قانون الجنسية األردنية وتعديالته رقم  6لسنة 4591
الفصل األول
أحكام عامة
المادة 4
يسمى هذاا الاذانون ( قذانون الجنسذية ادردنيذة لسذنة  ) 4591ويعمذل هذه مذا تذارير نفذ

ذ

الج يدة ال سمية .
المادة 2
هاا الاانون المعان المبينة ادنا اد اذا دلت الا ينة

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة
على خالف ذلك:

تعن كلمة ( اردن ) كل شخص حاز الجنسية ادردنية هماتضى احكام هاا الاانون.
تعن كلمة ( اجنب ) كل شخص غي اردن .
تعن كلمة ( ع ه ) لغايات هاا الاانون كل ما نسذ د ع هذ اد ذل وي مذل جنسذية احذد
دول الجامعة الع هية.
تعن كلمة ( مغت

) كل ع ه ولد

المملكة ادردنية الهاشمية او

الاسذم المغصذو مذا

لسطيا وهاج ما البالد او نزح عنها كما تفمل ها العبارة اودد ذلك الفخص اينما ولدوا.
تعن عبارة ( ادان ادهلية ) كون الفخص قا

اً او مجنونا ً او معتوها ً او كونذه اقذداً ادهليذة

الاانونية.
تعن عبارة ( سا ال شد )

جميع ادمور الت لها عالقذة هتطبيذه هذاا الاذانون يمذان عفذ ة

سنة و اقا ً للتاويم الفمس .
المادة 3
يعتب اردن الجنسية :
 .4كل ما حصل على الجنسية ادردنية او جواز سف اردن هماتضذى قذانون الجنسذية ادردنيذة
لسنة  4521وتعديالته والاانون رقم  6لسنة  4591وهاا الاانون .
 .2كل ما كذان ي مذل الجنسذية الفلسذطينية مذا غيذ اليهذود قبذل تذارير  4511 /9 /49وياذيم
عادة

المملكة ادردنية الهاشمية خالل المدة الواقعة ما هيا  4515 /42 /22لغاية /2 /46
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 .3ما ولد د متمتع هالجنسية ادردنية .
 .1ما ولد

المملكة ادردنية الهاشمية ما ام ت مل الجنسية ادردنية وا مجهذول الجنسذية

او د جنسية له او لم تثبت نسبته الى اهيه قانونا ً .

 .9مذذا ولذذد ذ المملكذذة ادردنيذذة الهاشذذمية مذذا والذذديا مجهذذوليا ويعتب ذ اللاذذي

ذ المملكذذة

مولوداً يها ما لم يثبت العكس.
 .6جميع ا اد عفائ هدو الفمال الواردة ذ الفاذ ة (ي) مذا المذادة  29مذا قذانون ادنتخذا
المؤقت رقم  21لسنة  4562والايا كانوا يايمذون اقامذة عليذة ذ ادرالذ التذ لذمت الذى
المملكة سنة . 4532
المادة 1
ي ه لكل ع ه ياذيم عذادة ذ المملكذة ادردنيذة الهاشذمية مذدة د تاذل عذا خمذس عفذ ة سذنة
متتاليذة ان ي صذذل علذذى الجنسذذية ادردنيذة هاذ ار مذذا مجلذذس الذوزراب هنذذاب علذذى تنسذذي وزيذ
الداخلية اذا تخلى عا جنسيته اد لية هاق ار خط وكانت قوانيا هالد تجيز له ذلك وهف ط :
 .4ان يكون حسا السي ة والسلوك وغي م كوم هاية ج يمة ماسة هالف ف وادخالق.
 .2ان يكون له وسيلة مف وعة للكس .
 .3ان يكون سليم العال غي مصا هعاهة تجعله عالة على المجتمع.
 .1ان ياسم يميا الودب وادخالص لجاللة الملك امام قال الصلح.
المادة 9
لجاللذذة الملذذك هنذذاب علذذى تنسذذي مجلذذس الذذوزراب ان يمذذنح الجنسذذية ادردنيذذة لكذذل مغتذ
تص ي ا ً خطيا ً هاختيار الجنسية ادردنية ش يطة ان يتنازل عا اية جنسية اخ

ياذذدم

قد ي ملها عند

تاديم هاا التص يح.
المادة 6
 .4يادم كذل تصذ يح او طلذ الذى وزيذ الداخليذة او مذا ينيبذه هاسذتثناب مذا نذص عليذه ذ هذاا
الاانون.
 .2كذذل طلذذ علذذه قبولذذه هفذذ وط هموجذذذ هذذاا الاذذانون يجذذ ان ي ذذه هكا ذذة الفذذذهادات او
المستندات المثبتة للف وط المطلوهة.
المادة 7
ايفذذاب لغايذذات المذذواد ( 1و  9و ) 6يعتبذذ الفذذخص اردنذذ الجنسذذية مذذا تذذارير تبليغذذه قذذ ار
الموا اة على طلبه ما الم جع المختص.

الفصل الثان
الجنسية هالتبعية

 .4لالجنبيذذة الت ذ تتذذزوي اردنيذذا ال صذذول علذذى الجنسذذية ادردنيذذة هموا اذذة وزي ذ الداخليذذة اذا
اعلنت عا رغبتها خطيا ً وذلك و اا ً لما يل :
أ  .اذا اناضى على زواجها مدة يالث سنوات وكانت ت مل جنسية ع هية.
 .اذا اناضى على زواجها مدة خمس سنوات وكانت ت مل جنسية دولة غي ع هية.
 .2للمذذ اة ادردنيذذة التذذ تزوجذذت مذذا غيذذ اردنذذ وحصذذلت علذذى جنسذذية زوجهذذا ادحتفذذا
هجنسيتها ادردنية اد اذا تخلت عنها و اذا ً دحكذام هذاا الاذانون وي ذه لهذا العذودة الذى جنسذيتها
ادردنية هطل تادمه لهاا الغ ض اذا اناضت الزوجية دي سب ما ادسبا .
 .3للم اة ادردنية الت تجنس زوجها او يتجنس هجنسية دولة اخ

هسذب

ذ وف خا ذة ان

تباى م تفظة هجنسيتها ادردنية.
المادة 5
اودد ادردن اردنيون اينما ولدوا.
المادة 42
ي تفظ الولد الاا

الاي حصل والد ادردن على جنسية اجنبية هجنسيته ادردنية .

المادة 44
اذا تزوجذذت ارملذذة او ام ذ اة مطلاذذة اجنبيذذة هذذاردن

ذذان اودده ذا المولذذوديا مذذا قبذذل الذذزواي د

يكتسبون الجنسية ادردنية هسب زواي كهاا ا .
الفصل الثالث
التجنس
المادة 42
ألي شخص غي أردن ليس اقذداً ادهليذة ممذا تذو ت يذه الفذ ائ انتيذة ان ياذدم طلبذا ً الذى
مجلس الوزراب لمن ه شهادة التجنس هالجنسية ادردنية.
 .4ان يكون قد اتخا م ل اقامته العادية

المملكذة األردنيذة الهاشذمية لمذدة ارهذع سذنوات قبذل

تارير طلبه.
 .2ان د يكون م كوما ً عليه هاية ج يمة ماسة هالف ف وادخالق.
 .3ان ينوي ادقامة

المملكة ادردنية الهاشمية.

 .1ان يع ف اللغة الع هية ق ابة وكتاهة.
 .9ان يكون حسا السي ة والسمعة .

 .6ان يكون سليم العال غي مصا هعاهة تجعله عالة على المجتمع .
 .7ان تكذون لذذه وسذيلة مفذ وعة للكسذ مذذع م اعذاة عذذدم مزاحمذة ادردنيذذيا ذ المهذذا التذ
يتو

يها عدد منهم .

المادة 43
 .4لمجلس الوزراب ان يمنح او ي ض طل التجنس المادم اليه و اا ً دحكام المادة  42ما هاا
الاانون.
 .2لمجلس الوزراب هموا اة جاللذة الملذك ان يسذتغن عذا الفذ ط الاالذ هسذبه ادقامذة ارهذع
سنوات اذا كان مادم الطل ع هيا ً او كانت هنالك

وف خصو ية تؤول الى ما يفيد المصل ة

العامة.
 .3د تمذذنح شذذهادة التجذذنس هالجنسذذية ادردنيذذة الذذى اي شذذخص اد اذا كذذان يفاذذد ههذذاا التجذذنس
الجنسية الت كان تاهعا ً لها

تارير تجنسه هاا.

 .1د تمنح شهادة التجنس الى اي شخص اكتس الجنسية ادردنية هذالتجنس ولكنذه عذاد و اذد
ها الجنسية هاختيار التجنس هجنسية دولة اجنبية.
 .9تصدر شهادة التجنس الت يمن ها مجلس الوزراب هتوقيع وزي الداخلية او ما ينيبه.
المادة 41
يعتب الفذخص الذاي اكتسذ الجنسذية ادردنيذة هذالتجنس اردنيذا مذا جميذع الوجذو علذى انذه د
يجوز له تول المنا

السياسية والدهلوماسية والو ائف العامة الت ي ددها مجلس الذوزراب

او ان يكذذون عضذذواً ذ مجلذذس ادمذذة اد هعذذد مض ذ عف ذ سذذنوات علذذى ادقذذل علذذى اكتسذذاهه
الجنسية ادردنية كما د ي ه له الت شيح للمجذالس البلديذة والا ويذة والنااهذات المهنيذة اد هعذد
اناضاب خمس سنوات على ادقل على اكتساهها.
الفصل ال اهع
التخل عا الجنسية
المادة 49
لكل أردنذ ان يتخلذى عذا جنسذيته ادردنيذة ويتجذنس هجنسذية دولذة اجنبيذة هعذد ال صذول علذى
موا اة مجلس الوزراب.
المادة 46
لكل اردن ان يتخلى عا جنسيته ادردنية ويتجنس هجنسية دولة ع هية .
المادة 47

أ  .يباى ادردن الاي حصذل علذى جنسذية دولذة اجنبيذة م تفظذا ً هجنسذيته ادردنيذة مذا لذم يتخذل
عنها و اا ً دحكام هاا الاانون.
 .لمجلس الوزراب هتنسي ما وزي الداخلية ان يعيذد الجنسذية ادردنيذة لالردنذ الذاي تنذازل
عا جنسيته ادردنية دكتسا جنسية اخ

و ه احكذام هذاا الاذانون هنذاب علذى طلذ يتاذدم هذه

لوزي الداخلية.
الفصل الخامس
ادان الجنسية ادردنية
المادة 41
خدمة عسك ية لد دولذة اجنبيذة دون ال صذول علذى تذ خيص او اذن

 .4اذا انخ ط شخص

ما مجلس الوزراب ادردن واهذى ان يتذ ك تلذك الخدمذة عنذدما تكلفذه حكومذة المملكذة ادردنيذة
الهاشمية يفاد جنسيته.
 .2لمجلس الوزراب هموا اة الملك ان يعلا ادان أي اردن جنسيته ادردنية اذا:
أ  .انخ ط

خدمة مدنية لد دولة اخ

واهى ان يتذ ك تلذك الخدمذة عنذدما تكلفذه حكومذة

المملكة ادردنية الهاشمية الخدمة يها.
 .انخ ط

خدمة دولة معادية.

ي .اذا اتى او حاول عمالً يعد خط اً على اما الدولة وسالمتها.
المادة 45
لمجلس الوزراب هموا اة جاللة الملك ان يلغ اي شهادة تجنس من ت دي شخص:
 .4اذا اتى او حاول عمالً يعد خط اً على اما الدولة وسالمتها.
 .2اذا ه تزوي

البيانات التذ اسذتند اليهذا ذ مذنح شذهادة التجذنس وعلذى ايذ ذلذك يفاذد

حاملها الجنسية ادردنية.
المادة 22
األردن الاي يفاد الجنسية األردنية د يب ا هالك مما يت ت عليه ما الواجبذات الناشذ ة عذا اي
عمل ما األعمال الت اتى هها قبل ادانه الجنسية األردنية.
المادة 24
لمجلس الوزراب ان يضع أنظمة إلنفاذ أحكام هاا الاانون ودستيفاب ال سوم هموجبه ويجذوز لذه
ان يصدر تعليمات تتعله هفكل وتسجيل :
 .4شهادات التجنس .

 .2هيانات اختيار الجنسية .
 .3اكتسا الجنسية األردنية والتخل عنها.
المادة 22
 .4لمجلس الوزراب ان يضع انظمة هفان ا دار هطاقات الهويذة الفخصذية لالردنيذيا وغيذ هم
وتعييا شكلها وكيفية تسجيلها ومادار ال سوم الت تستو ى عنها واعفذاب غيذ الماتذدريا مذا
د عها.
 .2كل ما يتخلف عا ال صول على هطاقة هوية هماتضذى النظذام الصذادر هماتضذى الفاذ ة ()4
ما ها المادة يعاق هغ امة د تزيد على عف ة دناني .
الفصل السادس
اإللغابات
المادة 23
يلغ هاا الاانون اي تف يع عثمان او أردن او لسطين سذاهه لنفذ

ذ الج يذدة ال سذمية

الى المد الاي تتعارض احكام تلك التفاريع مع أحكامه.
تعديالت المادة :
 أعيد ت قيم المادتيا (22و )23ما الاانون األ ل ه يث تصذب ان هذ قم (23و )21هموجذالاانون المعدل رقم  24لسنة .4596
المادة 21
رئيس الوزراب والوزراب مكلفون هتنفيا أحكام هاا الاانون.

