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المركز الفلسطيني الستقالل المحاماة والقضاء
الرؤية:

من أجل دولة العدالة و سيادة القانون يف فلسطني.

الرســـالة:
املساهمة يف بناء الدولة من خالل تجسيد مبدأ الفصل بني السلطات وسيادة القانون

والدفاع عن استقالل القضاء وتعزيز مهنة املحاماة.

األهـــداف:
1 .1 املساهمة يف الحد من انتهاك حكم القانون

• التأثري عىل املرشع الفلسطيني واإلرتقاء بمستوى قوانني منظومة العدالة

• رصد وتوثيق ومتابعة إنتهاكات حكم القانون

1 .2 املساهمة يف تعزيز ثقافة إحرتام سيادة القانون

• تطوير قدرات ومهارات العاملني يف منظومة العدالة

• تثقيف العاملني يف مؤسسات وفعاليات املجتمع املدني يف مجال العدالة والحكم الرشيد

1 .3 اإلستثمار يف البناء املؤسيس

• تحقيق الكفاءة اإلدارية والتشغيلية للمؤسسة

• تحسني فرص اإلستقرار املايل للمؤسسة

• تعزيز االتصال والتواصل الداخيل والخارجي
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شكر وتقدير
بجزيل  نتقدم  أن  »مساواة«  والقضاء  املحاماة  الستقالل  الفلسطيني  املركز  يف  يسعدنا 

عىل  وافق مشكوراً  الذي  السقا«،  »سليم  األستاذ  العدل  وزير  معايل  إىل  وتقديرنا  شكرنا 

العمل املشرتك بني وزارة العدل ومركز »مساواة« عىل إعداد مقرتح النصوص الدستورية 

الناظمة للحقوق والحريات والسلطة القضائية يف دستور دولة فلسطني املقبل. 

كما يسعدنا التوجه بجزيل الشكر والتقدير إىل سكرتاريا حقوق اإلنسان والقانون الدويل 

اإلنساني، عىل دعمها املتمثل بتغطية كافة نفقات املرشوع.

ويسعدنا التوجه بالشكر والتقدير إىل كل من األستاذ »محمد خرض« عىل الجهد املتميز يف 

إعداد الدراسة الخاصة بالتنظيم الدستوري يف فلسطني، بوصفها دراسة تمهيدية لغايات 

اقرتاح النصوص الناظمة للحقوق والحريات والسلطة القضائية يف دستور دولة فلسطني 

املقبل.

والشكر املوصول للفقيهني الدستوريني األستاذ الدكتور »فتحي فكري« من مرص واألستاذ 

الدكتور »محمد الحموري« من األردن، اللذين قاما مشكورين بتحكيم الدراسة املذكورة، 

لنصوص  الترشيعية  الصياغة  إحكام  يف  فكري«  »فتحي  الدكتور  األستاذ  بدور  منوهني 

املقرتح.

ويسعدنا كذلك تقديم شكرنا وتقديرنا ألعضاء لجنة إعداد املقرتح، األستاذ الدكتور »فتحي 

الوحيدي« من غزة والدكتور »طالب عوض« من رام اهلل والدكتور »عيل الرسطاوي« من 

نابلس.

واألسماء  األلقاب  حفظ  مع  املشاركني  لكافة  واالمتنان  الشكر  بعظيم  التقدم  يفوتنا  وال 

وتقديم  البؤرية،  النقاش  وحلقات  العمل،  ورش  يف  واملجتمعية  الوظيفية  واملسميات 

املقرتحات التعديلية عىل مسودات املقرتح والتي أثرت النقاش وأغنته ما أسهم يف إنجاز 

املقرتح عىل أفضل وجه.

والشكر موصول كذلك لشبكة أجيال اإلذاعية وتلفزيون معا، والقائمني عىل مواقع التواصل 

يف  متميز  بجهد  ساهموا  الذين  وغزة،  الضفة  يف  الوظيفي  »مساواة«  وطاقم  االجتماعي 

إنجاز كافة متطلبات املرشوع.
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تقديم
يسعدنا يف املركز الفلسطيني الستقالل املحاماة والقضاء »مساواة« أن نضع بني أيدي كافة اصحاب القرار السيايس  والترشيعي والتنفيذي والقضائي، 

الفعاليات االجتماعية والنقابية والنسوية والشبابية، وكل من يشتغل بالقانون، او  ابناء شعبنا بمختلف فئاتهم واهتماماتهم  وعملهم ، وممثيل  وكل 

صاحب  رأي او فكر او رؤيا، مقرتحنا الخاص” بالنصوص الناظمة للحقوق والحريات والسلطة القضائية “ التي نرى ونطالب ان ترد يف دستور دولة 

فلسطني املقبل .

“التنظيم  بعنوان  املركز  إىل دراسة متخصصه أصدرها   إليه  استند  فيما  اشهر،  واستند  اكثر من ستة  استغرق  وليد عمل وبحث علمي  اقرتاحنا  إن 

الدستوري يف فلسطني”، نظم يف أعقاب اصدارها 6 ورش عمل  وحلقات نقاش بؤرية  يف كل من غزة وخانيونس  ورفح ورام اهلل ونابلس والخليل،  

تناولت القانون األسايس والحاجة لتعديله أو استبداله، وأنجز بالرشاكة مع وزارة العدل وبدعم من سكرتاريا حقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساني.

املسودة األوىل  إعداد  السياسية واالنتخابية  وأساتذة جامعات، تولت  القانون والنظم  العدل ضمت خرباء يف  أعقبها تشكيل لجنة بالرشاكة مع وزارة 

للمقرتح، والذي أُخضع لنقاش مجتمعي واسع من خالل تنظيم 6 ورش عمل  وحلقات نقاش بؤرية يف ذات املحافظات، تناولت املقرتح من حيث الصياغة 

واملضمون، بمشاركة أعضاء اللجنة، تخللها واعقبها عقد عدة اجتماعات للجنة، ملناقشة توصيات املشاركني يف الورش واللقاءات املذكورة ، إىل جانب 

تنظيم حلقتني اذاعيتني بثتا عرب شبكة اجيال اإلذاعية، وحلقة تلفزيونية سجلت لدى فضائية معا لذات الغرض.

وبعد انجاز املسودة الثانية تم ارسالها إىل فقيه دستوري مرصي إلحكام الصياغة الترشيعية، ومن ثم تم  رفعها عىل الصفحة االلكرتونية للمركز، واملوقع 

االلكرتوني لشبكة املدافعني عن حقوق االنسان  الفلسطينية، والعديد من مواقع التواصل االجتماعي، لغايات استقبال املزيد من املالحظات من قبل الكافة. 

إننا يف املركز الفلسطيني الستقالل املحاماة والقضاء »مساواة« نعتقد بأن إقرار وإصدار دستور جديد بقدر ما يستجيب ملتطلبات االعرتاف الدويل بدولة 

فلسطني وعضويتها يف العديد من االتفاقيات واملواثيق الدولية،  يتطلب توفر  إرادة سياسية، إرادة صياغة دستور جديد، واختيار اللحظة املواتية للقيام 

بذلك، سنداً ملا شهدته تجارب صياغة الدساتري عىل املستوى اإلنساني، وما اثبتته تلك التجارب، من أن توفر اللحظة املواتية العداد الدستور واقراره، ال 

يعني بالرضورة توفر االرادة السياسية  الالزمة للقيام بذلك ، كما ان التجارب االنسانية تشري اىل أهمية دور وموقف الالعبني السياسيني يف تلك اللحظة، 

والذي يفوق اهمية دور املتخصصني القادرين عىل صياغة و اقرتاح نصوص منهجية وعقالنية، تؤدي اىل خلق نظام دستوري ديمقراطي،  كما أن عملية 

االختيار سواء للمشاركني أو الخرباء يف صياغة الدستور، ليست بالرضورة الحل األمثل إلعداد وإقرار الدستور، حتى وإن توفرت اللحظة املواتية، يف 

غياب إرادة سياسية تعكس توافقا مجتمعيا عليه شكال ومضمونا، ولهذا فشلت معظم عمليات تبني  نصوص دستورية جيدة يف حاالت ما بعد الرصاع 

من تحقيق هذه الغاية، بسبب ما للظروف السياسية وموازين القوى والعامل الشخيص من دور يفوق ما للعقل واملنطق والحجة السليمة من دور يف 

هذه العملية .

ومع وعينا الكامل بما يمكن أن تواجهه  عملية إعداد واقرار دستور ديمقراطي  لدولة فلسطني من معيقات، تتمثل اهمها يف مدى قابليتها للتطبيق يف 

ظل االحتالل، وعدم تمتع دولة فلسطني باالستقالل الفعيل،  واالعتبارات املتعلقة بالسلطات القائمة، واالنقسام وضعف اإلرادة السياسية إن لم يكن 

القوى االقليمية والدولية، ومعارضة االحتالل وقدرته عىل فرض معيقات  النفوذ، إىل جانب واقع الشتات، وتأثري  القوى وأصحاب  غيابها لدى بعض 

قد تحول دونه، وغياب األحزاب السياسية والحياة الديمقراطية، وتغييب التداول السلمي للسلطة، وإمكانية االعتماد عىل القانون األسايس بالرغم من 

الهنات والنواقص الواردة فيه، وغريها من املعيقات والتربيرات التي قد تساق ملنع أو تأجيل أو الحيلولة دون إقرار دستور ديمقراطي عرصي، عىل الرغم 
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من توفر الحاجة الوطنية واللحظة املناسبة لذلك، إىل جانب ما قد تلجأ له بعض القوى النافذة من اعتماد وسائل أو ترشيعات بديلة من شاكلة إحداث 

تعديالت عىل القانون األسايس أو اصدار إعالن دستوري.

ومع قناعتنا القانونية املهنية املستقلة برضورة إعداد وإصدار دستور ديمقراطي، يمثل القاعدة املنشئة ملؤسسات دولة فلسطني، وسلطاتها، والضامن 

لعدم انحراف أداء كافة السلطات، باعتبارها تندرج تحت مظلته وسلطانه، فإننا ندعوا ونطالب باعتماد مقرتحنا يف أية صيغة ترشيعية يتم التوافق 

عليها أو اصدارها، إذ أن الحاجة الوطنية باتت ملحة لتجاوز الثغرات والنواقص يف القانون األسايس، وتوفري ضمانات حماية وصيانة الحقوق والحريات، 

وبناء سلطة قضائية فاعلة وقادرة ومستقلة، وإقرار عقد اجتماعي قادر عىل حماية السلم األهيل والوحدة الوطنية واملجتمعية، ومنع االحرتاب الداخيل، 

التنمية املستدامة واألمن  الكافة حكاما ومحكومني، وتحقيق  الدستور والقانون عىل  الدوري للسلطات، ومبدأ سيادة  السلمي  التداول  وتكريس ثقافة 

والحرية لسائر املواطنني.

مع  وتطابقها  ونصوصها  أحكامها  انسجام  عليها  املتعارف  الدستورية  املبادئ  تقتيض  دستوريتني،  مسألتني  يتناول  مقرتحنا  أن  إىل  اإلشارة  وتجدر 

نصوص الوثيقة الدستورية يف جميع املسائل الدستورية األخرى، وهذا ما نأمل مراعاته والتقيد به عند صياغة النصوص الدستورية، ال سيما تلك املتعلقة 

بتنظيم سلطات الحكم واملبادئ الدستورية العامة، فالدستور والقانون وحدة واحدة ال بد من اتساق وانسجام وتطابق أحكامه مع الفلسفة الترشيعية 

التي يقوم عليها ويهتدي بها.

وبهدف الوصول اىل دستور توافقي يسعى اىل تحقيق املبادئ الدستورية الواردة يف مقرتحنا، وال يكون خاضعا التفاقيات وسط  تتم بني السلطات 

القائمة بما تملكه من نفوذ السلطة والجرب واملصالح املتجذرة من ناحية، وبني جهات مقابلة، حضورها وتمثيلها ال يوازي حضور السلطات القائمة 

وتأثريها، نرى رضورة مراعاة واتخاذ االجراءات التالية التي ال بد من التوافق عىل اعتمادها وصوال إىل إقرار وانفاذ دستور ديمقراطي عرصي، يلبي 

عنارص الحضور الدويل الفاعل لدولة فلسطني:-

انتخاب مجلس تأسييس تمثييل حقيقي من أجل إعداد الدستور، ويفضل أن يكون هذا املجلس منتخباً وفقاً ملبدأ التمثيل النسبي، بحيث يضمن . 1

تمثيل كافة القوى السياسية، ويتم تخصيص عدد من املقاعد فيه للنقابات والجامعات ومؤسسات املجتمع املدني.

أن يقوم هذا املجلس بالعمل وفق مبادئ ومحددات موضوعية يجب عليه تضمينها يف الوثيقة الدستورية، )األسس أو املبادئ املوضوعية(، ومحددات . 2

شكلية تضمن أن يتم إقراره من خالل نصاب ال يقل عن ثالثة أرباع املشاركني فيه.

أن يتم تخصيص ميزانية معقولة للمجلس ال تؤثر عىل استقالله خالل فرتة عمله.. 3

أن يتم مراعاة ضمانات استقالل املجلس وعدم التدخل يف عمله خالل فرتة انعقاده.. 4

أن يكون املجلس مخوال بتشكيل لجان من الخرباء، يتم اختيارهم بناء عىل معايري التخصص والكفاءة والحياد واالستقالل.. 5

أن يكون عمل املجلس محدداً بفرتة زمنية معقولة ال يجوز تجاوزها.. 6

أن يضمن املجلس مشاركة األفراد واملجموعات من خالل آليات تشاور حقيقية تأخذ باالعتبار آرائهم يف صياغة مواد الدستور.. 7

لهذا . 8 بالتوافق  تنشأ  محايدة ومستقلة  تأسيسية  انتخابات  هيئة  من خالل  الدستور،  لالستفتاء عىل مرشوع  الدعوة  للمجلس صالحية  يكون  أن 
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الة وحقيقية، ونسبة أصوات محددة مسبقاً من أجل اعتباره  الغرض، وتعمل وفق آليات ومعايري دولية، وأن يضمن هذا االستفتاء نسبة مشاركني فعَّ

مقراً حكماً.

يف حال التصويت بنعم، يتم إعالن نتيجة االستفتاء، وينرش الدستور يف الجريدة الرسمية فوراً مع تحديد فرتة زمنية لنفاذه، بحيث ال تتجاوز ستة . 9

أشهر.

أن ينحل املجلس حكما ًبإعالن نتيجة التصويت عىل االستفتاء، ويبقى مجلس تسيري أعمال لحني انتخاب سلطات عامة جديدة وفق مدد زمنية . 10

محددة.

أن تنحل السلطات القائمة املركزية واملحلية بإعالن إقرار الدستور، وتبقى قائمة فقط لتسيري األعمال لحني انتخاب سلطات عامة جديدة.. 11

أن يتم إجراء انتخابات للسلطات العامة املركزية واملحلية، من قبل هيئة االنتخابات التأسيسية، باالستناد إىل هذا الدستور خالل مدة ال تتجاوز . 12

ستة أشهر.

إننا يف املركز الفلسطيني الستقالل املحاماة والقضاء »مساواة« يحق لنا بصفتنا مواطنني فلسطينيني، أن نحلم ونعمل من أجل تحقيق حلم شعبنا يف 

بناء دولة فلسطني الديمقراطية العادلة العرصية، كما يحق لنا أن نرفع صوتنا ونشدد مطالبتنا لسائر أصحاب القرار، باعتماد مقرتحنا الضامن لحقوق 

وحريات اإلنسان، مستندين إىل ثقتنا وقناعتنا بأن اإلنسان الفلسطيني بحقوقه وكرامته اإلنسانية وتضحياته الهائلة، يستحق أن يعيش ويحيا يف وطن 

حر ودولة ديمقراطية عرصية.
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الحقوق والحريات والواجبات العامة

املواطنون أمام القانون والقضاء سواء، وهم متساوون يف الحقوق والحريات والواجبات العامة.   مادة )1(: 

تكفل الدولة الحقوق والحريات العامة لكل املواطنني عىل قاعـدة العدل والحرية واملساواة والكرامة اإلنسانية، وتكافؤ الفرص  مادة )2(: 

ال تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو األصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو اإلعاقة، أو املستوى الثقايف أو 

االجتماعي أو الوظيفي، أو االنتماء السيايس أو التوجه الفكري والتنظيمي أو الجغرايف، او ألي سبب اخر .

الكرامة االنسانية حق طبيعي لكل إنسان متأصلة فيه،  وله الحق يف احرتامها وحمايتها والتمتع بها ،وال يجوز املساس بها،  مادة )3(: 

وتلتزم الدولة بكافة سلطاتها وباألخص مؤسساتها الترشيعية والتنفيذية والقضائية  وجميع أجهزتها العسكرية واألمنية 

والرشطية واملتكفلة بإنفاذ القانون باحرتامها وحمايتها، وكل فعل ينتقص من كرامة اإلنسان جريمة ال تسقط بالتقادم 

يعاقب عليها القانون.

العامة وعىل  التي تحـمي حقوق اإلنسان وحرياته  الـمواثيق واإلعالنات اإلقليمـية والدوليـة  إيل  الدولة  باالنضمام  تلتزم   مادة )4(: 

الدولة ترتيب اوضاعها القانونية عىل هذا االساس بما يتوافق واحكام الدستور.

حقوق اإلنسان وحرياته االساسية وكرامته االنسانية وفقا للمواثيق واملعاهدات الدولية التي تصادق عليها دولة فلسطني  مادة )5(: 

يحظر انتهاكها او التخيل عنها وتلتزم السلطات الترشيعية والتنفيذية والقضائية باحرتامها  باعتبارها جزءا من القانون 

الداخيل ولها مرتبة اعىل من القانون وادنى من الدستور.  

لكل انسان الحق يف الحياة ولجسده حياً أو ميتاً، حرمة يحميها القانون واالعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به أو االتجار  مادة )6(:  

بأعضائه جريمة يعاقب عليها القانون.   

تقبل  ال  اإلنسان   وحريات  لحقوق  الدولية  واملعايري  تتفق  والتي  االنسان  بشخص  اللصيقة  العامة  والحريات  الحقوق  مادة )7(:  

تعطيالً وال انتقاًصا وال يجوز ألي سلطة من السلطات العامة تنظيمها بما يمس اصلها وجوهرها طاملا التخل بالنظام 

الدستوري.

كل اعتـداء عىل الحقـوق والحريـات األساسية لإلنسان التي يكفلها الدستور والقانون أو اإلعالنات واملواثيق واالتفاقيات  مادة )8(:   

الناشئة عنها  الجنائية واملدنية  الدعاوى  القضاء، ويعترب جريمة ال تتقـادم  أو تقييدها يخضع لرقابة  أو تعطيلها  الدولية 

،وتضمن الدولة  تعويضا عادال ملن وقع عليه الرضر.

تحدد القوانني الضوابط املتعلقة بالحقوق والحريات العامة املضمونة بهذا الدستور وممارستها بما ال ينال من جوهرها ،  مادة)9(:  

وال توضع هذه الضوابط إال لرضورة تقتضيها مبادئ الدولة الديمقراطية وبهدف حماية حقوق الغري أو الدفاع عن الوطن أو 

الصحة العامة ، وذلك مع رضورة احرتام التناسب بني الضوابط وموجباتها.
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ال يجوز بأي حـال تعطيل أي حـق أو حريـة من الحقـوق والحريات الواردة يف الدستور    الواردة يف اإلعالنات أو االتفاقيات أو  مادة )10(: 

املواثيق الدولية التي توصلت إليها الشعوب الحرة وأصبحت راسخة يف وجدان الضمري اإلنساني دون الحاجة للنص عليها رصاحة. 

العامة  تقييد الحقوق والحريات  أية قواعد قانونية تصدر عن السلطات  أو  أو تعديل لقانون  يحظر أن يتضمن أي قانون  مادة)11(: 

العامة املضمونة بهذا الدستور أو فرض رشوطا أو اعباء مالية أو متطلبات قد تعيق ممارسة الحقوق والحريات وتتكفل 

الجهات القضائية بحماية الحقوق والحريات العامة من أي انتهاك.

مراعاة النظام الدستوري واحرتام حقوق اإلنسان وحرياته العامة  التزام وواجب عىل جميع املتواجدين يف فلسطني تتكفل  مادة)12(: 

الدولة بتحقيقه.

ال يجوز ألي قانون يتعلق بإعالن حالة الطوارئ وال ألي ترشيع يصدر أو أي إجراء آخر أن يسمح باالنتقاص من الحقوق  مادة)13(: 

الدويل وقانون حقوق اإلنسان ويراقب  القانون  الدولية ومبادئ  الواردة يف الدستور إال بما يتفق واملعايري  العامة  والحريات 

القضاء رضورة االجراءات املتخذة وفرتة رسيانها.

يتم تفسري القوانني املتعلقة بالحقوق االساسية والحريات التي يعرتف بها الدستور طبقا لالعالن العاملي لحقوق االنسان  مادة )14(: 

واملعاهدات واالتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة  بهذا الخصوص.

املساءلة والشفافية واملحاسبة وسيادة القانون وصون الحقوق والحريات العامة  للجميع مكفولة وتلتزم كافة السلطات  مادة )15(: 

بتعزيز املسؤولية الوطنية والحياة الديمقراطية والتعددية السياسية ومبدأ سيادة القانون. 

الجنس،  العبودية واالسرتقاق والقهر واالستغالل واالخفاء القرسي لإلنسان، واالشتغال بالدعارة وتجارة  تحظر كل صور  مادة )16(: 

وغريها من أشكال االتجار يف البرش وأعضائهم ، ويجرم القانون كل ذلك.

لكل مواطن  الحق يف العيش يف أمان ويف بيئته، وال يجـوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة وال منعه من العودة إليه ، وال  مادة)17(: 

يجوز إبعاده من محل إقامته إىل مكان آخر من اإلقليم أو منـعه من املغـادرة أو فرض اإلقامة الجربية عليه أو تجـريده من 

الجنسيـة أو تسليمه ألي جهة أو دولة أجنبية ، واالتفاق عىل ما يخالف ذلك أو القيام به يعترب جريمة ال تسقط بالتقادم 

يعاقب عليها القانون.

يحظر التهجري للمواطنني  من مدنهم وقراهم وأماكن تواجدهم بجميع صوره وأشكاله وسواء كان التهجري إىل داخل فلسطني  مادة ) 18(: 

أو خارجها، والقيام بذلك  بأي طريقة من الطرق التي تؤدي الرتكاب هذه األفعال جريمة ال تسقط بالتقادم يعاقب عليها 

القانون.

لكل مواطن حرية الفكر وإبداء الرأي قوالً وكتابة أو بغري ذلك من وسائل التعبري، وله تلقي  املعلومات أو األفكار أو نرشها،  مادة )19(:  

مع مراعاة أحكام الدستور .

أ. الحريـة الشخصـية حـق طبيعي وهي مـكفولة ال تسلب وفيما عدا حالة التلبس ال يجـوز القبض عىل أحد أو احتجازه أو تفتيشه  مادة )20(: 

أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعة من التنقل إال بأمر  قضائي مسبب صادر عن محكمة مختصة  يستلزمه التحقيق.
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ب. اإلعتقال السيايس أو اإلعتقال اإلداري أو حجز الحرية أو التوقيف غري املرشوع جريمة ال تسقط بالتقادم يعاقب عليها   

القانون وتضمن الدولة التعويض للمترضر.

مادة )21(:  كل حجز أو حبس أو تقييد للحرية فـي غـري األماكن الخاضعة للقوانني الصادرة بتنظيم السجون ،جريمة التسقط بالتقادم 

يعاقب مرتكبها.

تجب معاملة كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بما يحفظ له كرامته االنسانية، واليجوز تعذيبه، والترهيبه،  مادة )22(: 

والإكراهه، وال إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، وال يكون ايقافه او حجزه، او حبسه اال بمقتىض القانون وكل فعل يخالف ذلك يعترب 

جريمة ال تسقط بالتقادم.

يبلغ كل من يقبض عليه أو يحتجز أو يوقـف فورا بأسـباب القبـض عليه أو احتجازه أو  إيقافـه ويجب إعالمه رسيعا بلغة  مادة )23(: 

يفهمها باالتهام املـوجه إليه ، وبحقه يف الصمت وعواقب عدم التزامه الصمت، ويجب اال  يجرب عىل اإلدالء بأي اعرتاف أو 

إقرار يمكن استخدامه ضده، ويجب أن يمكـن يف الحال من االتصال بمحامي وان يقدم ملحاكمة عادلة يف موعد ال يتجاوز 48 

ساعة من إلقاء القبض عليه أو احتجازه أو إيقافه، واي اجراء يتم باملخالفة  لالجراءات الواردة يف هذا النص، وما يرتتب عليه  

يعترب باطال بطالنا مطلقا. 

أو  والكرامة  اإلنسانية  للمعاملة  منافيا  فيها  يقع  ما  كل  ويحظر   ، القضائي  لإلرشاف  االحتجاز  وأماكن  السجون  تخضع  مادة )24(: 

معرضا صحة املحكوم عليه للخطر وينظم القانون أحكام إصالح وتأهيل املحكوم عليهم، وتيسري سبل الحياة الكريمة لهم 

بعد االفراج عنهم.

اليجوز اخضاع أحد ألي اكراه او تعذيب او معاملة حاطة بالكرامة ويعامل املتهمون وسائر املحرومون من حريتهم معاملة  مادة )25(:  

الئقة ويقع باطال كل قول او اعرتاف صدر باملخالفة لذلك ويجرم القانون  التعسف يف استعمال السلطة وكل عمل مخالفا 

لذلك يعترب باطال ويتعني مسائلة فاعله.

املتهم برئ حتى تثبت إدانته يف محـاكمة قانونيـة تكـفل له فيـها  ضمانات  املحاكمة العادلة ويمكن من الدفاع عن نفسه،   مادة )26(: 

وكل متهم يف جناية  يجب أن يكون لـه محامي يدافع عنه.

بحكم  إال  عقوبة  توقع  ،وال  الجماعية  العقوبات  ،وتحظر  شخصية  والعقـوبة   ، قانون  عىل  بناء  إال  عقوبة  وال  جريمة  ال  مادة)27(: 

قضائي، وال عقـاب إال عىل األفعال الالحقة لنفاذ القانون. 

التقايض  حق للجميع تكفله الدولة ولكل إنسان الحـق يف االلتجـاء إىل قاضيه الطبيعي ،وليـس لشخص عـام أو خاص  مادة )28(: 

حصانة مـن املثول أمام القضاء إال وفق أحكام الدستور.

سيـادة  ملبدأ  وإعماال  والحريـات  الحقوق  لحمـاية  أساسيـة  ضمانة  وتنفيذها  االحرتام  وواجبة  نافـذة  القضاء  أحكـام  مادة )29(: 

القانون واحرتاما لسمو الدستور وعدم تنفيذها او عرقله هذا التنفيذ جريمة يعاقب عليها القانون

يحظر  إجراء أي تجربة طبية أو علمية عىل أحد  إال عىل النحو الذي ينظمه القانون، وموافقة وعلم ورضاء صحيح  مسبق ،  مادة )30(: 
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ويحظر  إخضاع أحد للفحص الطبي أو العالج أو لعملية جراحية إال وفقا  للقانـون. ويكفل القانون التعويض عن األخطاء 

الطبية.

لكل انسان الحق يف توفري الحماية لجسده  بما يحفظ كرامته االنسانية، وله التربع باعضاء جسده اثناء حياته او بعد مماته  مادة)31(:   

بموجب موافقة او وصية موثقة، وتلتزم الدولة بانشاء الية لتنظيم قواعد التربع باالنسجة واالعضاء وغريها من مستحدثات 

التطور التكنولوجي والتقدم العلمي لالغراض االنسانية ،وكل ذلك وفقا للقانون.

تحتكر الدولة وحدها إنشاء وإدارة القوات العسكرية وقوات األمن طبقا  للقانون ،ولخدمة الصالح العام والدفاع عن الوطن  مادة)32(: 

يف إطار احرتام الحقوق والحريات والحياد التام بني مختلف الجهات والسلطات.

يحظر  تشكيل نقابات أوجماعات من اي نوع يف مؤسسات وأجهزة وأفرع الجيش  وقوات األمن املختلفة ويحظر اإلرضاب يف  مادة )33(: 

كل مؤسسات وأفرع وأذرع الجيش واألمن الداخيل واألمن الخارجي . 

حرية العقيـدة والعبادة وممـارسة الشعائر الدينية  وإقامة دور العبادة ألصحاب الديانات املختلفة حق مكفول دون جرب او  مادة )34(: 

اكراه وينظمه القانون بما ال يخل بالنظام العام.

للمساكن حرمة،  وفيما عدا حاالت الخطر أو االستغاثة ال يجوز مراقبتها أو دخولها أو تفتشيها أو التصنت عليها  إال بأمر   مادة )35(:  

قضائي مسبب  صادر عن محكمة مختصة، ويحدد  يف االمر القضائي: املكان والتوقيت، والغرض من االجراء.

للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة ال تمس، وللمراسالت الربيدية، والربقية، واإللكرتونية، واملحادثات الهاتفية، وغريها من  مادة )36(:  

وسائل االتصال العادية والتكنولوجية  حرمة، ورسيتها مكفولة، وال تجوز مصادرتها، أو االطالع عليها، أو رقابتها إالبأمر 

قضائي مسبب  صادر عن محكمة مختصة، وملدة  محددة يف االحوال املحددة قانونا. 

مادة)37( :

لكل إنسان الحق يف اعتناق آراء دون عوائق.  .1

الرأي والتعبري ويشمل هذا الحق حريته يف طلب مختلف رضوب املعلومات واألفكار وتلقيها  لكل إنسان الحق يف حرية   .2

ونقلها إىل آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء عىل شكل مكتوب أو مطبوع أو يف قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.

أ_ يجوز اخضاع ممارسة  الحقوق املنصوص عليها يف الفقرة 2 من هذه املادة  لبعض القيود رشيطة أن تكون تلك القيود   .3

محددة بنص  القانون وأن تكون رضورية الحرتام حقوق االخرين وسمعتهم.

ب_ تحظر بالقانون أية دعوة إىل الكراهية أو العنرصية الدينية او التحريض عىل التمييز أو العداوة أو العنف الداخيل.  

أ_حرية الصحافة والطباعة والنرش الورقي واملرئي واملسموع واإللكرتوني واإلعالن وتأسيس الصحف وسائر مواقع اإلعالم  مادة )38(:  

املرئية واملسموعة  التكنولوجية وغريها من مستحدثات التواصل الناجمة عن الثورة املعلوماتية حقوق مكفولة، وال يجـوز 

نزاهتها والتعبري عن  لها  املنظم  القانون  أن يضـمن  بأمر قضائي مسبب صادر عن محكمة مختصة، ويجب  إال  تعطيلها 
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مختلف اآلراء بما يشجع اإلبداع العلمي والفني واألدبي ويكفل حرية الرأي والنقد البناء  ونرش قيم االعتدال والتسامح ونبذ 

العنف الداخيل، وتحظر  االساءة لالديان السماوية والرموز الدينية.

وتلتزم  الحاكم  الحزب  لخدمة  والتسخر  الحزبية  والجهات  املؤسسات  تجاه  الرسمية  االعالم  وسائل  حياد  الدولة  ب_تكفل   

وسائل االعالم الرسمية الحياد وتضمن تكافؤ الفرص للجميع.

املعلومات والبيانات واإلحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب ، واإلفصاح عنها من مصادرها املختلفة حق مكفول لكل  مادة )39(:  

مواطن ، وتلتزم كافة السلطات بتوفريها وإتاحتها بشفافية، ويضمن القانون الحصول عليها،ويحدد عقوبة حجب املعلومات 

او اعطاء معلومات مغلوطة عمدا.

حقوق امللكية الفكرية بشتى انواعها يف كافة املجاالت مكفولة ، تلتزم كافة السلطات بحماييتها، و تنشئ هيئة مختصة  مادة )40(:  

لرعاية تلك الحقوق وحمايتها ينظمها القانون.

العلمية،  الوقف الخريي إلقامة ورعاية املؤسسات  الدولة  األوقاف اإلسالمية واملسيحية كما تلتزم  بتشجيع نظام  مادة )41(:  تحمي 

والثقافية، والصحية، واالجتماعية وغريها، وتضمن استقالله، وتدار شؤونه وفًقا لرشوط الواقف، وينظم القانون كل ذلك.

الدورية وإبداء  العامة  العامة واجب وطني، ولكل مواطن حق االنتخاب والرتشح يف االنتخابات  مشاركة املواطن يف الحياة  مادة )42(: 

الرأي يف االستفتاءات العامة ، ويكفل القانون مبارشة هذه الحقوق، وعىل الدولة تنظيم سجل دوري منتظم ملن لهم مبارشة 

هذه الحقوق ويجوز اإلعفاء من أداء هذا الواجب يف حاالت محددة يبينها القانون. 

تلتزم الدولة برعاية مصالح الفلسطينيني املقيمني يف الخارج وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم ومصالحهم وتمكينهم  مادة )43(: 

من أداء واجباتهم العامة نحو وطنهم وييضمن القانون كيفية مشاركتهم يف االنتخابات واالستفتاءات وكيفية إسهامهم يف 

تنمية فلسطني بما يتفق واألوضاع الخاصة بهم.   

أن يهدم منزله دون حكم بات  مسبب صادر من محكمة فلسطينية  عادية  يحظر طرد أي مواطن من منزله، وال يجوز  مادة )44(: 

مختصة، بعد مراعاة كل الظروف ذات الصلة، وال يجوز أن يصدر او يطبق ترشيع يؤدي للطرد التعسفي.

االستحقاق  أساس  وعىل  الفرص  وتكافؤ  املساواة  ملبدأ  طبقاً  العامة  الوظـائف  تويل  يف  الحق  امرأة  رجل/او  مواطن  لكـل  مادة )45(: 

والجدارة ،وتكفل القوانني املنظمة للوظيفة العامة كل ذلك.

تلتزم الدولة  بحماية الحقوق املكتسبة للمرأة ،وتعمل عىل دعم املرأة وتطويرها وضمان تكافؤ الفرص بني املرأة والرجل يف  مادة)46(:  

تحمل مختلف املسؤوليات، وتسعى الدولة إىل تحقيق التناصف بني املرأة والرجل يف املجالس املنتخبة.

مادة )47(:   تتخذ الدولة كل التدابري الالزمة والكفيلة بالقضاء عىل العنف ضد املرأة ومساءلة مرتكبيه. 

مادة )48(:   يضمن  القانون:- 

1. إنشاء مؤسسات املجتمع املدني والجمعيات الخريية والنقابات املهنية وأن تكون إدارتها عىل أساس ديمقراطي، بما يكفل   
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استقاللها ويحدد مواردها املالية ويعلنها للجمهور، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم يف ممارسة نشاطهم 

املهني واملايل بما يحقق العدالة وخدمة املجتمع الفلسطيني وفقاً ملواثيق الرشف األخالقية واملهنية، وال تنشأ لتنظيم املهنة 

سوى نقابة واحدة.

اال بمقتىض حكم قضائي صادر عن محكمة مختصة مسبب  ايقاف نشاطاتها  او  او املؤسسات  الجمعيات  2. يحظر حل   

وبات.

3. تنشأ مؤسسات املجتمع املدني والجمعيات الخريية  واالندية والروابط بمجرد االخطار.  

للمواطنني حق املشاركة يف الحياة السياسية والعامة أفراداً وجماعـات ولهم عىل وجه الخصوص الحقوق اآلتية :  مادة)49(: 

انشاء األحزاب السياسية واالنضمام إليها .. 1

انشاء  النقـابـات والجمعيـات واالتحـادات والروابـط واألنديـة واملؤسسات املدنية الشعبية.. 2

يتـم . 3 منهـم  ممثليـن  الختيـار  الدورية  العامة   االنتخـابـات  فـي  والرتشح  والتصويت  االستفتاءات،  يف  الرأي  إبداء 

انتخابهم باالقرتاع العام.

أساس . 4 وعىل  الفرص  تكافؤ  لقاعدة  وطبقاً  العدالة  ومبدأ  املساواة  ملبدأ  وفقاً  يكون  العامة  والوظائف  املناصب  تقلد 

االستحقاق والجدارة وعدم التمييز.

للمواطنني حق تنظيم االجتماعات العامة واملواكب واملظاهرات وجميع أشكال االحتجاجات السلمية بهدوء وغري حاملني . 5

السالح أو األدوات الحادة  من أي نوع ودون إرضار باملمتلكات العامة والخاصة وذلك بإخطار سابق أما االجتماعات 

الخاصة فهي مكفولة دون الحاجة إىل إخطار.

الحق يف تقديم العرائض والشكاوى والحق يف تلقي الردود عليها.. 6

األنشطة  األساسية ويف جميع  أنظمتها  يف  واملؤسسات  واألندية  والروابط  واالتحادات  والجمعيات  والنقابات  األحزاب  تلتزم  مادة )50(: 

التي تقوم بها باملبادئ الديمقراطية وبأحكام الدستور وبالشفافية املالية ونبذ العنف  الداخيل وعدم التحريض عىل الكراهية 

وبالتداول السلمي الدوري ملجالسها وقياداتها . 

تعرب االحزاب السياسية عن التعددية السياسية والفكرية، وتسهم يف تكوين االرادة الشعبية  ويتم انشائها وتمارس نشاطها  مادة)51(: 

يف اطار الحرية ما دامت تتقيد بالدستور واملبادئ الديمقراطية .

للدولة أن تمنح حق اللجوء السيايس لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق اإلنسان أو السالم أو  مادة )52(: 

العدالة ، وتسليم الالجئني السياسيني محظور.

لكل مواطن  الحق يف بيئة غري ضارة متوازنة ونظيفة ويتعني حماية البيئة ملصلحة األجيال الحالية واملستقبلية من خالل  مادة )53(: 

تدابري ترشيعية تحد من تلوثها وتدهورها وتعزز املحافظة عىل املوارد البيئية وتضمن تنمية املوارد الطبيعية واستخدامها 
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بشكل مستدام يعزز تحقيق  تنمية اقتصادية واجتماعية سليمة . 

امللكية العامة ينظمها القانون بما يضمن حمايتها وأن تكون فـي خـدمة الصـالح العام وامللكـية الخاصـة مصـونة وال تنـزع  مادة )54(: 

أو يستوىل عليها إال للمنفعة العـامة وبموجب قانون ومقابل تعويض عادل رضاًء أو قضاًء ،مع تحديد وقت وطريقة دفعه.

تحظر مصادرة امللكية الخاصة إال بحكم قضائي مسبب وبات صادر من محكمة مختصة ، واملصـادرة العامة محظورة .  مادة )55(:  

وينظـم القانون رشوط التصـرف يف امللـكية العقـاريـة لألجانب بما يتفق واملصلحة العامة.

االجتماعية  العدالة  اإلنسانية ويحقق  الكرامة  يحفظ  بما  والصحي  واآلمن  املالئم  املسكن  يف  الحق  للمواطنني  الدولة  تكفل  مادة )56(:  

املبادرات  إسهام  ،وتكفل  الخصوصية  فيها  تراعي  لإلسكان  وطنية  خطة  بوضع  الدولة  ،وتلتزم  الدولة  وظروف  ويتوافق 

التعاونية والذاتية يف تنفيذها.

أ. حرية االقامة والتنقل  واختيار املهنة حقوق  مكفولة  للمواطنني كافة. مادة )57(: 

ب. العمل جق لكل مواطن وهو  واجب ورشف تسعى الدولة لتوفريه  للجميع وتقوم بتنظيم عالقات العمل بما يكفل العدالة                 

وممارسات نزيهة توفر للعمال املساواة مع أقرانهم ،واألمن والرعاية الصحية واالجتماعية والحياة الكريمة واملشاركة يف 

أنشطة وبرامج النقابات العمالية وأصحاب العمل  .

النشـاط االقتصـادي الفردي والجمـاعي يقوم عىل الحرية، مع تعزيز املسـاواة بني أفراد املجتمع  فـي العيـش الكـريـم  مادة )58(: 

والتـنميـة املستدامة والعدالة االجتماعية.

الحق فـي اإلرضاب مكفول ويمارس بما اليتعارض مع تقديم الخدمات العامة  للجمهور وحسن انتظام سري املرافق العامة  مادة)59(: 

وتوفري الرعاية للجميع.

أ. خدمـات التـأمني االجتماعـي والصحـي ومعاشات العجز والشيخوخة مكفولة  للجميع. مادة )60(: 

ب. رعاية أرس الشهداء واألرسى والجرحـى واملترضريـن فـي النضـال الوطنـي واملعاقيـن واجـب ، وتكفـل لهم خدمات           

السكن والتعليم والتأمني الصحي واالجتماعي ونسبة معينة يف كل مهنة وعمل.

مادة )61(:  ممارسة الرياضة حق للجميع، وعىل مؤسسات الدولة واملجتمع اكتشاف املوهوبني رياضيًا  ورعايتهم،  واتخاذ ما يلزم من 

يتعلق  القانون كل ما  الدولية ،ويضمن  املعايري  وفقا ملتطلبات ورشوط  داخلياً وخارجياً  الرياضة  تدابري لتشجيع ممارسة 

بشؤون الرياضة والهيئات الرياضية.

والكليات  الجامعـات  استقالليـة  القانون  ويكفل  العامة  الثانوية  مرحلة  نهايـة  حتى  وإلزامي  مواطن  لكل  حق  التعليم  مادة )62(: 

واملعاهد العليـا ومراكز البحـث العلمـي بما يعمل عىل تشجيعها وإعانتها وتأصيل الناشئة عىل الهوية العربية واإلسالمية 

حقوق  ثقافة  ونرش  اإلنسانية  والحضارات  األجنبية  اللغات  عىل  االنفتاح  مع  العربية  اللغة  ترسيخ  وعىل  للوطن  واالنتماء 

اإلنسان.
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حرية البحث العلمي واإلبداع الفني واألدبي مكفولة، وتلتزم الدولة برعاية الباحثني واملخرتعني وحماية ابتكاراتهم والعمل  مادة )63(: 

عىل تطبيقها والنهوض بها ورعاية وتوفري وسائل التشجيع لالعمال الفنية واألدبية والفكرية .

التعليم الخاص ينظمه القانون وتشـرف الدولة عىل نظـمه ومنهاجه بما يحقق  املصلحة العامة. مادة)64(:  

تلتزم الدولة بضمان حقوق األشخاص ذوى اإلعاقة ، صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا، مع  مادة )65(: 

تخصيص نسبة من فرص العمل  لهم، وتهيئة املرافق العامة والبيئية املالئمة لتسهيل احتياجاتهم . 

رعاية األمومة والطفولة واجب وطني، ويعد طفالً كل من لم يبلغ الثامنة عرشة من عمره، ولألطفال ذكورا وإناثاً:- مادة)66(: 

1. الحق يف الجنسية التي تمنح لكل طفل يولد ألب فلسطيني أو ألم فلسطينية برصف النظر عن مكان امليالد.  

2. الحق يف اوراق ثبوتية تثبت أسمه وجنسيته وبلده األصيل  منذ والدته.   

3. التمتع بالحمياية  والرعاية األرسية الشاملة، والرعاية البديلة حال  الحرمان  من البيئة األرسية. وتوفر الدولة لالطفال   

التغذية االساسية واملأوى والخدمات الصحية واالجتماعية.

4. الحق يف الحماية من االيذاء واملعاملة القاسية ومسائلة مرتكبيها.  

5. حظر استخدام  األطفال ألي غرض عسكري أو سيايس، وال يسمح لهم القيام بعمل يلحق رضرا بسالمتهم  الجسدية او   

النفسية، أو بصحتهم، أو بتعليمهم، أو بمستقبلهم. 

أوقات  يف  بالحماية  بالتمتع  أمهاتهم  األولوية مع  ولهم  أو خارجي،  داخيل  نزاع مسلح  أي  يف  األطفال  استخدام   6. حظر    

النزاعات املسلحة .

7. يحظر عىل اولياء امور االطفال وارباب االعمال تكليف  الطفل  باية اعمال  اوتقديم خدمات التالئم  عمره، أو تعرض كرامته   

أو مصالحه أو تعليمه أو صحته أو نموه املعنوي أو األخالقي أو االجتماعي للخطر.

8. اذا حكم عىل طفل بعقوبة سالبة للحرية، يجب فصله عن البالغني، وان يعامل بطريقة تستهدف اصالحه وتناسب عمره.  

تكفل الدولة رعاية الشباب والنىشء ذكورا وإناثا، وتعمل عىل اكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية  مادة )67(: 

والبدنية واإلبداعيًة، وتشجيعهم عىل العمل الجماعي والتطوعي، وتمكينهم من املشاركة يف الحياة العامة . 

تلتزم الدولة بضمان حقوق كبار السن صحيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، وثقافيًا، وترفيهيًا وتوفري معاش مناسب يكفل لهم  مادة )68(: 

حياة كريمة، وتمكينهم من املشاركة يف الحياة العامة وتراعي يف تخطيطها للمرافق العامة احتياجات كبار السن .

للفقراء  املجانية لالطفال و  الطبية  الرعاية  الجماعة، وتضمن  الدولة الصحة كحق  أسايس لألفراد، و من مصلحة  تصون  مادة)69(:  

والفئات املهمشة.  

مكافحة الفساد واجب ومسؤولية وطنية ،وجرائم الفساد ال تسقط بالتقادم ويعاقب عليها القانون .       مادة )70(:  
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أداء الرضائب واملساهمة يف التكاليف العامة واجب ينظمه القانون وفق قواعد تكفل العدالة االجتماعية، والتنمية االقتصادية. مادة)71(:  

الثروات الطبيعية ملك للشعب الفلسطيني واجياله وتمارس الدولة حقوق امللكية  عليها باسمه ويكفل القانون تنظيم كيفية  مادة)72(:  

إدارتها واملحافظة عليها واستثمارها.                                                

الكافة  والتزام  مقـدس،  وواجب  حق  الوطنية  ورموزها  وشعاراتها  والتاريخي  الديني  وتراثها  فلسطني  دولة  عن  الـدفاع  مادة)73(:  

بمراعاته مسؤولية وطنية.

عىل الفلسطينيني بصورة أساسية واجب تكريم أرض أجدادهم والدفاع عن سيادتها واملحافظة عىل األمن القومي واحرتام  مادة )74(:  

القيم األساسية للشعب الفلسطيني.

تكفل الدولة الدفاع عن فلسطني وحمايتها، وتقوم الدولة بتنظيم التجنيد اإلجباري وحمل السالح طبقاً للقانون. مادة )75( 

التباع الرساالت السماوية تنظيم أحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية وفقاً لرشائعهم ومللهم الدينية، يف إطار القانون بما  مادة )76(:  

يحفظ وحدة الشعب الفلسطيني واستقالله .

، و يكـون لهـا متابعـة احرتام الحقـوق والحريات  تنشأ بقانون هيئة مستقلة غري حكومية لحقوق وحريات اإلنسـان  مادة )77(:  

اإلنسانية، وتحريك الدعاوى لحمايتها واالنضمام للقائم منها. 
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السلطة القضائية
القضاء سلطة مستقلة تتتوىل  اقامة العدل وتضمن علو  الدستور وسيادة القانون واحرتام  الحقوق والحريات. مادة)1(: 

أ_ السلطة القضائية سلطة موحده  والقضاء مستقل مهنياً  وإدارياً ومالياً. مادة )2(:  

ب_ تتوىل املحاكم التي يحدد القانون انواعها ودرجاتها واختصاصاتها النظر والفصل يف املنازعات.       

ج_ يشرتط يف القايض الكفاءة وعدم االنتماء الحزبي ويجب عليه االلتزام بالحياد والنزاهة وكل اخالل منه بواجباته يوجب   

املساءلة.

تتوىل  السلطة القضائية الفصل يف جميع املنازعات والجرائم ، وتفسري النصوص املتعلقة بالحقوق والحريات بما يعزز القيم  مادة )3(:  

الديمقراطية ومبادئ الكرامة اإلنسانية والعدالة واملساواة والحرية. 

بناء عىل طلب  أو  املتقاضني  العامة وحقوق  باملصلحة  تتعلق  املحكمة رسيتها ألسباب  تقرر  لم  ما  املحاكم علنية  جلسات  مادة )4(:  

الخصوم ويف جميع األحوال يتم النطق بالحكم يف جلسة علنية.

تصدر األحكام القضائية وفق القانون وتعلن وتنفذ باسم الشعب الفلسطيني. مادة )5(:  

اي امر اوحكم تصدره املحاكم املختصة  ملزم وواجب النفاذ ويعاقب القانون عىل جريمة تعطيل تنفيذ التدبري او االمر او  مادة )6(:  

القرار او الحكم القضائي أو املماطلة يف تنفيذها بالحبس  والعزل من الوظيفة وتعويض املترضر.

تضمن الدولة التعويض عن الخطأ القضائي وفقاً للقانون. مادة )7(: 

يحظر تحصني أي قرار او عمل قانوني أو مادي من أعمال إدارات الدولة وسلطاتها من رقابة القضاء وينظم القانون إجراءات  مادة )8(: 

التقايض بما يضمن العدالة واملساواة ورسعة الفصل يف القضايا.

أ.  ينشأ بقانون مجلس  قضاء اعىل يتكون من 12 شخصا نصفهم من القضاة  يعينهم رئيس الدولة والسلطة الترشيعية  مادة )9(: 

بأغلبية ثلثي اعضائها.

ب. يحدد القانون  اختصاصات مجلس القضاء االعىل  واجراءات عمله.  

تتعلق  التي  القوانني  مرشوعات  يف  رأيه  ويؤخذ  القضائية  السلطة  عمل  سري  حسن  عىل  االعىل  القضاء  مجلس  يرشف  ج.   

بالسلطة القضائية و النيابة العامة.

أ. يرأس السلطة القضائية رئيس مجلس القضاء االعىل يصدر قرار بتعيينه من رئيس الدولة  بتنسيب من مجلس القضاء  مادة )10(: 

االعىل وموافقة السلطة الترشيعية باغلبية الثلثني  عىل ان يكون قاضيا.

ب.  يحظر عىل اي شخص او جهة او اي جهاز من اجهزة الدولة التدخل يف عمل القضاء، تحت طائلة املساءلة.  
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ج. املحاكم مستقلة وتصدر احكامها وفقا للدستور والقانون دون محاباة.   

املحاكم لضمان فاعلية وسهولة  االجراءات مساعدة  الترشيعية واالدارية وغريها من  االجراءات  الدولة  من خالل  تتوىل  د.   

الوصول للعدالة.

القضاة مستقلون وال سلطان عليهم يف قضائهم لغري الدستورو القانون، وال يجوز ألي جهة التدخل يف القضايا أو شؤون  مادة )11(: 

العدالة، ويعترب التدخل جريمة يعاقب عليها القانون وال تسقط الدعوى فيها بالتقادم.

أ- تعيني القضاة  يصدر بقرار من رئيس الدولة بتنسيب من مجلس القضاء االعىل وموافقة السلطة الترشيعية باغلبية الثلثني  مادة )12(: 

ب_نقل القضاة  وندبهم وترقيتهم وتنظيم شئونهم يكون بقانون، ويحظر عىل القضاة االنتماء إىل أي حزب أو منظمة أو   

فصيل أو تجمع أو العمل يف نشاط عسكري أو سيايس، وال يجوز الجمع بني الوظيفة القضائية وأية مهنة أخرى، أو عضوية 

املجالس النيابية أو األحزاب السياسية أو الجماعات املصلحية الضاغطة عدا املصلحة الخاصة بالقضاة.

يضمن القانون ترقية القضاة بشكل دوري وفقا لقواعد واسس محددة بغض النظر عن املحكمة التي يعملون بها. مادة )13(: 

يحظر عزل القضاة أو إحالتهم للتقاعد أو االستيداع أو نقلهم  من محكمة إىل أخرى أو من درجة إىل أخرى أو ندبهم أو إعارتهم  مادة )14(: 

دون موافقتهم كتابة  ولو كان النقل أو الندب أو اإلعارة بسبب الرتقية.

القانون املتقاضني من أي  القايض مسؤول أمام مجلس القضاء االعىل  عن كيفية قيامه بمهامه حسب القوانني ويحمي  مادة )15(: 

تعسف أو انحراف يصدر عن القايض أو أعوان القضاء.

قانونية  بأعمال  للقيام  أو  إليه  باإلضافة  أو  بإعمال قضائية غري عمله  للقيام  كتابة مؤقتا  بموافقته   القايض  ندب  يجوز  مادة)16(: 

تحقيقا للمصلحة العامة،بقرار من وزير العدل وموافقة مجلس القضاء األعىل.

ال يجوز تعيني قاض  كان قد شغل وظيفة تنفيذية أو منتخبة أو  موقع حزبي أو سيايس  قبل تعيينه يف وظيفة قاض إال إذا  مادة )17(: 

مرت اربع سنوات عىل تركه لهذه الوظيفة أو هذا املوقع ويف كل األحوال ال يجوز تعيني قضاة بمحاكم استثنائية او خاصه.

يؤدي القايض قبل مبارشة مهامه اليمني بالصيغة الواردة يف قانون السلطة القضائية. مادة )18(: 

يقدم القايض عند تعيينه إقراراً بذمته املالية له ولزوجه وأوالده القرص وتحفظ اإلقرارات لدى مجلس القضاء االعىل واليجوز  مادة )19(: 

االطالع عليها إال بقرار من املحكمة املختصة.

سن التقاعد للقضاة واعضاء مجلس القضاء االعىل سبعون عاما ويف كل األحوال ال يجوز تمديد عملهم. مادة )20(: 

ال يجوز ايقاف القايض عن العمل اال وفق احكام قانون السلطة القضائية، ومع مراعاة كافة حقوقه الدستورية. مادة)21(: 

ال يجوز عزل القايض او اعفائه من منصبه إال يف الحاالت التالية: مادة )22(: 

اذا ارتأى مجلس القضاء األعىل أن القايض قد فقد أهليته أو أصبح غري كفؤ تماماً بمقتىض  قرار صادر من لجنة طبية . 1
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مختصة ومتخصصة ،أو إذا  أدين بمقتىض حكم قضائي بات صادر عن محكمة مختصة  بسوء سلوك أو جريمة مخلة 

بالرشف أو السمعة.

إذا طلبت السلطة الترشيعية عزل القايض أو إيقافه عن العمل بقرار صادر عنها بموافقة ثلثي أعضائها.. 2

تنشأ يف دولة فلسطني املحاكم اآلتية: مادة )23(: 

محكمة دستورية مستقلة تتوىل الفصل يف منازعات دستورية القوانني واالنظمة بناء عىل طلب السلطتني الترشيعية   .1

والتنفيذية أو ذوي الشأن ويف تنازع االختصاص بني الجهات القضائية والجهات اإلدارية ذات االختصاص القضائي، 

كما تختص بالنظر والفصل يف الطعون بصحة انتخاب رئيس الدولة وأعضاء السلطة الترشيعية  ، وتنظر يف دستورية 

القوانني واألعمال األخرى الصادرة عن السلطة الترشيعية قبل إصدارها إذا أحيلت إليها من قبل رئيس الدولة خالل 

الترشيعية   السلطة  التي يطلب ثلث أعضاء  القوانني  التصديق عليها وكذلك  أو  للنظر فيها  إليه  إحالتها  30 يوماً من 

إحالتها إىل املحكمة الدستورية قبل تصديق رئيس الدولة  عليها وذلك خالل 15 يوماً من إحالتها إىل املحكمة وتقرص 

املدة إىل أسبوع يف حالة القوانني املستعجلة، وال يصدر وال ينفذ أي قانون قررت املحكمة عدم دستوريته ويعترب الغيا 

كما تختص املحكمة الدستورية وحدها يف النظر والفصل يف النزاع املتعلق بصحة عملية االستفتاء او حل االحزاب ويف 

تفسري نصوص الدستور والترشيعات.

يف أ.  املختصني  ارباعهم من  ثالثة  الكفاءات،  ذوي  تتكون من 12 عضو من  الدستورية هيئة قضائية مستقلة  املحكمة 

القانون الذين ال تقل خربتهم عن خمسة عرش سنة.

يعني رئيس الدولة والسلطة الترشيعية باغلبية ثلثي اعضائها اعضاء املحكمة الدستورية، ويكون التعيني لفرتة واحدة ب. 

مدتها 9 سنوات.

يجدد ثلث اعضاء املحكمة الدستورية كل ثالث سنوات، وينتخب اعضاء   املحكمة الدستورية رئيسها ونائب الرئيس من ج. 

بني املختصني بالقانون ملدة ثالث سنوات.

محكمة نقض  تختص بالنظر والفصل يف الطعون باالحكام  الصادرة عن محاكم االستئناف يف املواد املدنية والجزائية    .2

كمحكمة قانون ويحدد القانون تشكيلها واصول وإجراءات عملها.

محكمة عدل عليا  تختص  بالنظر والفصل  يف الطعون باالحكام الصادرة عن املحاكم االدارية ويحددا القانون تشكيلها    .3

واصول واجراءات عملها.

املحاكم االدارية تختص يف النظر والفصل يف املنازعات اإلدارية والدعاوى التأديبية  ويبني القانون تشكيلها واختصاصاتها    .4

االخرى واالصول واإلجراءات التي تتبع أمامها.

يحدد القانون  أنواع املحاكم  النظامية وتشكيلها ودرجاتها واختصاصاتها واصول التقايض امامها.   .5
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إنشاء املحاكم العسكرية يكون بقانون ويحظر عليها ويف جميع االحوال محاكمة املدنني او  النظر يف أي شأن خارج    .6 

النطاق العسكري، واذا كان احد اطراف الدعوى مدنيا يكون االختصاص للمحاكم النظامية.

املحاكم الرشعية ومحاكم االحوال الشخصية  للديانات املختلفة تنظم بقانون يبني تشكيلها ودرجاتها واختصاصاتها    .7

واصول التقايض امامها.

أ_ اليقل عمر من يعني قاضيا او عضوا يف النيابة العامة عن الثالثني عاما. مادة)24(: 

ب_اليقل عمر من يعني عضوا يف املحكمة الدستورية عن 50 عاما.  

املالية  وأحوالهم  وترقيتهم  ونقلهم  أعضائها  تعيني  ورشوط  واختصاصاتها  العامة  النيابة  تشكيل  طريقة  القانون  ينظم  مادة )25(: 

واصول وإجراءات وكيفية مسائلتهم.

يعني عىل رأس النيابة العامة نائبا عاما بموافقة  رئيس الدولة والسلطة الترشيعية بأغلبية ثلثي اعضائها، ويتوىل النائب  مادة )26(: 

العام ومساعديه الدعوى العمومية باسم الشعب ويحدد القانون اختصاصاتهم وواجباتهم.

مادة ) 27( : املحاماة مهنة حرة مستقلة، وتشارك يف إقامة العدل والدفاع عن الحقوق والحريات العامة ،ويكفل القانون  تنظيمها بما 

يحقق الضمانات القانونية الالزمة لحماية املحامي وتمكنه من تأدية مهامه.

مادة )28(: مع مراعاة االحكام الواردة يف الدستور اليعدل  قانون السلطة القضائية اال من قبل السلطة الترشيعية وبأغلبية ثلثي اعضائها.


