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 من الجريدة الرسمية. 1/10/2011تاريخ  5117بموجب التعديل المنشور في العدد  (1)
 من الجريدة الرسمية. 31/01/2022تاريخ  5770بموجب التعديل المنشور في العدد  (2)

 الفصل العاشر

 نفاذ القوانين وااللغاءات

 (1) 128المادة 

لتنظيم . ال يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور 1

 الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها.

 

. إن جميع القوانين واألنظمة وسائر األعمال التشريعية المعمول بها في 2

المملكة األردنية الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة إلى أن تلغى أو 

 (2) تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه.

 

 129المادة 

مع  1946ول سنة كانون األ 7لصادر بتاريخ ردني االدستور األ. يلغى 1

 .عليه من تعديالت أما طر

 

 عليه من تعديالت. أمع ما طر 1922دستور فلسطين لسنة . يلغى مرسوم 2

 

ي أالفقرتين السابقتين على قانونية غاء المنصوص عليه في ل. ال يؤثر اإل3

حكام أنفاذ ي شيء عمل بمقتضاهما قبل أو أو نظام صدر بموجبهما أقانون 

 .هذا الدستور
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 ي القضاةقاض

 محمد األمين الشنقيطي

 الوزاراءنائب رئيس 

 ووزير الداخلية 

 سعيد المفتي

 رئيس الوزراء 

 ووزير الخارجية

 توفيق أبو الهدى

 وزير العدلية 

 واإلنشاء والتعمير

  انسطاس حنانيا

 وزير التجارة

 واالقتصاد

 سليمان سكر

 وزير المعارف 

 روحي عبدالهادي

 وزير المواصالت

 هاشم الجيوسي

وزير الصحة والشؤون 

 االجتماعية

 التوتنجي جميل

 وزير المالية

 عبدالحليم الحمود

 وزير الزراعة والدفاع

 سليمان عبدالرزاق طوقان

  

 

 

 

 

 130المادة 

 .ن تاريخ نشره في الجريدة الرسميةحكام هذا الدستور مأيعمل ب

 

 131المادة 

 هيئة الوزراء مكلفة بتنفيذ احكام هذا الدستور .

1-1-1952 

 طـــــــــــــالل
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 فهرس

 أعداد الجريدة الرسمية التي نشرت بها تعديالت الدستور

 المادة الدستورية المعدلة
الرسمية الجريدة  

الرقم 

 المتسلسل
 رقم تاريخ صفحة

53 ،54 ،74 ،78 ،84 321 17/4/1954  1179 1 

65 ،73 ،78  953 16/10/1955  1243 2 

33 ،45 ،54 ،57 ،59 ،74 ،

89 ،94 ،95 ،102 ،113 ،

123 

520و  519  4/5/1958  1380 3 

33 ،45 ،102  776 1/9/1958  1396 4 

68 153 16/2/1960  1476 5 

28 378 1/4/1965  1831 6 

مكرر 532 88  8/4/1973  2414 7 

34 ،73  1813 10/11/1974  2523 8 

73 223 7/2/1976  2605 9 

68و  67 73  9/1/1984  3201 10 

6 ،7 ،8 ،9 ،15 ،16 ،18 ،

20 ،27 ،42 ،45 ،50 ،53 ،

54 ،55 ،56 ،57 ،58 ،59 ،

60 ،61 ،67 ،71 ،73 ،74 ،

4452-4468  1/10/2011  5117 11 
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75 ،78 ،84 ،88 ،89 ،94 ،

98 ،100 ،101 ،109 ،

112 ،119 ،122 ،128  

67 ،127 5139و  5138   1/9/2014  5299 12 

40 ،42 ،50 ،69 ،75 ،

127 
2573 -2575  5/5/2016  5396 13 

، 44، 40، 6الفصل الثاني، 

52 ،53 ،54 ،60 ،61 ،64 ،

67 ،69 ،70 ،71 ،72 ،74 ،

75 ،76 ،84 ،88،92 ،

112 ،119 ،122 ،127 ،

128 

1139-1147  31/1/2022  5770 14 

 


