
 مساق التربٌة الوطنٌة

 عبدهللا العزام. د: اعداد



 الفصل الرابع

 بنٌة النظام السٌاسً فً الدستور االردنً



.الثالثنظام الحكم بسلطاته هو           لنظام السٌاسًا  

                                       :الثالث السلطات

   

 

 

 

  



 

ستور االردنً فً مراحل تطور عبر تارٌخ االردن وكان دمر ال: التطور الدستوري   

:من اهم المراحل الدستورٌة   

    
:ومن اهم بنوده  1928القانون االساسً عام            

   
.احتفاظ برٌطانٌا بقوات وقواعد عسكرٌة داخل األردن -  

اإلشراف على مالٌة الدولة والتدخل فً القرارات المصٌرٌة وبخاصة االحتفاظ بقوات  -
.وقواعد عسكرٌة داخل األردن  

ركز القانون األساسً السلطات الفعلٌة التشرٌعٌة والتنفٌذٌة بٌد األمٌر عبد هللا -    

 

:ومن اهم ما جاء فً هذا الدستور : 1947دستور      -  
إسقاط عضوٌة الحكومة من مجلس النواب واألخذ بنظام المجلسٌن الذي أطلق علٌه أسم   -

 مجلس األمة 

 ٌتألف مجلس االمة من مجلس نواب ٌنتخبه الشعب ومجلس أعٌان ٌختارهم الملك .

 

 

92-91-90-89 ص  
 



 

أعطى الدستور الملك صالحٌة تعٌٌن رئٌس مجلس األعٌان لمدة سنتٌن وٌجوز إعادة 

ٌعٌن الملك رئٌساً لمجلس النواب من األعضاء المنتخبٌن لمدة سنة واحدة تعٌٌنه، كما 

. وٌجوز إعادة تعٌٌنه  

تنحصر الصالحٌات التشرٌعٌة لمجلس األمة فً اقتراح مشارٌع القوانٌن المقدمة من 

 األعضاء وإقرار مشارٌع القوانٌن التً ترد من السلطة التنفٌذٌة. 

          

:   1952عام دستور            

العقد ما بٌن السلطة التشرٌعٌة القائمة بمجلسٌها النواب بطرٌقة ( م1952)دستور  جاء
.واألعٌان والملك  

 

 

 

 

93-92ص   

 



 

 

األخذ بمبدأ سٌادة الشعب : بمجموعة من الممٌزات لعل أبرزها ( م1952)تمٌز دستور  

.والفصل المرن مابٌن السلطات" فاألمة مصدر السلطات"  

   

 وأكد على أن نظام الحكم نٌابً ملكً وراثً.

 

  كما أنه عد دستورا جامدا فال ٌجوز تعدٌله إالّ بموافقة ثلثً مجلس األمة )النواب 

. كما أنه أكد على الحقوق والحرٌات المتعلقة بحٌاة المواطن. وبموافقة الملك( واألعٌان  

 

:وفٌما ٌلً عرض شامل لذلك  

 



 

 

 

 

 

 

أكد على أن المملكة األردنٌة الهاشمٌة دولة عربٌة مستقلة ذات سٌادة ملكها ال فقد 
.شًء منهوال ٌنزل عن ٌتجزأ   

   

.العربٌةاألردنً جزء من األمة والشعب   

   

.وراثًالحكم فٌها نٌابً ملكً ونظام   

 

. لغتها الرسمٌةدٌن الدولة واللغة العربٌة واإلسالم   

 

.عمان عاصمة المملكةومدٌنة   

 
 

 

 
 

 

 

 

93ص  

 

 

 
 



أمام القانون سواء ال تمٌٌز بٌنهم فً الحقوق والواجبات وإن األردنٌون  -1
. اللغة أو الدٌنأو اختلفوا فً العرق   

 

الشخصٌة مصونة وكل اعتداء على الحقوق والحرٌات العامة أو الحرٌة  -2
. حرمة الحٌاة الخاصة لؤلردنٌٌن جرٌمة ٌعاقب علٌها القانون  

 

ٌقبض على أحد أو ٌوقف أو ٌحبس أو تقٌد حرٌته إال وفق أن ٌجوز ال  -3
أحكام القانون وال ٌجوز إبعاد أردنً من دٌار المملكة، وال ٌجوز أن ٌحظر 

.على أردنً اإلقامة فً جهة ما أو ٌمنع من التنقل  

 

تحمً الدولة حرٌة القٌام بشعائر األدٌان والعقائد طبقاً للعادات المرعٌة فً  -4
تحمً الدولة العمل . المملكة ما لم تكن مخلة بالنظام العام أو منافٌة لآلداب

.وتضع له تشرٌعاً   

 



 1- حرٌة الرأي بكافة الوسائل بشرط أن ال ٌتجاوز حدود القانون.

2- حرٌة البحث العلمً واإلبداع، وحرٌة الصحافة والطباعة والنشر ووسائل اإلعالم ضمن 
.حدود القانون  

 3- تكفل الدولة العمل والتعلٌم ضمن حدود إمكانٌاتها

 4- تكفل الطمأنٌنة وتكافؤ الفرص لجمٌع األردنٌٌن. 

 

.القانونضمن حدود  االجتماع -1  

.السٌاسٌةالجمعٌات والنقابات واألحزاب  تألٌف -2   

..العامة من دائمة ومؤقتة التعٌٌن للوظائفالعامة و المناصبتولً  -3  

 

94-93ص  

 

 



 
الثالث السلطات   

. السلطاتاألمة مصدر : أحكام عامة  

األمة والملك بمجلس          السلطة التشرٌعٌة تناط  -  

والنوابمجلسً األعٌان من      مجلس األمة وٌتألف   

 

وزرائهوٌتوالها بواسطة بالملك        السلطة التنفٌذٌة تناط  -  

   

تتوالها المحاكم على اختالف مستقلة         القضائٌة السلطة  -
.أنواعها ودرجاتها وتصدر جمٌع األحكام وفق القانون باسم الملك  

 

94 ص  



التنفٌذٌةالسلطة   
.التً تنفذ القوانٌن واالنظمة الصادرة عن السلطة التشرٌعٌة والسلطة القضائٌةهً    

 

 وتتكون السلطة التنفٌذٌة من               ) الملك و مجلس الوزراء (

 

، وتكون وراثً فً أسرة الملك عبدهللا بن الحسٌنعرش المملكة األردنٌـة الهاشمٌة : الملك  -1
:التالٌةوفق األحكام االوالد الذكور من وراثة العرش فً   

 

.األكبرأكبر أبناء ذلك االبن ثم إلى اكبر أبنائه سناً من صاحب العرش إلى  والٌة الملكتنتقل  -1  

أن ٌكون مسلماً عاقالً مولوداً من زوجة شرعٌة ومن أبوٌن  فٌمن ٌتولى الملكٌشترط  -2
.وان ٌكون الئقا  من الناحٌة الصحٌة .مسلمٌن  

 

حقوق الملك:  ٌقسم الملك إثر تبوئه العرش أمام مجلس األمة الذي ٌلتئم برئاسة رئٌس مجلس 
فالملك هو رأس الدولة وهو مصون من كل .أن ٌحافظ على الدستور وأن ٌخلص لألمةاألعٌان 

.ومسؤولٌةتبعة   

 

95-94ص   

 



:وبناء على ذلك تكون له العدٌد من الحقوق منها  

 

.ٌصدق على القوانٌن وٌصدرها وٌأمر بوضع األنظمة الالزمة لتنفٌذها  -1  

.القائد األعلى للقوات البرٌة والبحرٌة والجوٌة -2  

.الذي ٌعلن الحرب وٌعقد الصلح وٌبرم المعاهدات واالتفاقاتهو  -3  

األوامر بإجراء االنتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون، وهو الذي ٌصدر  -4
ٌدعو مجلس األمة إلى االجتماع وٌفتتحه وٌؤجله وٌفضه وفق أحكام الدستور؛ فله أن 

.ٌحل مجلس النواب و مجلس األعٌان أو ٌعفً أحد أعضائه من العضوٌة  

رئٌس الوزراء وٌقٌله وٌقبل استقالته وٌعٌن الوزراء وٌقٌلهم وٌقبل استقالتهم ٌعٌن  -5
و ٌعٌن أعضاء مجلس األعٌان وٌعٌن من بٌنهم رئٌس . بناء على تنسٌب رئٌس الوزراء
.مجلس األعٌان وٌقبل استقالتهم  

ٌنشئ وٌمنح وٌسترد الرتب المدنٌة والعسكرٌة واألوسمة وألقاب الشرف الملك  -6
.األخرى  

.العقوبةللملك حق العفو الخاص وتخفٌض  -7  

96-95ص  



:رئاسة الوزراء ومجلس الوزراء -2  

ٌتكون مجلس الوزراء من رئٌس الوزراء الذي ٌختاره الملك وفقا لحقه الدستوري، 
.رئٌس الحكومة لجاللة الملك أسماء وزرائه الذٌن ٌرغب فً إدخالهم حكومتهوٌنسب   

 

 اختصاصات مجلس الوزراء فهً: 

بأعمال اإلدارة العلٌا بالدولة، والمؤسسات العامة كافة واإلشراف  والرقابة القٌام  -1
.على جمٌع أعمال الدولة ومراقبتها  

السٌاسة العامة للدولة فً المجالٌن الداخلً والخارجً، وتسٌٌر المرافق تنفٌذ  -2
.العامة، وتنظٌم األمور االقتصادٌة فً الدولة، ومشارٌعها التنموٌة  

.مشروعات القوانٌن واألنظمة فً كل ما ٌتعلق بالصالح العاماقتراح  -3  

.الموظفٌن وعزلهمتعٌٌن  -4  

.المٌزانٌة العامة للدولةإعداد  -5  

.المسؤولٌة أمام مجلس األمة عن الملكتحّمل  -6  

97-96ص    

 

 



 

وٌتمتع رئٌس الوزراء والوزراء بالحصانة، إالّ أنه و بنص المادة )57( من 

:الدستور  

لمجلس النواب حق إحالة الوزراء إلى النٌابة العامة مع إبداء األسباب المبررة لذلك     

.النوابٌصدر قرار اإلحالة إال بأغلبٌة األعضاء الذٌن ٌتألف منهم مجلس وال   

 

 الحاالت التً تنتهً بها وظٌفة رئٌس الوزراء فهً:

   

 

 

 

 

97 ص  

 االستقالة

اإلقالة من قبل 
 الملك

اعتالء ملك 
 جدٌد العرش

حجب الثقة 
عنه فً 

 مجلس النواب



:  السلطة التشرٌعٌة  
.هً التً تشرع القوانٌن واالنظمة وتتكون من مجلسً النواب واالعٌان   

 



 ال ٌكون عضواً فً مجلسً األعٌان والنواب:

.لم ٌكن أردنٌاً من  -1  

.أخرىٌحمل جنسٌة دولة من  -2  

.كان محكوماً علٌه باإلفالس ولم ٌستعد اعتباره قانونٌاً من  -3  

.كان محجوراً علٌه ولم ٌرفع الحجر عنهمن  -3  

كان محكوماً علٌه بالسجن مدة تزٌد على سنة واحدة بجرٌمة غٌر سٌاسٌة ولم من  -4
.ٌعف عنه  

.كان مجنوناً او معتوهاً من  -5  

.كان من أقارب الملك فً الدرجة التً تعٌن بقانون خاصمن  -6  

 

ٌكون من إحدى كما اكد الدستور حول شروط العضوٌة فً مجلس االعٌان أن 
رؤساء الوزراء والوزراء الحالٌون والسابقون ومن أشغل سابقاً : الطبقات اآلتٌة

.النوابمناصب السفراء والوزراء المفوضٌن ورؤساء مجلس   

99 ص  



 

:مجلس األمةاجتماعات   

 أدوار وتكون النواب مجلس باجتماعات مقترنة األعٌان مجلس اجتماعات تكون
    .األعٌان مجلس جلسات توقف النواب مجلس حل حالة وفً للمجلسٌن، واحدة االنعقاد
 : أنواع ثالثة على وهً دورات عدة على النواب مجلس اجتماعات وتنعقد

 

 الٌوم فً العادٌة دورته فً االجتماع إلى األمة مجلس الملك ٌدعو :العادٌة الدورة-1
  ففً رسمٌة عطلة المذكور الٌوم كان وإذا سنة كل من األول تشرٌن شهر من األول

 .رسمٌة عطلة ٌكون ال ٌلٌه ٌوم أول

  فً االجتماع إلى األمة مجلس الضرورة عند ٌدعو أن للملك :االستثنائٌة الدورة-2
 .ملكٌة بإرادة االستثنائٌة الدورة وتفض الضرورة، حاالت فً استثنائٌة دورات

 حٌث النواب مجلس حل حالة فً العادٌة غٌر الدورة تعقد :العادٌة غٌر الدورة -3
  وتعتبر عادٌة غٌر دورة فً الجدٌد المجلس ٌجتمع بحٌث عام انتخاب إجراء ٌجب
 . الدستور أحكام وفق العادٌة كالدورة الدورة هذه

 

100-99ص  



:أحكام جلسات مجلس األمة  

تعتبر جلسة أي من المجلسٌن قانونٌة إال إذا حضرتها األغلبٌة المطلقة ألعضاء ال  -1  

.فٌها، وتستمر الجلسة قانونٌة ما دامت هذه األغلبٌة حاضرة المجلس  

 

قرارات كل من المجلسٌن بأكثرٌة أصوات األعضاء الحاضرٌن ما عدا تصدر  -2

الرئٌس إال إذا نص هذا الدستور على خالف ذلك، وإذا تساوت األصوات فٌجب على 
.الرئٌس أن ٌعطً صوت الترجٌح  

كان التصوٌت متعلقاً بالدستور أو باالقتراع على الثقة بالوزارة أو بأحد إذا  -3
.فٌجب أن تعطى األصوات بالمناداة على األعضاء بأسمائهم وبصوت عالالوزراء   

 

جلسات كل من المجلسٌن علنٌة على أنه ٌجوز عقد جلسات سرٌة بناء على تكون  -4

طلب من الحكومة أو طلب خمسة من األعضاء ثم ٌقرر المجلس قبول الطلب الواقع 
.أو رفضه  

101-100ص   



(:النواب واالعٌان)حاالت اجتماع مجلس األمة بشقٌه  

   

.فهو الذي ٌدعوه وٌؤجله وٌفضهطلب الملك على بناء  -1  

أي قانون مرتٌن وقبله المجلس اآلخر معدالً أو  رفض أحد المجلسٌن مشروعإذا  -2

غٌر معدل ٌجتمع المجلسان فً جلسة مشتركة برئاسة رئٌس مجلس األعٌان لبحث 

.فٌهاالمواد المختلف   

.افتتاح الدورة العادٌة لمجلس األمةعند  -3  

.الوزراءطلب رئٌس على بناء  -4  

وال تعتبر .ٌجتمع المجلسان معاً ٌتولى الرئاسة رئٌس مجلس األعٌانعندما  -5

جلسات المجلسٌن مجتمعٌن قانونٌة إال بحضور األغلبٌة المطلقة ألعضاء كل من 

.المجلسٌن  

 

101ص  



: اختصاصات مجلس األمة  

 تنحسر مهامات مجلس االمة فً ثالثة ادوار :التشرٌع والرقابة والرقابة المالٌة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103-102ص   

مهام 
مجلس 
 االمة

 التشرٌع

 الرقابة
الرقابة 
 المالٌة



 1- الدور التشرٌعً : اي تشرٌع القوانٌن واالنظمة التً تسٌر حٌاة المجتمع واالفراد

.والجماعات    

 

:وتمر عمٌلة التشرٌع العادي للقانون بمراحل عدة منها  

 

مرحلة االقتراح: ٌأتً االقتراح من السلطة التنفٌذٌة  وٌتم رفعه لمجلس النواب الذي له 

.الحق فً قبول المشروع أو تعدٌله أو رفضه  

مرحلة إقرار القوانٌن: وبها ٌتم عرض القانون على اللجنة القانونٌة فً مجلس النواب،  

.ثم تتم عملٌة التصوٌت علٌه  

 مرحلة التصدٌق على القوانٌن: ٌشترط رفع القانون إلى الملك للمصادقة علٌه.

مرحلة إصدار القوانٌن ونشرها: إذ ٌتم نشره فً الجرٌدة الرسمٌة لٌصبح بعدها 

 نافذ المفعول بعد ثالثٌن ٌوماً من نشره



2- الرقابة: تعتبر الوظٌفة الرقابٌة المهمة الثانٌة لمجلس النواب لما لها من دور كبٌر 
.التنفٌذٌةومهم فً مراقبة أعمال السلطة   

  :وفٌما ٌلً عرض لهذه اآللٌات

 الوزراء أو الوزراء رئٌس من "النواب مجلس عضو أي" العضو استفهام هو :السؤال

 التحقق فً الرغبة أو اختصاصاتهم فً تدخل التً الشؤون من شأن فً ٌجهله أمر عن
 .األمور من أمر فً الحكومة نٌة عن استعالمه أو إلٌه، علمها وصل واقعة حصول من

 االستجواب: هو محاسبة الوزراء واستجوابهم خطٌا .

 طلبات المناقشة: هً تبادل للرأي والمشورة بٌن المجلس والحكومة.

االقتراح برغبة: هو الرغبة فً دعوة الحكومة للقٌام بأي عمل ذي أهمٌة ٌدخل فً 

 اختصاصها 

االقتراحات بقانون: هً اقتراحات ٌقدمها أعضاء مجلس النواب إلى رئٌس المجلس 

.سواء كانت مشارٌع أم تعدٌل على بعض مواد القانون   

 

104-103ص  



 العرائض والشكاوى: ٌحق لكل أردنً أن ٌرفع إلى مجلس النواب عرٌضة فٌما له 
.بالشؤون العامة أو شكوى فٌما ٌنوبه من أمور شخصٌة صلة   

 
المذكرات: وهً عبارة عن عرٌضة موقعة من نائب أو عدد من النواب ترفع إلى 

رئٌس المجلس وتكون متضمنة ألفكار هؤالء النواب إما حول قضاٌا عامة التً تهم 
.الوطن والمواطنٌن أو لبعض القضاٌا الشخصٌة مثل خدمات الدوائر االنتخابٌة  

 
بند ما ٌستجد من أعمال: ٌوضع هذا البند عادة على جدول أعمال كل جلسة لمجلس 

.النواب  

 
طرح الثقة للحكومة: فإن مجلس النواب متى ٌشاء ٌحجب الثقة عن الوزارة أو أحد 

إما بطلب من رئٌس : الوزراء التً علٌها أن تقدم استقالتها وٌكون طرح الثقة بحالٌن  
.األقلوهذا فً حال تقدٌم البٌان الوزاري، أو بطلب عشرة نواب على الوزراء   
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البٌانات الوزارٌة: خطة تضعها لجنة وزارٌة تمثل توجهات الحكومة وبرامجها األساسٌة 

.الخارجٌةالمتعلقة بمختلف الحقول والمٌادٌن بما فً ذلك برامج السٌاسة   

 

ا أمام مجلس النواب عن جمٌع الشؤون  ًٌ اتهـام الوزراء: ٌعتبر الوزٌر مسؤوالً سٌاس

المتعلقة بوزارته، ولمجلس النواب حق اتهام الوزراء وال ٌصدر قرار االتهام إال بأكثرٌة 
.النوابالذٌن ٌتألف منهم مجلس األعضاء ثلثً أصوات   

   

 3- الوظٌفة المالٌة :

من إٌرادات -المالً أو بسط الرقابة البرلمانٌة على الجانب المالً فً الدولة االختصاص  

ٌهدف إلى المحافظة على المال العام  وعدم إهداره أو العبث  –ونفقات والتزامات مالٌة

.ومستقبالفٌه، لضمان مصالح الشعب حاضرا   
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قانون الموازنة العامة :الموازنة العامة بٌان تفصٌلً)تقدٌري( لواردات الدولة 

ونفقاتها للسنة المالٌة المقبلة، بناء على تقدٌرات مجلس الوزراء والوزارات والدوائر 
 الحكومٌة. والموازنة العامة ترتبط بوزٌر المالٌة .

 

دٌوان المحاسبة : ٌعد دٌوان المحاسبة الجهة الرسمٌة الرقابٌة فً المملكة، وٌعد أهم 

ا لمجلس  ًٌ وٌقدم دٌوان المحاسبة إلى مجلسً النواب، األدوات بوصفه جهاًزا رقاب

األعٌان والنواب تقرًٌرا عاًما ٌتضمن المخالفات المرتكبة والمسؤولٌة المترتبة علٌها 

.وهو ٌقوم بمراقبة ارادات الدولة .ومالحظاته وآراءه   

 

وٌقدم دٌوان المحاسبة إلى مجلس االمة تقرٌرا سنوٌا ٌتضمن مالحظاتة عن الدوائر 

والمؤسسات التً كلف التدقٌق فً حساباتها مع بٌان المخالفات المرتكبة والمسؤولٌة 

.المترتبة علٌها   
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 السلطة القضائٌة
األساس فً تحقٌق رسالة الدولة األساسٌة حجر ومحاكم  وهً تتكون من قضاء 

المتمثلة بإقامة العدل بٌن جمٌع الناس، وإرساء قٌم النزاهة والمساواة وتكافؤ الفرص، 

.الدستوروالحفاظ على حقوق المواطن ومكتسباته التً نص علٌها   

 ومن المبادئ التً ترتكز علٌها السلطة القضائٌة:

إذ ال ، القضاة مستقلون ال سلطان علٌهم فً قضائهم لغٌر القانون: استقالل القضاء-1

تدخل فً عمل المحاكم على اختالف أنواعها ودرجاتها من قبل أي جهة كانت رسمٌة 
.أو غٌر رسمٌة  

والجهاز القضائً ، فمن ٌلجأ إلى القضاء ال ٌدفع أجور التقاضً: مجانٌة القضاء -2

.الدولةٌحّصل أجوره من   

.القضاءٌعتبر هذا المبدأ ضمانة أساسٌة لنزاهة : علنٌة الجلسات-3  
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لضمان حسن سٌر العدالة وإلعطاء الفرصة للشخص أو : التقاضً على درجتٌن-4

 الهٌئة 

.حكم لغٌر صالحها ٌمكن عرض النزاع أمام محكمة أعلى للفصل فٌهالتً   

 انواع المحاكم
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 المحاكم

 الخاصة

 الدٌنٌة النظامٌة



 اوال : المحاكم النظامٌة

وهً المحاكم صاحبة االختصاص العام بممارسة حق القضاء على جمٌع األشخاص   

.فً جمٌع المواد المدنٌة والجزائٌة  

:المحاكم النظامٌة  ذات الوالٌة العامة إلىوتقسم   
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محاكم 
الدرجة 
 االولى

محاكم الدرجة 
(االستئنافٌة)الثانٌة  

محكمة 
 المحكمة االدارٌة االحداث

 محكمة التمٌٌز



:محاكم الدرجة االولى -1  

 

 

 

 

أ – محاكم الصلح: وتختص فً الدعاوى الحقوقٌة التً ال تتجاوز قٌمتها ثالثة 
.آالف دٌنار مثل دٌون التجارة ودعاوي العطل والضرر ودعاوي إخالء المأجور  

 

ب- محاكم البداٌة: وهً المحاكم التً تختص فً القضاٌا التً تزٌد عن ثالث االف 

.دٌنار او القضاٌا التً تحول من محكمة الصلح   

 

 

 



وهٍ تختض فٍ القضبَب : محاكم الدرجة الثانٌة هً المحاكم االستئنافٌة -2

اٌ اعبدة الٌظر فٍ القضُت هرة اخري .الحقىقُت والجسائُت الوحىلت هي هحكوت البذاَت 

.جذَذةعلً اَجبد ادلت بٌبءا   

  

تختض فٍ قضبَب أحكبم هحكوت أهي الذولت وهحكوت الشرطت  :محكمة التمٌٌز  -3  

.الجٌبَبث الكبريوهحكوت    

 

هٍ التٍ تختض فٍ قضبَب االشخبص التٍ تقل اعوبرهن عي  :محكمة االحداث -4

.السي القبًىًٍ الثبهٌت عشرة   

 



:وهٍ التٍ تختض فٍ القضبَب االدارَت وتتكىى هي : المحكمة االدارٌة  -5  
 

 

 

 

 

1- المحكمة االدارٌة :تختض الوحكوت اإلدارَت، دوى غُرهب ببلٌظر فٍ جوُع 
:ولعل ابرزهب . الطعىى الوتعلقت ببلقراراث اإلدارَت الٌهبئُت  

فٍ ًتبئج اًتخبببث هجبلس هُئبث غرف الصٌبعت والتجبرة والٌقبببث الطعىى  -
.والٌىادٌ الوسجلت فٍ الوولكتوالجوعُبث   

 

فٍ القراراث اإلدارَت الٌهبئُت الوتعلقت ببلتعُُي فٍ الىظبئف العبهت أو الطعىى  -
.ببلترفُع أو ببلٌقل أو ببالًتذاة   

 



 

 

2 - المحكمة االدارٌة العلٌا : وتختص المحكمة اإلدارٌة العلٌا بالنظر فً 
الطعون التً ترفع إلٌها فً جمٌع األحكام النهائٌة الصادرة عن المحكمة اإلدارٌة 

.والقانونٌة وتنظر فً الطعون من الناحتٌن الموضوعٌة   
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 ثانٌا :المحاكم الخاصة، وتقسم إلى نوعٌن:

 



 1-محاكم خاصة جمٌع قضاتها نظامٌون، وهً:
هً تختص فً القضاٌا المتعلقة بضرٌبة : استئناف قضاٌا ضرٌبة الدخلمحكمة  -

.الدخل   

وتختص بالنظر فً قضاٌا التهرٌب الجمركً، وقضاٌا : محكمة بداٌة الجمارك -
. الضرٌبة العامة على المبٌعات  

المحكمة بالنظر فً جرائم القتل، وجرائم وتختص : محكمة الجناٌات الكبرى -
، وهتك العرض، والخطف الجنائً، أو الشروع فً أي من هذه االغتصاب

.الجرائم  

بتسوٌة األراضً والمٌاه تسوٌة جمٌع المسائل :محكمة تسوٌة األراضً والمٌاه -
.واالختالفات المتعلقة بأي حق تصرف  

محاكم البلدٌات -  

ٌكون اختصاص هذه المحكمة إجراء المحاكمة :محكمة صٌانة أمالك الدولة -
والتحقٌق  فً أٌة أموال منقولة أو غٌر منقولة تسربت ألي شخص كان من قبل 

.أي موظف أو أي شخص مدان أو المخالف   

 



2- محاكم خاصة قضاتها أو بعضهم من غٌر القضاة 
 النظامٌٌن، مثل:

 

وتختص بالنظر فً الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلً  :محكمة أمن الدولة -

والمحاكمات . والخارجً، وأسرار الدولة وجرائم المخدرات وحٌازة األسلحة النارٌة

.علنٌةلدى محكمة أمن الدولة   

بنظر الجرائم المنصوص علٌها فً قانون العقوبات وتختص  :المحاكم العسكرٌة -

.العسكري، أو قانون العقوبات العام، أو أي قانون آخر  

.وتعمل بنفس آلٌة عمل المحاكم العسكرٌة :الشرطةمحكمة  -  
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 ثالثا:المحاكم الدٌنٌة، وتشمل كل من:
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هً التً تطبق أحكام الشرٌعة اإلسالمٌة  :المحاكم الشرعٌة -1

:وتختص فٌما ٌلً  

األحوال الشخصٌة للمسلمٌن من زواج وطالق وحضانة ونفقة مسائل  -

.وموارٌث ووصاٌا  

الدٌة فً حال كان الفرٌقان مسلمٌن، أو كان أحدهما غٌر مسلم قضاٌا  -
.ورضً االثنان باختصاصها  

.المتعلقة باألوقاف اإلسالمٌةاألمور  -  

هً  (:المحاكم الكنسٌة)مجالس الطوائف غٌر المسلمة  -2

.والمٌراث وغٌرها والطالق التً تختص فً قضاٌا الزواج   

 



:المحكمة الدستورٌة  

هٌئة مستقلة بذاتها أحكامها نافذة والقضاة فٌها مستقلون تستمد قوتها من 

.الدستور الذي ٌصونها وتصونه  

 ومن اهم اختصاتها :

بالرقابة على دستورٌة القوانٌن المحكمة الدستورٌة وتختص  -1

.واألنظمة النافذة   

التالٌة على للجهات الدستورحق تفسٌر نصوص وللمحكمة الدستورٌة  -2

سبٌل الحصر حق الطعن مباشرة لدى المحكمة الدستورٌة فً دستورٌة 

.الوزراءمجلس األعٌان، مجلس النواب، مجلس :القوانٌن واألنظمة النافذة  
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(م1952)التعدٌالت على دستور   

  حدد دستور )1952م( شروط تعدٌل الدستور بما ٌلً ـ:

 

مشروع التعدٌل الدستوري على موافقة أكثرٌة ثلثً حصول  -

وتتم الموافقة أو عدم ، أعضاء كل من مجلسً النواب واألعٌان

موافقة كل عضو من خالل المناداة على األعضاء بأسمائهم وبصوت 
. عال  

.الملك على التعدٌلتصدٌق  -  

ٌجوز إدخال أي تعدٌل على الدستور مدة قٌام الوصاٌة بشأن ال  -
.حقوق الملك ووراثته  
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 مراحل التعدٌل الدستوري: 

 

.والتشرٌعٌةوٌجوز تقدٌمه من كال السلطتٌن التنفٌذٌة : التعدٌلاقتراح -1  

حصر الدستور األردنً هذا الحق فً السلطة : إعداد مشروع التعدٌل-2
.التنفٌذٌة  

إذ ٌتم عرض المشروع على مجلس النواب الذي له : إقرار التعدٌل-3

.القبولالحق فً الرفض أو   

الملك على مشروع تعدٌل الدستور أمر وتصدٌق (: التوقٌع)المصدقة -4

.مطلقاضروري وبدونه ال ٌمكن إصدار التعدٌل   
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:م2011ولعل أبرز التعدٌالت الدستورٌة لسنة   

.انشاء محكمة دستورٌة -1  

عندما ٌكون مجلس النواب منحال ٌحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك ان ٌضع  -2

.قوانٌن مؤقتة، فً حاالت الكوارث والحروب والطوارىء  

ممارسة صالحٌته من الدستور التً بموجبها ٌحق للملك  40تعدٌل المادة رقم  -3

:منفردا بتعٌٌن الجهات التالٌة   

ولً العهد ونائب الملك و اعضاء مجلس االعٌان وقائد الجٌش ومدٌر المخابرات 

.والدرك   
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