
 مواد القانون  

 -1المـادة 
( ويعمؿ بو بعد مرور مائة وعشريف يومًا عمى 2102يسمى ىذا القانوف ) قانوف المحكمة الدستورية لسنة 

 الجريدة الرسمية نشره في 
 -2المـادة      

يكوف لمكممات والعبارات التالية حيثما وردت في ىذا القانوف المعاني المخصصة ليا أدناه ما لـ تدؿ القرينة 
  -غير ذلؾ :عمى 

 المحكمة الدستورية  : المحكمة
 رئيس المحكمة  : الرئيس
 الرئيس أو أي مف أعضاء المحكمة  : العضو

 المؤلفة مف جميع أعضائيا الييئة العامة لممحكمة  : الييئة العامة
 االميف العاـ لممحكمة  االميف العاـ :

  -3 المـادة     
تنشأ في المممكة محكمة دستورية ويكوف مقرىا في العاصمة وتعتبر ىيئة قضائية مستقمة قائمة  - أ

 بذاتيا 
داري، وليا بيذه الصفة تممؾ األمواؿ المنقولة  - ب تتمتع المحكمة بشخصية اعتبارية وباستقالؿ مالي وا 

المنقولة والقياـ بجميع التصرفات القانونية الالزمة الداء مياميا وينوب عنيا في االجراءات  وغير
 القضائية المحامي العاـ المدني  

 -4 المـادة     
  -تختص المحكمة بما يمي : 

  الرقابة عمى دستورية القوانيف واألنظمة النافذة - أ
 تفسير نصوص الدستور  - ب

  -5 المـادة     
   -يعيف الممؾ الرئيس واألعضاء لمدة ست سنوات غير قابمة لمتجديد مع مراعاة ما يمي : - أ

 عند نفاذ أحكاـ ىذا القانوف يعيف في المحكمة تسعة أعضاء بمف فييـ الرئيس  -0
يعيف ثالثة أعضاء في المحكمة كؿ سنتيف مف تاريخ تعييف األعضاء المنصوص عمييـ في  -2

 الفقرة ( مف ىذه 0البند )
قدمية الخدمة إذا غاب الرئيس ينوب عنو العضو األقدـ خدمة في المحكمة وعند التساوي في ا - ب

 األكبر سنًا  ينوب العضو
 ال يجوز انتداب العضو أو اعارتو أو تكميفو بالعمؿ لدى أي جية طيمة مدة عضويتو في المحكمة  -ج

     

  



  -6 المـادة
 -يشترط فيمف يعيف عضوًا في المحكمة ما يمي :  - أ

 أف يكوف أردنيًا وال يحمؿ جنسية دولة أخرى.  -0
 أف يكوف قد بمغ الخمسيف مف العمر.  -2
 -أف يكوف مف أي مف الفئات التالية : -3

 اواًل:    ممف خدموا قضاة في محكمتي التمييز والعدؿ العميا. 
 ثانيًا:  مف أساتذة القانوف في الجامعات الذيف يحمموف رتبة األستاذية.

 سنة في المحاماة.ثالثا:   مف المحاميف الذيف أمضوا مدة ال تقؿ عف خمس عشرة 
يجب أف يكوف أحد أعضاء المحكمة مف المختصيف الذيف تنطبؽ عمييـ شروط العضوية في  - ب

 عمى أف يكوف قد بمغ الخمسيف مف العمر. مجمس األعياف
  -7المـادة      

  -عمى رئيس واعضاء المحكمة قبؿ مباشرتيـ اعماليـ اف يقسموا اماـ الممؾ يمينًا ىذا نصيا : 
" اقسـ باهلل العظيـ أف أكوف مخمصًا لمممؾ والوطف ، وأف أحافظ عمى الدستور وأف أخدـ األمة وأقـو 

 الموكولة إلّي بأمانة ".بالواجبات 
 -8 المادة     

عمى العضو التفرغ الكامؿ ألعماؿ المحكمة وال يجوز لو أف يكوف موظفًا في القطاع العاـ أو  - أ
أي منصب لدى أي منيما أو ممارسة أي عمؿ أو نشاط تجاري، كما ال يجوز الخاص أو اشغاؿ 

أي شركة أو ىيئة مديرييا أو رئيسًا أو عضوًا في مجمس ادارة لو أف يكوف عضوًا في مجمس ادارة 
بأي عمؿ لصالح أي جية ميما كانت أو مجمس أمناء أي مؤسسة عامة أو خاصة أو اف يقـو 

 ألي حزب  صفتيا أو أف يكوف منتسباً 
 يخضع العضو ألحكاـ قانوف إشيار الذمة المالية  - ب

 -9المـادة      
لمجيات التالية عمى سبيؿ الحصر حؽ الطعف مباشرة لدى المحكمة في دستورية القوانيف واألنظمة  - أ

 -النافذة :
 مجمس األعياف  -0
 مجمس النواب  -2
 مجمس الوزراء  -3

 اذا قررت احدى الجيات المحددة في الفقرة )أ( مف ىذه المادة الطعف في دستورية قانوف او نظاـ يقدـ  - ب
   -الطعف لدى المحكمة بطمب موقع مف رئيس الجية الطاعنة عمى أف يبيف فيو ما يمي:

ا كاف اسـ القانوف أو النظاـ المطعوف فيو ورقمو ونطاؽ الطعف بصورة واضحة ومحددة فيما إذ -0
 القانوف أو النظاـ بأكممو أو عمى مادة واحدة أو أكثر منصبًا عمى 



 وجو مخالفة القانوف او النظاـ لمدستور  -2
 -11المـادة      

( مف ىذا القانوف إلى رئيسي 9يرسؿ الرئيس نسخة مف الطعف المقدـ إليو بمقتضى أحكاـ المادة ) - أ
( مف ىذا القانوف والي منيما اف 9الجيتيف األخرييف المذكورتيف في الفقرة )أ( مف المادة )كؿ مف 

 خالؿ عشرة اياـ مف تاريخ تسممو يقدـ رده لممحكمة 
 تفصؿ المحكمة في الطعف خالؿ مدة ال تتجاوز  مائة وعشريف يومًا مف تاريخ وروده الييا  - ب

 -11 المادة     
ألي مف أطراؼ دعوى منظورة أماـ المحاكـ عمى اختالؼ أنواعيا ودرجاتيا الدفع بعدـ دستورية أي  - أ

 أو نظاـ واجب التطبيؽ عمى موضوع الدعوى.قانوف 
يقدـ الدفع بعدـ الدستورية اماـ المحكمة الناظرة لمدعوى بموجب مذكرة يبيف فييا الطاعف اسـ   - ب

ر الدفع بعدـ دستوريتو ورقمو ونطاؽ الدفع بصورة واضحة ومحددة وما او النظاـ الذي اثي القانوف
القانوف او النظاـ واجب التطبيؽ عمى موضوع الدعوى ووجو مخالفتو يؤيد ادعاءه باف ذلؾ 

تقديـ رّده خالؿ المدة التي تحددىا تمؾ المحكمة  لمدستور،  ويجوز ألي طرؼ آخر في الدعوى
 الدفع بعدـ الدستورية ر يومًا مف تاريخ تقديـ مذكرة عمى أف ال تزيد عمى خمسة عش

مع مراعاة أحكاـ الفقرة )د( مف ىذه المادة، إذا وجدت المحكمة الناظرة لمدعوى أف القانوف أو   -0 -ج
الذي اثير الدفع بعدـ دستوريتو واجب التطبيؽ عمى موضوع الدعوى وأف الدفع بعدـ الدستورية النظاـ 

ظر في الدعوى وتحيؿ الدفع إلى محكمة التمييز لغايات البت في أمر إحالتو إلى النجدي توقؼ 
  المحكمة الناظرة لمدعوى بعدـ االحالة قابال لمطعف مع موضوع الدعوىالمحكمة ، ويكوف قرار 

 لكؿ طرؼ في الدعوى أف يقدـ مذكرة إلى محكمة التمييز بشأف أمر اإلحالة إلى المحكمة خالؿ خمسة   -2
 عشر يومًا مف تاريخ صدور قرار المحكمة الناظرة لمدعوى باحالة الدفع إلى محكمة التمييز. 
لغايات البت في أمر اإلحالة ، تنعقد محكمة التمييز بييئة مف ثالثة أعضاء عمى األقؿ، وتصدر قرارىا   -3

ذا وافقت عمى اإلحالة تقـو بتبميغ أطراؼ الدعوى بذلؾ خالؿ    1ثالثيف يومًا مف تاريخ ورود الدعوى إلييا ، وا 
 إذا أثير الدفع بعدـ الدستورية أماـ محكمة التمييز أو محكمة العدؿ العميا فتتولى مباشرة أمر البت في -د
 اإلحالة وفؽ أحكاـ ىذه المادة  

 -12 المـادة     
لكؿ مف أطراؼ الدعوى أف يقدـ مذكرة إلى المحكمة يعرض فييا بصورة واضحة ومحددة   - 0 - أ

النظاـ الذي اثير الدفع بعدـ دستوريتو ونطاؽ ىذا الدفع ووجو مخالفة الدستور خالؿ القانوف أو 
 تبمغو قرار اإلحالة إلييا خمسة عشر يومًا مف تاريخ 

( مف ىذه الفقرة أف يقدـ ردا عمى ما قدـ 0فؽ أحكاـ البند )لكؿ طرؼ في الدعوى قدـ مذكرة و  -2
مذكرات مف أطراؼ الدعوى اآلخريف خالؿ ثالثيف يوما عمى األكثر مف تاريخ تبمغو قرار  مف

 ( مف ىذه الفقرة 0أف تقرر االكتفاء بما قدـ مف مذكرات بمقتضى أحكاـ البند )اإلحالة ، ولممحكمة 



( مف ىذه الفقرة اال بوساطة محاـ أستاذ 2( و)0كرات المشار إلييا في البنديف )ال يجوز تقديـ المذ -3
 المحاماة لمدة خمس سنوات أو عمؿ في وظيفة قضائية لمدة مماثمة قبؿ ممارستو لممحاماة مارس 

 ى ( مف ىذا القانوف ال00يرسؿ الرئيس نسخة مف كؿ قرار احالة ورد الى المحكمة وفؽ احكاـ المادة ) -ب
 -كؿ مف :
رئيس مجمس االعياف ورئيس مجمس النواب ولكؿ منيما اف يقدـ رده عمى الطعف الى المحكمة  -0

 اياـ مف تاريخ تسممو خالؿ عشرة 
( مف 0رئيس الوزراء وعميو اف يقدـ رده عمى الطعف الى المحكمة خالؿ المدة المحددة في البند ) -2

 الفقرة ىذه 
 المحاؿ إلييا مف المحاكـ خػػالؿ مػػدة ال تتجاوز مائة وعشريف يومًا مف تاريخ تفصؿ المحكمة في الطعف -ج
 ورود قرار اإلحالة إلييا  

 -13المـادة      
لممحكمة أف تطمب أي بيانات او معمومات تراىا ضرورية لمفصؿ في الطعف المقدـ لدييا وبالصورة التي  

 مناسبة تراىا 
  -14المـادة      

تصدر المحكمة أحكاميا مسببة بشأف الطعوف المقدمة لدييا وفؽ أحكاـ ىذا القانوف تدقيقًا أو في جمسة عمنية 
 ما تراه مناسبػػػًا وفؽ 

 -15المـادة      
تصدر المحكمة حكميا في الطعف المقدـ لدييا باسـ الممؾ ، ويكوف الحكـ الصادر عنيا نيائيًا وممزمًا  - أ

  السمطات والكافة لجميع 
مع مراعاة احكاـ الفقرة )ج( مف ىذه المادة يكوف الحكـ الصادر عف المحكمة نافذًا بأثر مباشر ما لـ  - ب

الحكـ تاريخًا آخر لنفاذه ، فإذا قضى بعدـ دستورية قانوف أو نظاـ نافذ يعتبر القانوف أو النظاـ يحدد 
ذا حدد اباطاًل مف تاريخ  لحكـ تاريخًا آخر لنفاذه فيعتبر القانوف أو النظاـ باطاًل مف صدور الحكـ ، وا 

 التاريخ المحدد في الحكـ 
إذا قضت المحكمة بعدـ دستورية نص يفرض عقوبة فيوقؼ تنفيذ االحكاـ التي قضت باإلدانة استنادًا  -ج

 النص وتنتيي اثارىا الجزائيػػة لذلؾ 
 أكثر مف نص في القانوف أو النظاـ فمممحكمة التفريؽ في تاريخ نفاذ إذا قضت المحكمة بعدـ دستورية  -د

 حكميا بيف نص وآخر وفؽ ما تراه مناسبًا 
 -16المـادة      

  -ترسؿ المحكمة نسخًا مف األحكاـ الصادرة عنيا فور صدورىا إلى كؿ مف : - أ
 ( مف ىذا القانوف 9رؤساء الجيات المحددة في الفقرة )أ( مف المادة ) -0
 رئيس المجمس القضائي  -2



 تنشر أحكاـ المحكمة في الجريدة الرسمية خالؿ خمسة عشر يومًا مف تاريخ صدورىا   -ب
 -17المـادة      

لممحكمة حؽ تفسير نصوص الدستور إذا طمب إلييا ذلؾ بقرار صادر عف مجمس الوزراء أو بقرار يتخذه 
 مجمسي األمة باألغمبية ويكوف قرارىا نافذ المفعوؿ بعد نشره في الجريدة الرسمية أحد 

 -18المـادة      
 تكوف مداوالت المحكمة سرية 

  -19المـادة      
تنعقد المحكمة عند النظر في الطعف أو طمب التفسير المقدـ لدييا بييئة مف تسعة اعضاء عمى االقؿ ، وفي 

تغيب عضو او اكثر بمعذرة مشروعة او تحققت احدى حاالت التنحي تنعقد بحضور سبعة مف حاؿ 
ا باغمبية خمسة مف بينيـ الرئيس او مف ينوب عنو ، وتصدر احكاميا وقراراتيأعضائيا عمى اف يكوف 

 الجانب الذي صوت معو الرئيس او مف ينوب عنو اعضاء وعند تساوي األصوات يرجح 
  -21المـادة      

 يتقاضى الرئيس الراتب والعػالوات المقررة لرئيس محكمة التمييز بمقتضى أحكاـ التشريعػات النافذة  - أ
يتقاضى األعضاء اآلخروف الراتب والعالوات المقررة لنواب رئيس محكمة التمييز بمقتضى احكاـ  - ب

 النافذة التشريعات 
عمى الرغـ مما ورد في اي قانوف تقاعد يجوز لمعضو الجمع بيف اي راتب تقاعدي يتقاضاه والراتب  -ج

 المقررة لو بمقتضى احكاـ ىذه المادة والعالوات 
 -21المـادة      

  -( مف ىذا القانوف تنتيي خدمة العضو :5عمى الرغـ مما ورد في الفقرة )أ( مف المادة )
 بالوفاة  - أ

 باالستقالة عمى اف يسري مفعوليا بعد صدور االرادة الممكية بقبوليػا  - ب
 -الحاالت التالية :بإرادة ممكية بناء عمى توصية مف ستة أعضاء آخريف وذلؾ في أي مف  -ج
 فقداف أي مف شروط العضوية المنصوص عمييا في ىذا القانػػوف  -0
( مف ىذا 23صدور إذف مف  الييئة العامة بمالحقة العضو وفؽ أحكاـ الفقرة )ب( مف المادة ) -2

  تكف الجريمة موضوع المالحقة جنحة غير مقصودة أو مخالفة  القانوف ما لـ
 يحوؿ دوف قيامو بعممو  العجز الصحي الذي  -3
 فقداف األىمية المدنية  -4

 -22المـادة      
إذا انتيت او انييت عضوية العضو في المحكمة فيتـ تعييف عضو بديؿ لو الكماؿ المدة المتبقية مف 

 حاؿ نقص عدد الييئة العامة عف تسعة اعضاء عضويتو في 
     



 -23 المـادة
ال يالحؽ العضو عف أي شكوى جزائية خالؿ مدة عضويتو في المحكمة أو عف أي شكوى جزائية  - أ

واألعماؿ المناطة بو وفؽ أحكاـ الدستور وىذا القانوف أو بسببيا أو ناجمة عنيا إال متعمقة بالمياـ 
 بإذف مف الييئة العامة 

لمشتكى عميو واالطالع عمى أي بينة ، أف لمييئة العامة ، وبعد سماع أقواؿ المشتكي والعضو ا - ب
 الشكوى أو أف تأذف بمالحقة العضو وفؽ أحكاـ التشريعات النافذة تقرر حفظ 

في حالة التمبس بالجريمة ، يجوز القبض عمى العضو أو توقيفو عمى أف يتـ إعالـ الرئيس فورًا  -ج
)ب( مف ىذه المادة خالؿ مدة ال تتجاوز  الييئة العامة قرارىا بمقتضى أحكاـ الفقرةبذلؾ ، وتصدر 

 القبض عمى العضو أو توقيفو أربعا وعشريف ساعة مف تاريخ 
إذا قررت الييئة العامة حفظ الشكوى ، فال يجوز مالحقة العضو عف تمؾ الشكوى بعد انتياء  -د

 المحكمة عضويتو في 
 -24لمـادة ا     

 ممارستو لوظيفتو او ما اجراه بسببيا بمثابة جـر واقع عمى قاٍض يعتبر أي جـر واقع عمى العضو اثناء 
 -25 المادة     

  -تتولى الييئة العامة المياـ والصالحيات التالية :  
 إقرار التقرير السنوي عف عمؿ المحكمة ورفعو إلى الممؾ  - أ

 الموافقة عمى العقود واالتفاقيات التي تكوف المحكمة طرفًا فييا - ب
وضع التعميمات الالزمة لتنظيـ العمؿ في المحكمة واجراءات الفصؿ في الطعوف والدفوع وطمبات  -ج

 المقدمة إلييا بما ال يتعارض مع أحكاـ الدستور وىذا القانوف التفسير 
وضع تعميمات خاصة وقواعد سموؾ يتعيف عمى العضو أو اي مف العامميف في المحكمة التقيد بيا  -د

حاالت التنحي عف نظر أي طعف أو دفع او طمب تفسير مقرر وفؽ أحكاـ الدستور وىذا لؾ بما في ذ
  القانوف

 اقتراح مشروعات التشريعات الالزمة لعمؿ المحكمة  -ىػ
 أي مياـ أو صالحيات ورد النص عمييا في ىذا القانوف واألنظمة والتعميمات الصادرة بمقتضاه  -و

 -26المـادة      
تجتمع الييئة العامة بدعوة مف الرئيس أو مف ينوب عنو في حاؿ غيابو كمما دعت الحاجة إلى ذلؾ ،  - أ

 اجتماعيا قانونيًا بحضور ثمثي أعضائيا عمى اف يكوف الرئيس او مف ينوب عنو مف بينيـ ويكوف 
  تتخذ الييئة العامة قراراتيا بأغمبية ثمثي أصوات أعضائيا الحاضريػػف  - ب

  -27المـادة      
  -يتولى الرئيس المياـ والصالحيات التالية : - أ
 االشراؼ عمى تنفيذ قرارات الييئة العامة  -0



 اإلشراؼ عمى الجياز التنفيذي لممحكمة ومتابعة سير العمؿ فييػػػػا  -2
 تمثيؿ المحكمة اماـ الجيات الرسمية والخاصة  -3
 أي مياـ أخرى تكمفو بيا الييئة العامة  -4
لمرئيس تفويض أي مف صالحياتو المنصوص عمييا في الفقرة )أ( مف ىذه المادة واألنظمة  - ب

الصادرة بمقتضى ىذا القانوف إلى أي مف األعضاء او االميف العاـ  عمى أف يكوف والتعميمات 
 التفويض خطيًا ومحددًا 

 -28المـادة      
 يعيف لممحكمة أميف عاـ بقرار مف مجمس الوزراء وتنيى خدماتو بالطريقة ذاتيا عمى أف يقترف قرار التعييف  

 باإلرادة الممكية 
 -29المـادة      

  -يتولى األميف العاـ المياـ والصالحيات التالية:  -أ
 تنفيذ القرارات اإلدارية والمالية لمييئة العامة  -0
 العقود واالتفاقيات التي توافؽ عمييا الييئة العامة التوقيع عمى  -2
 إدارة الجياز اإلداري والمالي لممحكمة وفؽ األنظمة والتعميمات الصادرة ليذه الغاية  -3
إعداد الييكؿ التنظيمي لمجياز اإلداري في المحكمة وجدوؿ تشكيالت الوظائؼ فييا والوصؼ  -4

 الوظيفي ليا 
 ة السنوية لممحكمة إعداد مشروع الموازن -5
 إعداد التقرير السنوي عف انشطة المحكمة  -6
 أي صالحيات أخرى مخولة إليو بمقتضى أحكاـ ىذا القانوف واألنظمة والتعميمات الصادرة بمقتضاه  -7

 لألميف العاـ بموافقة الرئيس تفويض أي مف صالحياتو المنصوص عمييا في ىذا القانوف واألنظمة  - ت
 يمات الصادرة بمقتضاه إلى أي موظؼ في المحكمة عمى أف يكوف التفويض خطيًا ومحددًا والتعم

 -31المـادة      
 يكوف لممحكمة جياز إداري يتولى الوظائؼ الدائمة في المحكمة ويتـ استخداـ الموظفيػػف وتعيينيـ فيػػيا 

 بمقتػػضى احكاـ  نظػػاـ الخدمة المدنية  
 -31المادة     

 لممحكمة انشاء مكتب فني يضـ عددًا مف القانونييف وتحدد ميامو بموجب تعميمات تصدر ليذه الغاية 
 -32المـادة      

يكوف لممحكمة موازنة مستقمة تقرىا الييئة العامة وترسؿ الى رئيس الوزراء إلدراجيا ضمف مشروع قانوف  
 الوحدات الحكومية موازنات 

      



 -33المـادة 
 تتمتع المحكمة باإلعفاءات والتسييالت التي تتمتع بيا الوزارات  والدوائر الحكومية  

 -34المـادة      
 تخضع حسابات المحكمة لرقابة ديواف المحاسبة  

 -35المـادة      
تصدر الييئة العامة تعميمات لغايات تنفيذ أحكاـ ىذا القانوف واالنظمة الصادرة بمقتضاه ، عمى أف يسري  

 مف تاريخ نشرىا في الجريدة الرسمية مفعوليا 
 -36المـادة      

  -يصدر مجمس الوزراء األنظمة التالية: 
 أنظمة شؤوف المواـز واألشغاؿ واألمور المالية في المحكمة  - أ

 نظاـ رسـو الدفع بعدـ الدستورية المقدـ وفؽ أحكاـ ىذا القانوف مف أحد أطراؼ دعوى منظورة أماـ  - ب
 المحاكـ 

 -37المـادة      
 رئيس الوزراء والوزراء مكمفوف بتنفيذ أحكاـ ىذا القانوف  
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