
 
This document constitutes an un-official transcription/translation. DCAF cannot be held responsible for damages that may  

arise from its use. For official reference, please refer to the original text as published by the Palestinian Authorities. 
DCAF’s Assistance Programme for the Palestinian Security and Justice Sector  

is supported by the German Federal Foreign Office. 
 

Page 1 of 2 

 وتعديالته م 1960لسنة (16) رقم العقوبات قانون تعديل بشأن م 2018لسنة (5) رقم بقانون قرار

 

 فلسطين دولة رئيس

 الفلسطينية التحرير لمنظمة التنفيذية اللجنة رئيس

 منه،( 34) المادة أحكام سيما ال وتعديالته، م 2003 لسنة المعدل األساسي القانون ألحكام استنادا  

 الشمالية، المحافظات في النافذ وتعديالته، م 1960 لسنة ( 61) رقم العقوبات قانون وألحكام

 م،54/8562/ 50بتاريخ  الوزراء مجلس تنسيب على وبناء  

 لنا، المخولة الصالحيات وعلى

 العامة، للمصلحة وتحقيقا  

 الفلسطيني، العربي الشعب وباسم

 :اآلتي بقانون القرار أصدرنا

 (1)مادة 

 .بالقانون األصلي التعديل هذا إجراء لغايات وتعديالته، م 1960لسنة (61) رقم العقوبات قانون إلى يشار

 

 (2)مادة 

 :اآلتي النحو على (5) الرقم تحمل جديدة فقرة بإضافة األصلي، القانون من (99) المادة تعدل

 .واألطفال النساء على الواقعة الجنايات السابقة، الفقرات أحكام من يستثنى. 0

 

 (3)مادة 

 .األصلي القانون من (308) المادة تلغى

 

 (4)مادة 

 .بقانون القرار هذا أحكام مع يتعارض ما كل يلغى

 

 (5)مادة 

 .إلقراره يعقدها جلسة أول في التشريعي المجلس على بقانون القرار هذا يعرض
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 (6)مادة 

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

 .الرسمية

  

 ميالدية 11/30/2312:  بتاريخ هللا رام مدينة في صدر

 هجرية 1439 /اآلخر جمادى/  26 الموافق

 

 عباس محمود

 فلسطين دولة رئيس

 الفلسطينية التحرير لمنظمة التنفيذية اللجنة رئيس
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