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 م 2020( لسنة 20قرار بقانون رقم )

 بشأن وقف نفاذ قرارات بقانون متعلقة بحالة الطوارئ 

 

 رئيس دولة فلسطين 

 رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

 ستناداً للنظام األساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،ا

 وتعديالته، م 2003قانون األساسي المعدل لسنة ولل

 م، بشأن إعالن حالة الطوارئ،  2020( لسنة 4وبعد االطالع على المرسوم الرئاسي رقم )

 م، بشأن حالة الطوارئ، 2020( لسنة 7وعلى قرار بقانون رقم )

)وعلى    رقم  بقانون  لسنة  10قرار  حالة  2020(  خالل  القانونية  واآلجال  والمواعيد  التقادم  مدد  سريان  وقف  بشأن  م، 

 ئ، الطوار

 م، بشأن تأجيل الحبس بقضايا التنفيذ في حالة الطوارئ،   2020( لسنة 11وعلى قرار بقانون رقم )

)وعلى   رقم  بقانون  لسنة  16قرار  بحالة 2020(  المتعلقة  والتدابير  والقرارات  بقانون  القرارات  نفاذ  استمرار  بشأن  م، 

 الطوارئ،  

 وبناًء على الصالحيات المخولة لنا،

 وتحقيقاً للمصلحة العامة، 

 

 أصدرنا القرار بقانون اآلتي: 

 ( 1مادة )

م، بشأن وقف سريان مدد التقادم والمواعيد واآلجال القانونية خالل حالة 2020( لسنة  10وقف نفاذ قرار بقانون رقم ) .1

 الطوارئ. 

 حالة الطوارئ.في م، بشأن تأجيل الحبس بقضايا التنفيذ  2020( لسنة 11وقف نفاذ قرار بقانون رقم ) .2

 ( 2مادة )

 يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون. 

 ( 3مادة )

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

 الجريدة الرسمية. 

 

 ميالدية  13/05/2020  صدر في مدينة رام هللا بتاريخ:

 هجرية 1441/رمضان/20الموافق: 
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