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 م وتعديالته0612لسنة ( 01)م بشأن تعديل قانون العقوبات رقم 0202لسنة ( 02)قرار بقانون رقم 

 

 رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين 

 رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 

 منه، ( 32)م وتعديالته، وال سيما المادة 3002استناداً ألحكام القانون األساسي المعدل لسنة 

 م وتعديالته، النافذ في المحافظات الشمالية، 6610لسنة ( 61)وبعد االطالع على قانون العقوبات رقم 

 ولة لنا، وبناًء على الصالحيات المخ

 وتحقيقاً للمصلحة العامة، 

 وباسم الشعب العربي الفلسطيني،

 : أصدرنا القرار بقانون اآلتي 

 (0)مادة 

 :م وتعديالته، ويستعاض عنه بالنص اآلتي6610لسنة ( 61)من قانون العقوبات رقم ( 663)يلغى نص المادة 

طيني حاول بأعمال أو خطب أو كتابات أو بغير ذلك يعاقب باألشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على األقل كل فلس .6

أن يقتطع جزءاً من األراضي الفلسطينية بهدف ضمها إلى دولة أجنبية أو أن يملكها حقاً أو امتيازاً خاصاً عليها، أو 

 .حاول بيع أو تأجير أي جزء من األراضي الفلسطينية إلى دولة معادية أو أي من مواطنيها أو رعاياها

 . فاعل باألشغال الشاقة المؤبدة في حال أفضى عمله الموصوف أعاله إلى نتيجةيعاقب ال .3

 

 (0)مادة 

 . يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون

 

 (3)مادة 

 . يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها إلقراره

 

 (2)مادة 

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة 

 . الرسمية

 

 .ميالدية 02/02/0202: صدر في مدينة رام هللا بتاريخ
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 .هجرية0231/ ذو الحجة/ 01: الموافق

 محــمود عــباس

 رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين 

 رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 

 


