جلسـات سـرية بناء على طلــب مـن الحكومــة او  
 .عضاء ثم يقرر المجلس قبول الطلب الواقع او رفضه الطلــب خمسـة من ا

 81المادة 

ل مدة اجتماع المجلـس مـا لــم يصـدر مـن الـيحاكم خال عيان والنواب واليوقف احد اعضاء مجلسي اال . ١
كثريــة المطلقــة بوجــود ســبب كــاف لتوقيفــه او لمحاكمتــه او مــا لــم الالمجلس الــذي هــو منتســب اليــه قــرار با

بذلك  م المجلساليقبــض عليــه فــي حالــة التلبــس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب اع
  .فورًا 

مـة مجتمعـًا فيها فعلــى رئيـس الـوزراء ان يبلـغ اليكـون مجلس اال ل المدة التي الاذا اوقف عضو لسبب ما خ. ٢
  .زم الـيضاح الالجراءات المتخذة مشفوعة باالالمجلس المنتسب اليه ذلك العضو عند اجتماعه ا

 81المادة 

عيـان والنواب مـلء الحريـة فــي التكلم وابـداء الراي فـي حـدود النظـام الـداخلي اللكل عضو من اعضــاء مجلسـي ا 
يجـــوز مؤاخـــذة العضـــو بســـبب اي تصـــويت او راي يبديـــه او خطـــاب ال للمجلـس الـــذي هـــو منتســـب اليـــه و

 .المجلس  يلقيـــه فـــي اثنـــاء جلســـات



  ٨٨المادة 

ســباب باســتثناء ألســتقالة أو غــير ذلــك مــن االعيــان والنــواب بالوفــاة أو األإذا شـغر محــل أحــد أعضــاء مجلسـي ا
مــن صــدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته فعلى المجلـس المعــني إشــعار الحكومــة أو الهيئة المسـتقلة 

محله بطريق التعيين إذا كـان أل ـثين يوما من شغور محل العضو ويمالـل ثالـذا كـان نائبـًا بذلك خنتخـاب إالـل
نتخـاب إذا كان نائبًا، وذلك فـي مــدى شـهرين مـن تـاريخ إشـعار المجلـس بشـغور العينــًا أو وفـق أحكــام قـانون ا

  .جلسالمحـل وتــدوم عضوية العضــو الجديد إلى نهايــة مدة الم

ستعاضــة عنــه بــالنص الحــالي الهكــذا اصــبحت هــذه المــادة بعــد الغــاء نصــها الســابق وا -:ت المادة الـتعدي
اذا شغر محل احد اعضاء مجلسـي  :حيث كان نصها السابق كما يلي  1122بموجــب الدســتور المعــدل لســنة 

محلــه بطريــق التعييــن اذا كــان عينــًا او ال سـباب فيمالســتقالة او غــير ذلك من االعيان والنـواب بالوفـاة او االا
محل نتخــاب الفرعــي ان كــان نائبــًا ، وذلــك فــي مــدى شــهرين مــن تــاريخ اشــعار المجلــس الحكومــة بشغور الالا

  .وتدوم عضوية العضو الجديد الى نهاية مدة سلفه 

 85المادة 

                   و) ٤٣(و) ٢٢(عيــان والنــواب بحكــم المــواد ألحــوال الــتي يجتمــع فيهــا مجلســا األا ضــافة إلــىإلبا. ١ 
  .الوزراءمــن هــذا الدستور فانهما يجتمعان معًا بناء على طلب رئيس ) ٢٢(و) ٢٨(

  .عيان العندما يجتمع المجلسان معاً يتولى الرئاسة رئيس مجلس ا. ٢

عضاء كل من المجلسين الغلبية المطلقة البحضور اال تعتبر جلسات المجلسين مجتمعين قانونية اال . ٣
وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين ما عدا الرئيس الذي عليه ان يعطي صوت الترجيح عند 

  .صوات التساوي ا

ستعاضـة عنـه بـالنص الحـالي الوا) ١(هكذا اصبحت هذه المـادة بعـد الغـاء نـص الفقـرة  -:ت المادة الـتعدي
 ٨٥٢١ردني لسنة المنها بموجب تعديل الدستور ا ٣وتم تعديل الفقرة  1122بموجـب الدسـتور المعدل لسـنة 

  :حيث كان نصها السابق كما يلي 

  .عضاء الحاضرينالـغلبية المطلقة لالتعتبر قرارات المجلسين مجتمعين صحيحة وفق هذه المادة اذا توفرت ا. ٣

و ) ٢٨(و ) ٤٣(عيـــان والنـــواب بحكـــم المـــواد الحـــوال الـــتي يجتمـــع فيهـــا مجلســـا االضـــافة الـــى االبا. ١
  .مـــن هـــذا الدستور فانهما يجتمعان معًا بناء على طلب رئيس الوزراء )٢٢(

 

 



 59المادة 

بقـرار صــادر من المجلـس الـذي هـو ال عيـان والنـواب االيجوز فصل احد من عضــوية اي من مجلسـي اال  
نتخاب ان المنتســب اليــه ، ويشترط في غير حالتي عدم الجمع والسقوط المبينتين في هذا الدستور وبقانون ا

ــم المجلــس واذا كــان الفصــل يتعلــق بعضــو مــن عضــاء الــذين يتــالف منهاليصـدر قـرار الفصـل باكثريـة ثلــثي ا
 .قراره العيــان فــيرفع قــرار المجلــس الــى الملك المجلــس ا

 52المادة 

يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون علـى مجلــس النــواب الـذي لــه حـق قبـول المشــروع او تعديله او رفضـه  
اذا اقره المجلسان وصدق عليه ال يصدر قانون اال عيان والروع الى مجلس ات يرفع المشالوفـي جميــع الحا

 .الملك 

 51المادة 

او غـير معــدل يجتمع المجلسـان ًال خـر معــدآلاذا رفض احد المجلسين مشروع اي قانون مرتين وقبله المجلـس ا 
واد المختلـــف فيهـــا ويشـــترط لقبـــول المشـــروع ان عيـــان لبحـــث المـــالفـي جلســة مشـــتركة برئاســـة رئيـــس مجلـــس ا

عضــاء الحاضرين وعنـدما يرفض المشـروع بالصـورة المبينــة آنفـًا اليصـــدر قـــرار المجلـــس المشترك باكثرية ثلــثي ا
 .يقـدم مـرة ثانيــة الـى المجلـس في الدورة نفسها ال 

 51المادة 

  .عيان والنواب يرفع الى الملك للتصديق عليه الكل مشروع قانون اقره مجلسا ا. ١ 

اذا ال ثيـن يومًا علــى نشـره فــي الجريـدة الرســمية االـيسري مفعول القانون باصـداره مـن جانـب الملــك ومــرور ث. ٢
  .ورد نـص خاص في القانون على ان يسري مفعوله من تاريخ آخر 

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

عيـان الل المدة المبينـة فــي الفقـرة السـابقة واقـره مجلسـا االخـ)ما عـدا الدسـتور (اذا رد مشروع اي قانون . ٤
عضــاء الــذين يتــالف منهــم كــل مــن المجلســين وجــب عندئــذ اصــداره وفــي الثانيــة بموافقــة ثلــثي ا: والنـواب مرة

حالــة عــدم اعــادة القــانون مصدقًا في المدة المعينة في الفقرة الثالثة من هذه المادة يعتبر نافذ المفعول وبحكم 
ل تلك الدورة على انه يمكن لمجلس الـيجوز اعادة النظر فيه خال ففاذا لم تحصل اكثرية الثلثين  .المصدق 

  .مة ان يعيد النظر في المشروع المذكور في الدورة العادية التالية الا



 51المادة 

يحـق لمجلــس الـوزراء بموافقـة الملـك أن يضــع قـوانين مؤقتــة لمواجهــة اًل عندما يكـون مجلـس النواب منحـ. ١ 
  :بيانها تـيآلمور األا

  .الكوارث العامة.أ 

  .حالة الحرب والطوارئ.ب 

  .تحتمل التأجيلال الحاجة إلى نفقات ضرورية ومستعجلة .ج 

مة ألتخــالف أحكـام الدسـتور قـوة القـانون على أن تعــرض علــى مجلـس اال ويكون للقوانين المؤقتـة الـتي يجب أن 
ل دورتين عاديتين متتـاليتين من تـاريخ إحالتها ولـه أن يقـر البــت فيها خــفـي أول اجتماع يعقده، وعلـى المجلــس ال

هـذه القوانين أو يعدلها أو يرفضها فإذا رفضها أو انقضت المدة المنصوص عليها في هذه الفقـرة ولـم يبـت بهــا 
ن يـزول مــا كـان العـإلاريخ ذلـك ان نفاذهــا فــورًا، ومن تــالوجب علـى مجلـس الوزراء بموافقة الملك أن يعلـن بطــ

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

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

ستعاضـــة عنـــه بـــالنص الحـــالي الهكـــذا اصـــبحت هـــذه المـــادة بعـــد الغـــاء نصـــها الســـابق وا -:ت المادة الـتعدي
  :حيث كان نصها السابق كما يلي  1122ردنـــي لسنة البموجـــب الدســـتور ا

ـع قــوانين مؤقتــة لمواجهــة مة غير منعقد يحـق لمجلــس الـوزراء بموافقـة الملـك ان يضـالعندما يكون مجلس ا. ١
  :تي بيانها الالطـوارىء ا

  .الكوارث العامة .أ 

  .حالة الحرب والطوارىء .ب 

  .تتحمل التاجيل ال الحاجة الى نفقات مستعجلة .ج 

تخالف احكام الدستور قوة القانون علـى ان يعـترض علـى المجلـس ال ويكون لهذه القوانين المؤقتة التي يجب ان 
ن نفاذها فورا ومن الفـي اول اجتماع يعقده فاذا لم يقرها وجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك ان يعلن بط



 . ٢ .يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة ال  ن يزول ما كان لها من قوة القانون على انالعــالتاريخ ذلك ا
  .من هذا الدستور ) ٣٢(يسري مفعول القوانين المؤقتة بالصورة التي يسري فيها مفعول القوانين بمقتضى حكم 

 59المادة 

عيـان والنــواب ان يقــترحوا القوانين ويحـال كــل اقتراح اليجوز لعشرة او اكثر من اعضاء اي من مجلسي ا. ١
قتراح احاله على الحكومة لوضعه في البداء الراي فاذا راى المجلس قبول االعلـى اللجنة المختصة في المجلس 

  .لدورة التي تليها صــيغة مشـروع قـانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها او في ا

عيــان والنــواب وفــق الفقــرة الســابقة ورفضــه المجلــس الكــل اقــتراح بقــانون تقــدم بــه اعضــاء اي مــن مجلســي ا. ٢
  .يجــوز تقديمه في الدورة نفسها ال 

حيث  ٨٥٢١ردني لسنة الهكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب تعديل الدستور ا -:ت المادة التعديـ
  :كان نصها السابق كما يلي 

عيان والنواب ان يقترح وضع مشروع قانون على ان تحال اللكل عضو او اكثر من اعضاء مجلسي ا. ١
قتراح الفاذا راى المجلس قبول ا قتراحات على اللجنة المختصة في المجلس للتدقيق وابداء الراي فيهاالهذه ا

احالة على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس اما في الدورة نفسها او في الدورة التي 
  .تليها 

يجوز تقديمه ال عيان والنواب ورفضه المجلس الكل مشروع قانون اقترحه احد اعضاء أي من مجلسي ا. ٢
 .في الدورة نفسها 

 51المادة 

عيان والنواب ان يوجه الى الوزراء اسئلة واستجوابات حول اي امر من اللكل عضو من اعضاء مجلسي ا 
ال مـور العامــة وفاقًا لما هو منصوص عليــه فـي النظـام الداخلي للمجلــس الـذي ينتمــي اليـه ذلــك العضو ، والا

اذا كانت الحالة مستعجلة ووافق الوزير ال وزير ايناقش اسـتجواب مـا ، قبـل مضي ثمانية ايام على وصوله الى ال
 .على تقصير المدة المذكورة 

 

 

 



 الفصل السابع 

 السلطة القضائية

 51المادة 

  .سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ال القضاة مستقلون  

 

 58المادة 

  .يعين قضاة المحاكم النظامية والشرعية ويعزلون بارادة ملكية وفق احكام القوانين . ١ 

  .ينشأ بقانون مجلس قضائي يتولى جميع الشؤون المتعلقة بالقضاة النظاميين. ٢

من هذه المادة يكون للمجلس القضائي وحده حق تعيين القضاة النظاميين وفق أحكام ) ١(مع مراعاة الفقرة . ٣
 .القانون

واضـافة الفقـرتين ) ١(هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها باعتبـار مــا ورد فيها فقــرة  -:ت المادة الـتعدي
  .١١١٢بـالنص الحـالي اليهــا بموجب الدستور المعدل لسنة ) ٣(و)٢(

 55المادة 

  :ثة انواع الـالمحاكم ث

  .المحاكم النظامية . ١

  .المحاكم الدينية . ٢

  .المحاكم الخاصة . ٣

 299المادة 

تعين انواع جميع المحاكم ودرجاتها واقسامها واختصاصاتها وكيفية ادارتها بقانون خاص على ان ينص هذا  
 .القانون علـى انشاء قضاء اداري على درجتين

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



  ١٠١المادة 

  .المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها. ١

يكون جميع قضاتها مدنيين، ويستثنى من ذلك جـرائم ال يجوز محاكمة أي شخص مدني في قضية جزائية ال . ٢
  .رهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملةإلالخيانـة والتجسس وا

داب، آلمة أن تكون سرية مراعاة للنظام العام أو محافظة على اإذا قررت المحكال جلسات المحاكم علنية إ. ٣
  .حوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنيةألوفي جميع ا

 .المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قطعي. ٤

ستعاضــة عنــه بــالنص الحــالي الهكــذا اصــبحت هــذه المــادة بعــد الغــاء نصــها الســابق وا -:ت المادة الـتعدي
  :حيث كان نصها السابق كما يلي  1122بموجــب الدســتور المعــدل لســنة 

  .المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها . ١

 . دابآلمحكمة ان تكون سرية مراعاة للنظام العام او محافظة على ااذا رات الال جلسات المحاكم علنية ا. ٢

 291المادة 

شــخاص فــي جميــع الردنيــة الهاشــمية حــق القضــاء علــى جميــع االتمــارس المحــاكم النظاميــة فــي المملكــة ا 
المــواد المدنيــة والجزائية بما فيها الدعاوى التي تقيمها الحكومة او تقام عليها باستثناء المواد التي قد يفوض فيها 

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

ستعاضة عنه بالنص الحالي الهكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها السابق وا -:ت المادة الـتعدي
الواردة فيها )تحاد العربي الاو دستور ا(وعدلت بالغاء عبارة  2591لسنة ردني البموجب تعديل الدستور ا

  . 2591لسنة  ١بموجب الدستور المعدل رقم 

 291المادة 

تمارس المحاكم النظامية اختصاصاتها في القضاء الحقوقي والجزائي وفق احكام القـوانين النافـذة المفعــول . ١ 
مـور الحقوقية والتجاريـة الــتي قضــت الجانـب او فـي االحـوال الشخصـية لالفـي المملكـة على انه في مسائل ا

 .نها ينفذ ذلك القانون بالكيفية التي ينص عليها القانون د اخرى بشاالالعـادة فــي العـرف الدولــي بتطبيق قانون ب



حــوال الشخصــية هــي المســائل الــتي يعينهــا القــانون وتــدخل بموجبــه فــي اختصــاص المحــاكم المســائل ا. ٢
  .الشــرعية وحدهــا عندما يكون الفرقاء مسلمين 

 291المادة 

  :تقسم المحاكم الدينية الى  

  .المحاكم الشرعية . ١

  .خرى المجالس الطوائف الدينية ا. ٢

 299المادة 

  :تية آلمور االللمحاكم الشرعية وحدها حق القضاء وفق قوانينها الخاصة في ا 

  .حوال الشخصية للمسلمين المسائل ا. ١

همـا مســلمين او كـان احـدهما غـير مسـلم ورضي الفريقـان ان يكـون حـق الـقضايا الدية اذا كان الفريقـان ك. ٢
  .القضاء فـي ذلك للمحاكم الشرعية 

 .مية الـسالوقاف االمور المختصة باالا. ٣

 291المادة 

 .تطبق المحاكم الشرعية في قضائها احكام الشرع الشريف  

 291المادة 

 .مية وادارة شؤونها المالية وغير ذلك السالاوقاف التعين بقانون خاص كيفية تنظيم امور ا 

 298المادة 

مجـالس الطوائـف الدينية هـي مجـالس الطوائـف الدينيـة غير المسـلمة الــتي اعترفـت او تعــترف الحكومــة بانهـا  
 .ردنية الهاشمية المؤسسـة فــي المملكة ا

 

 



 295المادة 

حكــام القــوانين الــتي تصــدر خاصــة بهــا وتحــدد فــي هــذه القــوانين التتــالف مجــالس الطوائــف الدينيــة وفاقــًا . ١
وقـاف المنشــاة لمصــلحة الطائفــة ذات الحــوال الشخصــية واالالمجــالس المــذكورة بشــان مســائل ااختصاصــات 

حوال الشخصية للمسلمين الداخلة في الــوال الشخصية لهذه الطائفة فهي مسائل احالقــة امــا مســائل االـالع
  .اختصاص المحاكم الشرعية 

تعتـــبر ال حـــوال الشخصـــية الـــتي ألحكـــام المتعلقـــة بمســـائل األصـــول واألتطبـــق مجـــالس الطوائـــف الدينيـــة ا. ٢
للمســلمين الداخلــة فــي اختصــاص المحــاكم الشــرعية، علــى أن تنظــم تشــريعات حــوال الشخصــية ألمـــن مســـائل ا

  .هـــذه المجــالس شــروط تعيين قضاتها وأصول المحاكمات أمامها

ستعاضة عنــه بـالنص الحـالي المنهـا وا) ٢(هكذا اصبحت هــذه المـادة بعـد الغــاء نــص الفقـرة  -:ت المادة الـتعدي
  :حيث كان نصها السابق كما يلي  1122بموجــب الدسـتور المعـدل لسنة 

  .صول التي يجب ان تتبعها مجالس الطوائف الدينية التعين في القوانين المذكورة ا. ٢

 

 229المادة 

 .حكام القوانين الخاصة بها التمارس المحاكم الخاصة اختصاصها في القضاء وفاقًا  

 الفصل الثامن 

 الشؤون المالية

  ١١١المادة 

جـور الـتي تتقاضــاها الخزانـة الماليـة مقابـل التـدخل فـي بابهمــا انـواع اال بقــانون وال تفرض ضـريبة او رسـم اال 
ك الدولــة وعلـى الحكومـة ان تاخـذ فــي الـفـراد او مقابـل انتفـاعهم بــامالـمن الخدمات لما تقـوم بـه دوائر الحكومة 

تتجـاوز مقـدرة المكلفيـن ال جتماعية وان الفـرض الضـرائب بمبــدا التكليف التصاعدي مع تحقيق المساواة والعدالة ا
 .داء وحاجـة الدولة الـى المال العلــى ا

 

 



 221المادة 

مــة قبــل ألمشــروع قــانون الموازنــة العامــة ومشــروع قــانون موازنــات الوحــدات الحكوميــة إلــى مجلــس ا يقــدم. ١ 
حكـام ألقل للنظر فيهما وفق أحكــام الدسـتور، وتسـري عليهمـا نفس األابتــداء الســنة المالية بشهر واحد على ا
تقدم الحكومة الحسابات الختامية في نهاية ستة شهور من انتهاء السنة المتعلقـة بالموازنـة فـي هـذا الدستور، و 

  .المالية السابقة

  .اًل ـفصاًل ـيقترع على الموازنة العامة فص. ٢

  .بقانون ال يجوز نقل اي مبلغ في قسم النفقات من الموازنة العامة من فصل الى آخر اال . ٣

مــة عنــد المناقشــة فــي مشــروع قــانون الموازنــة العامــة او فــي القــوانين المؤقتــة المتعلقــة بهــا ان اللمجلــس ا. ٤
ات ينقـــص مــن النفقــات فــي الفصــول بحســب مــا يــراه موافقــًا للمصــلحة العامــة وليــس لــه ان يزيــد فــي تلــك النفقــ

قتراح المقدم على حدة على انه يجوز بعد انتهاء المناقشة ان يقترح وضع البطريقة اال قــة التعــديل وبطريال 
  .حداث نفقات جديدة القوانين 

لغــاء ضــريبة موجــودة او فــرض ضــريبة جديــدة اليقبــل اثنــاء المناقشــة فــي الموازنــة العامــة اي اقــتراح يقــدم ال . ٥
يقبـل اي اقـتراح ال ل الضرائب المقررة بزيادة او نقصان يتناول مـا اقرتـه القــوانين الماليــة النافــذة المفعــول واو تعديــ

  .بتعـديل النفقات او الواردات المربوطة بعقود 

مــة علــى انــه يجــوز ان يصــدق علــى واردات الدولــة ونفقاتهــا المقــدرة لكــل ســنة ماليــة بقــانون الموازنــة العا. ٦
  .كثر من سنة واحدة الينــص القــانون المذكور على تخصيص مبالغ معينة 

ستعاضة عنــه بـالنص الحـالي المنهـا وا) ١(هكذا اصبحت هــذه المـادة بعـد الغــاء نــص الفقـرة  -:ت المادة الـتعدي
  :حيث كان نصها السابق كما يلي  1122بموجــب الدسـتور المعـدل لسنة 

قـل للنظـر المة قبل ابتداء السنة المالية بشـهر واحـد على االيقدم مشروع قانون الموازنة العامة الى مجلس ا. ١
  .فيـه وفـق احكام الدستور 

 221المادة 

نفـاق باعتمادات شـهرية بنسـبة الاذا لم يتيسر اقرار قانون الموازنة العامة قبل ابتداء السنة المالية الجديدة يسـتمر ا 
 .لكل شهر من موازنة السنة السابقة  12/2



حيث  2591ردني لسنة الهكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب تعديل الدستور ا -:ت المادة الـتعدي
  :كان نصها السابق كما يلي 

ال اذا لم يصدر قانون الموازنة العامة قبل ابتداء السنة المالية الجديدة يعمل بالموازنة العامة للسنة السابقة ا
نفاق ضمن حدود الاذا كانت النفقات الواردة في مشروع الموازنة المالية الجديدة اقل من السابقة فعندئذ يجري ا

 .لعامة الجديدة الى ان يتم التصديق عليها مشروع الموازنة ا

  221المادة 

مـــوال العامـــة وتنظيـــم اللمجلـــس الـــوزراء بموافقـــة الملـــك ان يضـــع انظمـــة مـــن اجـــل مراقبـــة تخصـــيص وانفـــاق ا
 .مســـتودعات الحكومة 

  229المادة 

واردات الدولة يجب ان يؤدى الى الخزانة المالية وان يدخل ضمن جميع ما يقبض من الضرائب وغيرها من 
ي الينفق ال يخصص اي جزء من اموال الخزانة العامة وال ف ذلك والـموازنة الدولة ما لم ينص القانون على خ

 .بقانون ال غرض مهما كان نوعـه ا

  221المادة 

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

  221المادة 

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

 228المادة 

 .حوال المبينة في القانون اليجوز اعفاء احد من تادية الضرائب والرسوم في غير اال  

  225المادة 

  :يشكل بقانون ديوان محاسبة لمراقبة ايراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها 

والمسـؤولية عيان والنــواب تقريــرًا عامـًا يتضــمن المخالفـات المرتكبــة أليقدم ديوان المحاسبة إلى مجلسي ا. ١
  .حظاته وذلك في بدء كل دورة عادية و كلما طلب أحد المجلسين منه ذلكالـالمترتبـة عليهــا وآراءه وم



  .ينص القانون على حصانة رئيس ديوان المحاسبة . ٢

ستعاضة عنــه بـالنص الحـالي المنهـا وا) ١(هكذا اصبحت هــذه المـادة بعـد الغــاء نــص الفقـرة  -:ت المادة الـتعدي
  :حيث كان نصها السابق كما يلي  1122بموجــب الدسـتور المعـدل لسنة 

يقدم ديوان المحاسبة الى مجلـس النواب تقريـرًا عامـًا يتضـمن آراءه وملحوظاتــه وبيــان المخالفات المرتكبـة . ١
  .رة عادية او كلما طلب مجلس النواب منه ذلك والمسـؤولية المترتبة عليها وذلك في بدء كل دو 

 الفصل التاسع 

 مواد عامة

 219المادة 

ت دوائــر الحكومــة ودرجاتهــا واســماؤها ومنهــاج الـردنيــة الهاشــمية وتشــكيالداريــة فــي المملكــة االالتقســيمات ا 
حياتهم واختصاصاتهم تعين بانظمة الشراف عليهم وحدود صالادارتهــا وكيفيــة تعيين الموظفين وعزلهم وا

 .يصــدرها مجلـس الـوزراء بموافقــة الملك 

  ١٢١المادة 

 .الشؤون البلدية والمجالس المحلية تديرها مجالس بلدية او محلية وفاقًا لقوانين خاصة 

 211المادة 

ثــة منهــم يعينهــم مجلــس العيــان رئيســًا ومــن ثمانيــة أعضــاء، ثأليؤلــف مجلــس عــال مــن رئيــس مجلــس ا. ١ 
قدميــة، وعنــد الضــرورة ألقضــاة أعلــى محكمــة نظاميــة بترتيــب اقتراع، وخمســة مــن العيــان مــن أعضــائه بــاألا

  .قدمية أيضًا أليكمــل العــدد مــن رؤســاء المحاكم التي تليها بترتيب ا

بقــرار للمجلــس العــالي حــق تفســير أحكــام الدســتور إذا طلــب إليــه ذلـك بقــرار صــادر عـن مجلــس الــوزراء أو . ٢
  .كثرية المطلقة ويكون نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسميةألمة باأليتخــذه أحــد مجلسي ا

 .تعتبر هذه المادة ملغاة حكما حال وضع قانون المحكمة الدستورية موضع التنفيذ. ٣

ستعاضــة عنــه بــالنص الحــالي الهكــذا اصــبحت هــذه المــادة بعــد الغــاء نصــها الســابق وا -:ت المادة الـتعدي
للمجلس العالي المنصوص عليه في  :حيث كان نصها السابق كما يلي  1122 بموجــب الدســتور المعــدل لســنة



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

 211المادة 

  .للديوان الخاص حق تفسير نص اي قانون لم تكن المحاكم قد فسرته اذا طلب اليه ذلك رئيس الوزراء . ١ 

يؤلف الـديوان الخـاص مــن رئيـس اعلـى محكمـة نظاميـة رئيسـًا وعضـوية اثنيـن مـن قضاتها واحـد كبــار . ٢
قة بالتفسير المطلوب الـالوزارة ذات الع دارة يعينه مجلس الوزراء يضاف اليهم عضو من كبار موظفيالموظفـي ا

  .ينتدبه الوزير 

  .غلبية اليصدر الديوان الخاص قراراته با. ٣

  .يكون للقرارات التي يصدرها الديوان الخاص وتنشر في الجريدة الرسمية مفعول القانون . ٤

  .عتيادية الالصورة اخرى المتعلقة بتفسير القوانين تقررها المحاكم عند وقوعها بالجميع المسائل ا. ٥

ردني لسنة المنها بموجب تعديل الدستور ا ٣هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديل الفقرة  -:ت المادة الـتعدي
  :حيث كان نصها السابق كما يلي  2591

 .يصدر الديوان الخاص قراره في المسالة المعروضة عليه اذا راى انها جديرة باصدار قرار بشانها . ٣

 

 211المادة 

اذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ فيصدر قانون باسم قانون الدفاع تعطى بموجبه  
حية وقـف الـجراءات الضـرورية بمــا فـي ذلـك صالتخاذ التدابير واالحية الى الشخص الذي يعينه القانون الالصـ

ن الدفاع نافذ المفعول عندما يعلن عـن ذلك بـارادة قـوانين الدولـة العاديــة لتامين الدفاع عن الوطن ويكون قانو 
 .ملكيــة تصـدر بناء علــى قــرار مـن مجلس الوزراء

 219المادة 

جــراءات بمقتضــى المــادة الســابقة مــن هــذا الفــي حالــة حــدوث طــوارئ خطــيرة يعتــبر معهــا ان التــدابير وا. ١ 
حكــام الالدســتور غيــر كافيــة للــدفاع عــن المملكــة فللملــك بنــاء علــى قــرار مجلــس الــوزراء ان يعلــن بــارادة ملكيــة ا

  .ــي جميــع انحــاء المملكة او في اي جزء منها العرفيــة ف



حكــام العرفيــة للملــك ان يصــدر بمقتضــى ارادة ملكيــة ايــة تعليمــات قــد تقضــي الضــرورة بهــا الن االعنــد اعــ. ٢
شـخاص القائمين الغــراض الدفاع عـن المملكــة بقطــع النظـر عـن احكـام اي قـانون معمـول بـه ويظـل جميـع اال

بتنفيذ تلك التعليمات عرضة للمسؤولية القانونيـة الـتي تترتب علـى اعمـالهم ازاء احكام القـوانين الى ان يعفـوا مــن 
  .تلـك المسـؤولية بقــانون خـاص يوضع لهذه الغاية 

 211المادة 

صـول المبينـة في هـذا الدسـتور بشـان مشـاريع القــوانين علــى اي مشـروع لتعـديل هـذا الدسـتور التطبق ا. ١ 
عيــان والنـواب وفـي حالـة اجتمـاع القــرار التعديل ان تجيزه اكثرية الثلثين من اعضاء كل من مجلسـي االويشـترط 

عضاء الذين القرار التعديل ان تجيزه اكثرية الثلثين من االيشترط من هذا الدستور ) ٢٢ (المجلسـين وفاقــًا للمـادة 
  .يعتبر نافذ المفعول ما لم يصدق عليه الملك ال يتالف منهم كل مجلس وفي كلتا الحالتين 

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

 

 211المادة 

  .مته الـفي الدفاع عن الوطن وس تنحصر مهمة الجيش. ١ 

  .يبين بقانون نظام الجيش والمخابرات والشرطة والدرك وما لمنتسبيها من الحقوق والواجبات . ٢

مـــن الدســـتور ، يعيـــن الملـــك قائـــد الجيـــش ومـــدير المخـــابرات ) ١٤(علـــى الـــرغم ممـــا ورد فـــي المـــادة . ٣
 .ويقيلهمـــا ويقبـــل استقالتيهما 

ستعاضة عنه بالنص الحالي الهكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها السابق وا -:ت المادة الـتعدي
  :ي حيث كان نصها السابق كما يل ٤١١٢بموجب الدستور المعدل لسنة 

   :مته الـتنحصر مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن وس

  .يبين بقانون طريقة التجنيد ونظام الجيش وما لرجاله من الحقوق والواجبات . ١

  .يبين بقانون نظام هيئات الشرطة والدرك وما لهما من اختصاص . ٢

 



 الفصل العاشر 

 لغاءاتالنفاذ القوانين وا

 218المادة 

تؤثــر القــوانين الــتي تصــدر بموجــب هــذا الدســتور لتنظيــم الحقــوق والحريــات علــى جوهــر هــذه يجــوز أن ال . ١ 
  .الحقــوق أو تمس أساسياتها

ية عنـــد ردنيـــة الهاشـــمألعمـــال التشـــريعية المعمـــول بهـــا فـــي المملكـــة األنظمـــة وســـائر األإن جميـــع القـــوانين وا. ٢
ث الـل مدة أقصاها ثالـنفـــاذ هـــذا الدستور تبقى نافذة إلى أن تلغى أو تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه وذلك خ

 .سنوات

ستعاضــة عنــه بــالنص الحــالي الهكــذا اصــبحت هــذه المــادة بعــد الغــاء نصــها الســابق وا -:ت المادة الـتعدي
  :حيث كان نصها السابق كما يلي  1122 لســنة بموجــب الدســتور المعــدل

ردنية الهاشـمية عنـد نفــاذ هـذا العمال التشريعية المعمول بها فـي المملكـة االنظمة وسائر االان جميع القوانين وا
  .الدسـتور تبقى نافذة المفعول الى ان تلغى او تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه 

 215المادة 

  .ت الـمع ما طرا عليه من تعدي 2511ول سنة الكانون ا ٨ردني الصادر بتاريخ اليلغى الدستور ا. ١ 

  .تالـمع ما طرا عليه من تعدي 2511يلغى مرسوم دستور فلسطين لسنة . ٢

لغاء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين على قانونيــة اي قـانون او نظام صدر بموجبهمـا او اليؤثر اال . ٣
 .اي شــيء عمل بمقتضاهما قبل نفاذ احكام هذا الدستور 

 219المادة 

 .يعمل باحكام هذا الدستور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية  

  ١٣١المادة 

  .يذ احكام هذا الدستور هيئة الوزراء مكلفة بتنف

        ١/ ١ 2591 


