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Giriş
Filistin halkı her zaman atalarının topraklarına bağlı olmuştur, bu gerçek Filistin Ulusal Konseyi tarafından yayınlanan Bağımsızlık Bildirgesi'nde dile getirilmiş ve halkın ulusal kimliğini
sürdürürken her fırsatta gösterdiği azimle teyit edilmiştir. Halk, tarih ve toprak arasındaki bu
organik ilişki, tüm dünyayı Arap Filistin halkının ve onların ulusal varlığının haklarını diğer
tüm halklarla eşit olarak tanımaya çağıran bir şekilde devam etti.
Filistin Ulusal Otoritesinin anavatanı Filistin'de - ataların ve dedelerin topraklarında - doğuşu,
Filistin halkının binlerce şehit, yaralı ve tutsağı feda ettiği acı ve devam eden mücadele bağlamında ortaya çıkıyor. Filistin halkının tek ve meşru temsilcisi olan Filistin Kurtuluş örgütünün önderliğinde, başkenti Kudüs olan Filistin devletinin, nerede olursa olsun, geri dönüş,
kendi kaderini tayin etme gibi bozulmaz ulusal haklarını elde etmek.
İlkeler Bildirgesi'nden kaynaklanan ara dönemde, PNA'yı ve onun üç direğini (yasama, yürütme ve yargı) inşa etme konusu acil bir ulusal görevdi. Genel, doğrudan ve serbest seçimler
yoluyla Filistin Yasama Konseyi'nin kurulmasıyla birlikte, ara dönem için uygun bir Temel
Yasanın onaylanmasının, otorite ve halk arasındaki karşılıklı ilişkilerin düzenlenmesinin temeli olacağı açıkça ortaya çıktı. Bu, bağımsızlığa ulaşmak için sivil toplumun ayırt edici özelliklerini tanımlamanın ilk adımıydı. Aynı zamanda, Filistin anavatanını birleştirecek yasaların
ve yasaların onaylanması için bir temeldi.
Bu Temel Kanun, kolektif insanlarımızı ve onların ruhunu, milli ideolojisini ve aidiyet duygusunu temsil eden değişmeyen ilkeleri tanımlamıştır. Bu Temel Kanunun bölümleri, ister ayrım
gözetmeksizin herkes için adaleti ve eşitliği sağlayan haklar ve kamu ve kişisel özgürlüklerle
ilgili olsun, isterse hukukun üstünlüğü ve güçler dengesi ve açık ve net bir şekilde ilgili olsun,
ileri ve modern anayasal düzenlemeleri ve normları içerir. Daha yüksek ulusal çıkarlar adına
bağımsızlık ve bütünlük sağlayacak şekilde yargı bölgelerini ayıran çizgiler.
Geçici Temel Kanunun ara dönem için hizmet etmesi gerektiği gerçeği, bunun Filistin halkının ulusal ve tarihi haklarını elde etme yolunda önemli bir adım olduğunu göstermekte-
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dir. Başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması da dâhil olmak üzere, halkların dönüş ve kendi kaderini tayin hakkını arama hakkını kimse ortadan kaldıramaz.
Bu yasanın geçici hükümleri, nerede olursa olsun herhangi bir Filistinli bireyin anavatanındaki diğer vatandaşlarla eşit haklardan yararlanma haklarını iptal etmez veya geçersiz kılmaz.
Bu geçici Temel Kanun, gücünü Filistin halkının iradesinden, değişmez haklarından ve amansız mücadelesinden almaktadır. Filistin halkı, Filistin'de demokratik ve yasama yaşamını örgütlemeye ve inşa etmeye başlamak için Filistin Ulusal Yönetiminin başkanını ve Filistin Yasama Konseyi üyelerini seçmek için demokratik haklarını kullandı. PLC tarafından onaylandığı şekliyle yasa, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün Arap Filistin halkının tek ve meşru temsilcisi
olduğu varsayımına dayanmaktadır.

Birinci Bölüm
MADDE 1
Filistin büyük Arap Dünyasının bir parçasıdır ve Filistin halkı Arap Ulusunun bir parçasıdır. Arap Birliği, Filistin Halkının ulaşmak için çalışacağı bir hedeftir.
MADDE 2
Filistin Halkı, kuvvetler ayrılığı ilkesine dayalı olarak ve bu Temel Kanunda belirtilen şekilde
yasama, yürütme ve yargı organları aracılığıyla kullanılacak tüm gücün kaynağıdır.
MADDE 3
Kudüs Filistin'in Başkentidir.
MADDE 4
İslam Filistin'de resmi dindir. Diğer tüm semavi dinlere saygı ve kutsallık korunacaktır.
1. İslami Şeriat ilkeleri, yasamanın ana kaynağı olacaktır.
2. Arapça resmi dil olacaktır.
MADDE 5
Filistin'deki yönetim sistemi, siyasi ve parti çoğulculuğuna dayalı demokratik bir parlamenter
sistem olacaktır. Ulusal Otoritenin Başkanı doğrudan halk tarafından seçilir. Hükümet, Başkana ve Filistin Yasama Konseyine karşı sorumlu olacaktır.
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MADDE 6
Hukukun üstünlüğü ilkesi Filistin'de hükümetin temeli olacaktır. Bütün makamlar, yetkiler,
ajanslar, kurumlar ve kişiler hukuka tabidir.
MADDE 7
Filistin vatandaşlığı kanunla düzenlenir.
MADDE 8
Filistin bayrağı dört renkte ve Filistin Kurtuluş Örgütü tarafından onaylanan ölçü ve ölçülere
uygun olacaktır. Ülkenin resmi bayrağı olacaktır.
İkinci Bölüm — Kamu Hak ve Özgürlükleri
MADDE 9
Tüm Filistinliler, ırk, cinsiyet, renk, din, siyasi görüş veya engellilik nedeniyle ayrım gözetilmeksizin yasalar ve yargı önünde eşittir.
MADDE 10
1. Temel insan hak ve özgürlükleri bağlayıcı olacak ve saygı duyulacaktır.
2. Filistin Ulusal Otoritesi, insan haklarını koruyan bölgesel ve uluslararası beyannamelere ve sözleşmelere katılmak için gecikmeden çalışacaktır.
MADDE 11
1. Kişisel özgürlük doğal bir haktır ve güvence altına alınmalı ve korunmalıdır.
2. Kanun hükümlerine uygun yargı kararı dışında herhangi bir kişinin tutuklanması,
aranması, hapsedilmesi, özgürlüğünün kısıtlanması veya hareketlerinin engellenmesi
hukuka aykırıdır. Kanun, tutuklama öncesi gözaltı süresini belirler. Hapis veya tutuklamaya ancak cezaevlerinin düzenlenmesi ile ilgili yasalara tabi olan yerlerde izin verilir.
MADDE 12
Tutuklanan her kişiye, tutuklanma veya tutuklanma nedenleri bildirilecektir. Kendisine yöneltilen suçlamaların doğası hakkında, anladığı bir dilde derhal bilgilendirilecektir. Bir avukatla
görüşme ve gecikmeksizin yargılanma hakkına sahip olacaktır.
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MADDE 13
1. Hiç kimse herhangi bir baskı ve işkenceye tabi tutulamaz. Özgürlüğünden yoksun bırakılan herkes uygun muamele görecektir.
2. Bu maddenin birinci fıkrasının ihlali sonucu elde edilen tüm ifadeler veya itiraflar hükümsüz sayılır.
MADDE 14
Sanık, kendini savunma hakkını garanti eden bir mahkemede suçluluğu kanıtlanıncaya kadar
masumdur. Bir ceza davasında suçlanan herhangi bir kişi bir avukat tarafından temsil edilir.
MADDE 15
Ceza sadece bireylere verilir. Toplu ceza yasaktır. Suç ve ceza ancak kanunla belirlenir. Ceza
ancak yargı kararıyla verilir ve ancak kanunun ilanından sonra işlenen fiiller hakkında uygulanır.
MADDE 16
Herhangi bir kişinin önceden yasal izni olmadan herhangi bir tıbbi veya bilimsel deney yapılması yasa dışıdır. Kanuna uygun olmadıkça hiç kimse tıbbi muayeneye, tedaviye veya
ameliyata tabi tutulamaz. İnsan organlarının nakli ve yeni bilimsel gelişmeler, meşru insani
amaçlara hizmet edecek şekilde düzenlenir.
MADDE 17
Evler dokunulmaz olacaktır; bu nedenle, geçerli bir yargı düzeni ve kanun hükümleri dışında
gözetime, girişe ve aramaya tabi tutulamazlar. Bu maddenin ihlalinden kaynaklanan sonuçlar
geçersiz sayılacaktır. Bu tür ihlallerden muzdarip olan bireyler, Filistin Ulusal Otoritesi tarafından garanti edilen adil tazminat hakkına sahip olacaktır.
MADDE 18
Kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı olmamak kaydıyla inanç özgürlüğü ve dini ayinlerin
yapılması garanti altına alınmıştır.
MADDE 19
Her kişi, düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğüne sahiptir ve kanaatini sözlü, yazılı veya herhangi bir sanat dalıyla veya aykırı olmamak koşuluyla herhangi bir ifade biçimiyle yayımlama
hakkına sahiptir. Kanun hükümleri ile.
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MADDE 20
İkamet ve hareket hürriyeti, kanunlar dâhilinde teminat altına alınacaktır.
MADDE 21
1. Filistin'deki ekonomik sistem, serbest piyasa ekonomisi ilkesine dayanacaktır. Yürütme Otoritesi, kanuna göre teşkilatlandırılacak şirketler kurabilir.
2. Ekonomik faaliyet özgürlüğü garanti altına alınmıştır. Kanun, denetim kurallarını ve
sınırlamalarını düzenler.
3. Özel mülkiyet korunur ve kamu yararı dışında ve kanuna uygun olarak veya bir yargı
emri uyarınca adil bir tazminat karşılığında kamulaştırılamaz.
4. Müsadere yargı kararına göre yapılır.
MADDE 22
1. Sosyal, Sağlık, maluliyet ve emeklilik sigortası kanunla düzenlenir.
2. Şehit ailelerinin, harp esirlerinin, yaralıların ve sakatların ailelerinin esenliği kanunla
düzenlenir. Ulusal Otorite onlara eğitim hizmetlerini, sağlık ve sosyal sigortayı garanti eder.
MADDE 23
Uygun konut her vatandaş için bir haktır. Filistin Ulusal Otoritesi, sığınağı olmayanlar için
barınma sağlayacaktır.
MADDE 24
1. Her vatandaşın eğitim hakkı vardır. En az temel sınıfların sonuna kadar zorunlu olacak
ve devlet okul ve enstitülerinde ücretsiz olacak.
2. Filistin Ulusal Otoritesi, tüm eğitim düzeylerini ve kurumlarını denetleyecek ve eğitim
sistemini yükseltmek için çaba gösterecektir.
3. Kanun, bilimsel araştırma özgürlüğünün yanı sıra edebi, sanatsal ve kültürel yaratıcılığı da garanti edecek şekilde üniversitelerin, yüksek enstitülerin ve bilimsel araştırma
merkezlerinin bağımsızlığını garanti eder. Filistin Ulusal Otoritesi bu tür yaratıcılığı
teşvik edecek ve destekleyecektir.
4. Özel okul ve eğitim kurumları, Filistin Ulusal Otoritesi tarafından onaylanan müfredata uygun olacak ve onun denetimine tabi olacaktır.
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MADDE 25
1. Çalışmak bir hak, görev ve onurdur. Filistin Ulusal Otoritesi, bunu gerçekleştirebilecek herhangi bir bireye sağlamaya çalışacaktır.
2. İş ilişkileri, adaleti güvence altına alacak ve tüm işçilere güvenlik, sağlık ve sosyal sigorta sağlayacak şekilde düzenlenecektir.
3. Sendika ve loncaların örgütlenmesi kanunla düzenlenmesi gereken bir haktır.
4. Grev yapma hakkı, kanuni sınırlar içinde kullanılır.
MADDE 26
Filistinlilerin siyasi yaşama bireysel ve gruplar halinde katılma hakkı olacaktır. Özellikle aşağıdaki haklara sahiptirler:
1. Kanuna uygun olarak siyasi partiler kurmak ve bunlara üye olmak.
2. Kanuna uygun olarak birlikler, loncalar, dernekler, dernekler, kulüpler ve kamu kurumları kurmak.
3. Oy kullanmak ve seçim için aday göstermek, kanuna uygun olarak aralarından temsilciler oylama ile.
4. Fırsat eşitliği ilkesine uygun olarak kamu görev ve görevlerinde bulunmak.
5. Polisin bulunmadığı özel toplantılar yapmak ve kanunlar çerçevesinde halka açık toplantılar, yürüyüşler ve toplantılar düzenlemek.
MADDE 27
1. Gazetelerin ve tüm medya araçlarının kurulması, bu Temel Yasa ile güvence altına
alınan herkes için bir haktır. Ancak, finansman kaynakları kanuna tabidir.
2. İşitsel, görsel ve yazılı basın özgürlüğü ile bu alanda çalışan kişilerin özgürlüğü ile
birlikte basım, yayın, dağıtım, taşıma özgürlüğü, bu Temel Kanun ve ilgili diğer kanunlarla güvence altına alınmıştır.
3. Medyada sansür yasaktır. Medyaya kanun ve yargı kararı dışında hiçbir uyarı, askıya
alma, müsadere, iptal veya kısıtlama uygulanamaz.
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MADDE 28
Hiçbir Filistinli anavatandan sınır dışı edilemez, geri dönüşü veya çıkışı engellenemez veya
yasaklanamaz, vatandaşlığından yoksun bırakılamaz veya herhangi bir yabancı kuruluşa teslim edilemez.
MADDE 29
Annelik ve çocukluk esenliği ulusal bir görevdir. Çocuklar aşağıdaki haklara sahip olacaktır:
1. Kapsamlı koruma ve refah.
2. Hiçbir amaçla istismar edilemez, güvenliklerine, sağlıklarına ve eğitimlerine zarar verebilecek işler yapılamaz.
3. Zarar ve zalim muameleden korunma.
4. Kanun, çocukları dövmeyi ve akrabaları tarafından onlara zalimce davranmayı yasaklar.
5. Yetişkinlerden mahkûm olmaları halinde tecrit edilerek yaşlarına ve rehabilitasyonlarına uygun şekilde muamele görürler.
MADDE 30
1. Dava, tüm insanlar için korunan ve garanti edilen bir haktır. Her Filistinlinin hukuk
sisteminde sığınak bulma hakkı olacaktır. Dava prosedürleri, davaların hızlı bir şekilde çözülmesini garanti altına almak için kanuna göre düzenlenecektir.
2. Kanunlar, yargı denetimine karşı bağışık hiçbir karar veya idari işlem yapamaz.
3. Adli hatalar Ulusal Otorite tarafından tazminata neden olacaktır. Bu tazminatın şartları
ve yöntemleri kanunla düzenlenir.
MADDE 31
İnsan hakları için bağımsız bir komisyon, oluşumunu, görevlerini ve yargı yetkisini belirleyecek yasayla kurulacaktır. Komisyon, raporlarını Ulusal Otorite Başkanına ve Filistin Yasama
Konseyine sunacaktır.
MADDE 32
Herhangi bir kişisel hürriyete, insanın özel hayatına veya kanunla veya bu temel kanunla teminat altına alınan hak ve hürriyetlerden herhangi birine karşı işlenen her saldırı suç sayı-
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lır. Bu tür bir ihlalden kaynaklanan ceza ve hukuk davaları, herhangi bir zaman aşımına uğramaz. Ulusal Otorite, bu tür zararlardan zarar görenler için adil bir tazminat garanti eder.
MADDE 33
Dengeli ve temiz bir çevre insan haklarından biridir. Filistin çevresini kirlilikten korumak ve
korumak, şimdiki ve gelecek nesiller adına ulusal bir görevdir.
Üçüncü Bölüm — Filistin Ulusal Yönetimi Başkanı
MADDE 34
Yürütme Otoritesinin Başkanı, Filistin Seçim Yasasına uygun olarak Filistin Halkı tarafından
genel ve doğrudan seçimlerle seçilecektir.
MADDE 35
Başkan, göreve başlamadan önce Yasama Konseyi önünde ve Filistin Ulusal Konseyi Başkanı'nın huzurunda, Yüksek Mahkeme Başkanı'nın huzurunda “Yüce Allah'a yemin ederim ki,
Vatana ve vatanına sadık kalacağıma yemin ederim. Allah şahidimdir ki, kutsal yerlere, halka
ve milli mirasına, Anayasal sisteme ve hukuka saygı göstermek ve Filistin halkının çıkarlarını
tam olarak korumaktır.
MADDE 36
Ulusal Otoritenin Başkanlığının süresi Geçiş “Geçici Aşama” olacaktır ve bundan sonra
Cumhurbaşkanı kanuna uygun olarak seçilecektir.
MADDE 37
1. Başkanlık makamı aşağıdaki durumlardan herhangi birinde boş sayılır:
a) Ölüm
b) Üyelerinin üçte ikisi tarafından kabul edilmesi halinde Filistin Yasama Konseyine sunulan
istifa.
c) Yüksek Anayasa Mahkemesi tarafından verilen ve daha sonra Filistin Yasama Konseyi'nin
üçte ikisi tarafından onaylanan bir karara göre yasal olarak yetersiz olarak kabul edildi.
2. Ulusal Otorite Başkanlığı makamının yukarıdaki durumlardan herhangi biri nedeniyle
boşalması halinde, Filistin Yasama Konseyi Başkanı, Ulusal Otorite Başkanlığının
yetki ve görevlerini geçici olarak (60) geçmeyecek bir süre için üstlenir. Filistin Seçim

8

Yasası uyarınca yeni bir cumhurbaşkanı seçmek için özgür ve doğrudan seçimlerin
yapılacağı altmış gün.
MADDE 38
Ulusal Otoritenin Başkanı, bu yasada belirtilen yürütme yetkilerini ve görevlerini yerine getirir.
MADDE 39
Başkan, Filistin Kuvvetleri Başkomutanıdır.
MADDE 40
Ulusal Otorite Başkanı, Ulusal Otoritenin yabancı ülkelerdeki, uluslararası kuruluşlardaki ve
yabancı kuruluşlardaki temsilcilerini atar ve görevlerine son verir. Ayrıca, Başkan, Filistin
Ulusal Otoritesindeki yabancı temsilcilerin itimatnamelerini kabul edecektir.
MADDE 41
1. Ulusal Otoritenin Başkanı, Filistin Yasama Konseyi tarafından onaylandıktan sonra,
yasaların kendisine havale edilmesinden itibaren (30) otuz gün içinde ilan eder. Aksi
takdirde Cumhurbaşkanı, kanunları görüş ve itirazları ile birlikte aynı süre içinde
Meclise iade eder, aksi takdirde kanunlar onaylanmış sayılır ve derhal resmi gazetede
yayımlanır.
2. Ulusal Otorite Başkanı, teklif edilen kanunu önceki fıkrada belirtilen süre ve şartlar
içinde geri verir ve Konsey bunu görüşür ve üçte iki çoğunlukla yeniden kabul ederse,
teklif edilen kanun onaylanmış kabul edilir ve Meclis'te yayımlanır. resmi Gazete.
MADDE 42
Ulusal Otorite Başkanı, cezaları affetme veya değiştirme hakkına sahiptir. Ancak genel af, bir
yasa dışında verilemez.
MADDE 43
Ulusal Otorite Başkanı, ertelenemeyecek istisnai durumlarda ve Yasama Meclisinin toplantıda
olmadığı zamanlarda kanun hükmünde kararname ve kararname çıkarma hakkına sahiptir. Ancak, verilen kararlar sigortadan sonra yapılacak ilk toplantıda Yasama Meclisine sunulur, aksi takdirde kanuni yetkileri sona erer. Bu kararlar yukarıda belirtildiği şekilde sunulmuş, ancak onaylanmamışsa, kanuni yetkileri sona erer.
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MADDE 44
Başkanın maaşı, ödenekleri ve tazminatları kanunla belirlenir.
MADDE 45
Ulusal Otoritenin Başkanı, Başbakanı seçer ve hükümetini kurma görevini ona verir. Başkan,
onu görevden alma, istifasını kabul etme ve Üyeler Konseyini toplantıya davet etmesini isteme hakkına sahip olacaktır.
MADDE 46
Başkana, bu Temel Kanunda açıklanan şekilde görevlerinin yerine getirilmesinde ve yetkilerinin kullanılmasında Bakanlar Kurulu yardımcı olur.
Dördüncü Bölüm — Yasama Otoritesi
MADDE 47
1. Filistin Yasama Konseyi, seçilmiş yasama organıdır.
2. Bu yasanın hükümlerine halel getirmeksizin, Yasama Konseyi, İçtüzüklerinde belirtildiği şekilde yasama ve gözetim görevlerini üstlenir.
3. Bu Konseyin süresi ara dönem olacaktır.
MADDE 48
1. Yasama Konseyi, Kanun uyarınca seçilen 88 Üyeden oluşacaktır.
2. Bir veya daha fazla üyenin ölümü, istifası veya okunabilirliğinin kaybolması nedeniyle
boşalması halinde, kanuna uygun olarak halef seçmek için ilgili seçim çevresinde seçim salonu yapılır.
MADDE 49
Her üye, herhangi bir sorumluluk üstlenmeden önce Konsey huzurunda şu yemini eder: "Vatana sadık kalacağıma, halkın ve milletin hak ve menfaatlerini koruyacağıma, hukuka riayet
edeceğime ve görevimi yerine getireceğime Cenab-ı Allah'a yemin ederim. Allah şahidimdir."
MADDE 50
Konsey ilk toplantısında bir Başkan iki milletvekili ve bir Genel Sekreter seçer; tamamıyla
Konsey Başkanlığını oluştururlar. Yasama Konseyi Başkanlık makamındaki Üyelik, Yürütme
Otoritesi Başkanlığı ve Kabine üyeliği veya başka herhangi bir hükümet pozisyonu arasında
birleşmeye izin verilmez.
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MADDE 51
Konsey, Üyelerinin istifasını kabul eder ve bu Temel Kanun hükümlerine veya genel anayasal
ilkelere aykırı olmayacak şekilde kendi İçtüzüklerini ve Üyelerini sorgulama kurallarını belirler. Konsey, komitelerinin oturumları ve toplantıları sırasında düzen ve güvenliği sağlamaktan
münhasıran sorumlu olacaktır. Meclis Başkanı veya duruma göre Komisyon Başkanı tarafından talep edilmedikçe güvenlik görevlileri Kurulda bulunamaz.
MADDE 52
Filistin Ulusal Yönetimi Başkanı, Konseyin olağan oturumunu açacak ve açılış konuşmasını
yapacak.
MADDE 53
1. Konsey üyeleri, Konsey oturumları ve Komite toplantılarındaki eylemleri, görüşleri
veya oyları nedeniyle veya görevleri sırasında Konsey dışında üstlendikleri herhangi
bir eylem nedeniyle hukuk veya ceza yargılaması yoluyla sorgulanamaz. Parlamento
oturumlarını gerçekleştirmelerini sağlamak için Üye olarak işlev görür.
2. Hiçbir Üye, dokunulmazlık süresi boyunca hiçbir şekilde rahatsız edilemez ve bagajı,
evi, ikamet yeri, arabası veya ofisi ve genel olarak herhangi bir gayrimenkul veya
devredilebilir mülkü aranmaz.
3. Hiçbir Yasama Meclisi Üyesinden, üyelik süresi boyunca veya sonrasında, kendisi kabul etmedikçe, eylemleri veya beyanları veya Konsey üyeliği sonucu elde edilen bilgilerle ilgili herhangi bir konuda ifade vermesi istenemez ve Konseyin ön onayına göre.
4. Herhangi bir Yasama Meclisi Üyesi hakkında, Üye suçüstü “Flagratne delicto” bulunmadıkça hiçbir ceza tedbiri alınmayacaktır. Ancak, Konsey'in bu konuda gereğini
yapması için Üye aleyhine alınan tedbirler derhal Konseye bildirilir. Konsey toplanmadığı takdirde Konsey Ofisi bu sorumluluğu üstlenir.
5. Yasama Konseyi üyeleri, Konseyin önceden izni olmaksızın dokunulmazlıklarından
vazgeçemezler. Konsey üyeliği sona erdikten sonra üyelik süresi boyunca dâhil edilen
sınırlar içinde dokunulmazlık düşürülemez.
MADDE 54
1. Yasama Konseyi Üyesi, Konsey üyeliğini, başka herhangi bir özel işte veya herhangi
bir şekilde kullanamaz.
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2. Yasama Konseyinin her Üyesi, kendisi, karısı, bakmakla yükümlü olduğu “küçük” çocukları için, sahip oldukları gayrimenkulleri, Filistin içinde ve dışında devredilebilir
mülkleri ve borçlarını ayrıntılandıran bir mali tabloyu Konsey Başkanına sunar. Bu
"Beyan" beyanı, Yargıtay'da mühürlü ve gizli bir zarf içinde saklanır ve Mahkeme tarafından uygun görülmedikçe ve izin verdiği sınırlar içinde açıklanamaz.
MADDE 55
Yasama Konseyi Üyesi, yasayla belirlenen bir aylık maaş alır.
MADDE 56
Konseyin her Üyesi aşağıdaki haklara sahip olacaktır:
1. Meclis görevlerini yerine getirmesini sağlayacak tüm gerekli ve meşru talepleri Yürütme Otoritesine iletir.
2. Kanun teklif edin. Reddedilen teklifler, yılın aynı dönemi içinde yeniden sunulmaz.
3. Soruşturma ve sorgulamaları Hükümete veya herhangi bir Bakana veya benzerlerine
yöneltin. Sorgular, teslim edildikten sadece yedi gün sonra veya daha kısa bir süre
içinde tartışılacaktır. Ancak bu süre, acil durumlarda Ulusal Otorite Başkanının onayı
ile üç güne kadar indirilebilir.
MADDE 57
1. Konsey'in On Üyesi, sorgulamadan sonra Hükümet'in veya herhangi bir Bakan'ın güvenini geri çekme talebinde bulunabilir. Ancak, böyle bir talep üzerine oylama, sunulduğu tarihten en az üç gün sonra yapılır. Karar, Konsey Üyelerinin oy çokluğu ile
alınır.
2. Güvenin geri alınması, güvenin yitirildiği tarafın görev süresinin sona ermesi sonucunu doğurur.
MADDE 58
Konsey, özel bir komite oluşturabilir veya komitelerinden birini, herhangi bir kamu meselesinde veya herhangi bir kamu kurumunda bilgi toplama ve gerçek bulma konusunda görevlendirebilir.
MADDE 59
Yasama Konseyi, Genel Kalkınma Planını onaylar. Planın hazırlanıp Kurula sunulma şeklini
kanun belirler.
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MADDE 60
Kanun, genel bütçenin hazırlanmasına ve onaylanmasına ilişkin özel usuller ile ekli bütçeleri,
kalkınma bütçelerini, kamu kurum ve kurullarının bütçelerini ve devlet yatırımının %50 veya
% 50'sini oluşturduğu her projenin bütçesini düzenler. Sermayesinden daha fazladır. Kanun,
bu bütçelere ayrılan ödeneklerin harcanmasını da düzenler.
MADDE 61
Bu Temel Kanunun (87) nci maddesi hükümleri dikkate alınarak:
1. Hükümet, bütçe teklifini mali yılın başlangıcından en az iki ay önce Yasama Konseyine sunar.
2. Yasama Konseyi, yıllık bütçe teklifini görüşmek üzere özel bir oturum toplar. Ya yeni
mali yılın başlangıcından önce onaylar ya da alındığı tarihten itibaren bir ayı geçmemek üzere hükümete geri gönderir. İade edilen bütçe, gerekli şartların tamamlanması
ve onaylanmak üzere Konsey'e geri gönderilmesi için Konseyin yorumlarını içerecektir.
3. Konseyde genel bütçenin oylanması bölüm bölüm yapılır.
4. Yasama Konseyi ile Yürütme Otoritesi arasında bu konuda bir anlaşma olmadıkça,
bütçe bölümleri arasında fon transferine izin verilmez.
MADDE 62
Ulusal Otoritenin bütçesinin kesin hesabı, mali yılın sonundan itibaren en geç bir yıl içinde
Yasama Konseyine sunulur. Konsey, kesin hesapları bölüm bölüm oylayacaktır.
Beşinci Bölüm — Yürütme Otoritesi
MADDE 63
Bakanlar Kurulu (Devlet), Temel Kanunda belirtilen Ulusal Otorite Başkanının yürütme yetkileri dışında, Yasama Otoritesi tarafından onaylanacak programı uygulama sorumluluğunu
taşıyan en yüksek yürütme ve idari araçtır. yürütme ve idari yetkiler Bakanlar Kurulunun yetkisindedir.
MADDE 64
Atanan Başbakan, tüm medeni ve siyasi haklara sahip bir Filistinli olacaktır.
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MADDE 65
1. Kabine, bir Başbakan ve yirmi dört bakanı geçmeyecek sayıda Bakandan oluşur.
2. Atama kararında her Bakanın görevlendirileceği Bakanlığı belirtilir ve belirlenir.
MADDE 66 — Kabinenin Oluşumu
1. Filistin Ulusal Yönetimi Başkanı tarafından görevlendirilen Başbakan, hükümetini görevlendirme tarihinden itibaren üç hafta içinde kuracaktır. Sadece en fazla iki hafta
uzatma hakkına sahip olacaktır.
2. Başbakanın belirtilen süre içinde hükümetini kurmaması veya Yasama Konseyinin
güvenini kazanmaması halinde, Ulusal Otoritenin Başkanı, başarısız olduğu tarihten
veya kararın alındığı tarihten itibaren iki hafta içinde onun yerine geçer. Güven seansı yeni başbakan hakkında yukarıdaki (1) numaralı fıkrada yer alan hükümler uygulanır.
MADDE 67 — Güven Oyu
1. Başbakan, hükümetinin üyelerini seçtikten sonra, Yasama Konseyine güvenoyu için
özel bir oturum düzenleme talebinde bulunur. Hükümetin program ve politikalarını
belirleyen bakanın yazılı açıklaması dinlendikten ve tartışıldıktan sonra güven oylaması yapılacak. Ancak, oturum, bu talebin sunulduğu tarihten itibaren en geç bir hafta
içinde yapılır.
2. Yasama Konseyi mutlak çoğunlukla aksine karar vermedikçe, güvenoyu Başbakan ve
hükümet üyeleri için toplu olarak verilir.
3. Hükümete, PLC Üyelerinin salt çoğunluğunu alması halinde güven verilecektir.
MADDE 68
Başbakan ve hükümet üyeleri, güveni sağladıktan sonra, göreve başlamadan önce, Ulusal
Otorite Başkanı huzurunda Temel Kanunun (35) maddesinde belirtilen yemini eder.
MADDE 69
1. Başbakan aşağıdakileri uygular:
2. Bakanlar Kurulunun kurulması, değiştirilmesi, herhangi bir üyesinin görevden alınması veya istifasının kabul edilmesi veya boşalan pozisyonun doldurulması.
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3. Gerektiğinde veya Ulusal Otorite Başkanının talebi üzerine Bakanlar Kurulunu haftalık toplantıya çağırmak ve gündemini belirlemek.
4. Bakanlar Kurulu toplantılarına başkanlık etmek.
5. Bakanlar Kurulunun işleriyle ilgili ne varsa yönetin.
6. Bakanların ve hükümete ait kamu kurumlarının çalışmalarını denetler.
7. Kanuna uygun olarak yetkisi dâhilinde gerekli kararları verir.
8. Bakanlar Kurulunca onaylanan yönetmeliklerin imzalanması ve yayımlanması.
9. Başbakan, yokluğunda görev yapmak üzere bakanlarından birini kendisine vekil olarak atar.
MADDE 70 — Bakanlar Kurulunun Yetkileri
Bakanlar Kurulu aşağıdaki yargı yetkisine sahiptir:
1. Genel politikaları, kendi yetki alanı “işlevleri” sınırları içinde ve Yasama Konseyi tarafından onaylanan Bakanlar programı ışığında tasarlamak.
2. İlgili Filistin makamları “kuruluşları” tarafından ortaya konan genel politikaları uygulamak.
3. Yasama Konseyine sunulmak üzere genel bütçeyi hazırlamak.
4. İdari aygıtı hazırlamak, yapılarını geliştirmek ve gerekli tüm araçları sağlamak, denetlemek ve takip etmek.
5. Kanunların uygulanmasını takip etmek, hükümlerine uyulmasını sağlamak ve bu konuda gerekli tedbirleri almak.
6. Görevleri ve işlevleri için farklı Bakanlıkların ve idari aygıtın diğer tüm bileşenlerinin
performansını denetlemek ve aralarında koordinasyonu sağlamak.
7. Kamu düzenini ve iç güvenliği sağlama sorumluluğu.
8. Yukarıdaki maddeler (6 ve 7) ile ilgili çeşitli kuruluşlarla önerileri ve yetki alanlarının
uygulanmasına ilişkin politikalarını tartışmak.
9-a) Her biri kanunla düzenlenmek şartıyla Devletin yürütme organına ait olan ajanslar,
kurumlar, komisyonlar ve benzeri idarî birimlerin kurulması veya kaldırılması,
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b) Yukarıda (a) bendinde belirtilen Kurum ve kuruluşların Başkanlarını görevlendirmek
ve kanun hükümlerine göre denetlemek.
10. Yürütme organına bağlı olan tüm bakanlık, kurum ve kuruluşların yetki alanlarını ve
benzer statüdeki diğerlerini belirlemek.
11. Kanun hükmüne uygun olarak kendisine verilen diğer yetki alanları veya sorumluluklar.
MADDE 71
Bakanlar Kurulu, kanun teklif etme, yönetmelik çıkarma ve kanunların uygulanması için gerekli tedbirleri alma yetkisine sahiptir.
MADDE 72
Her Bakan, Bakanlığı bünyesinde aşağıdaki yetki ve işlevleri kullanır:
1. Bakanlığının genel politikasını önermek ve onaylandıktan sonra uygulanmasını denetlemek.
2. Bakanlığı bünyesinde iş ve işlerin yürütülmesini denetler ve gerekli talimatı verir.
3. Genel bütçeyi Bakanlığına tahsis edilen ödenekler dâhilinde uygular.
4. Bakanlığı ile ilgili kanun teklifleri ve mevzuat teklif etmek ve Bakanlar Kuruluna
sunmak.
5. Yetkilerinin bir kısmını kanunlar çerçevesinde Bakan Yardımcısına veya Bakanlığındaki diğer üst düzey görevlilere devredebilir.
MADDE 73
Her Bakan, kendi Bakanlığının faaliyetleri, politikaları, planları ve başarıları ile Genel Plan
çerçevesinde Bakanlığı için belirlenen hedeflerle karşılaştırmalı olarak Bakanlar Kuruluna
ayrıntılı raporlar sunar ve Bakanlığının geleceğine ilişkin öneri ve tavsiyelerini sunar.
Politikalar.
Bu raporlar, Bakanlar Kuruluna her bir Bakanlığın faaliyetleri ve politikaları hakkında yeterli
bilgi vermek üzere her üç ayda bir düzenli olarak sunulur.
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MADDE 74 — Bakanlar Kurulu Toplantıları
1. Bakanlar Kurulu, Başbakanın daveti ile her hafta veya gerektiğinde periyodik olarak
toplanır. Bu toplantılara, Başbakanın önceden daveti olmadıkça, bakanlar dışındaki
kişiler katılamaz.
2. Bakanlar Kurulu toplantıları belgelenir
MADDE 75 — Başbakan ve Bakanların Sorumlulukları
1. Başbakan, eylemleri ve hükümetinin eylemleri hakkında Ulusal Otorite Başkanına
karşı sorumludur.
2. Bakanlar, her biri kendi yetki alanına giren Başbakan'a karşı ve bakanlığının eylemlerinden sorumludur.
3. Başbakan ve hükümetinin üyeleri, Yasama Konseyi önünde müştereken ve bireysel
olarak sorumludur.
MADDE 76
1. Ulusal Otorite Başkanı, kanun hükmüne göre, görevi sırasında veya bu görevi ifa etmesi nedeniyle işlediği suçlar nedeniyle Başbakanı soruşturmaya sevk etme hakkına
sahiptir.
2. Başbakan, kanun hükümlerine göre, yukarıdaki (1) numaralı fıkrada belirtilen sebeplerden herhangi birine dayanarak herhangi bir Bakanı soruşturmaya sevk etme hakkına sahiptir.
MADDE 77
1. Suçlanan Bakan, iddianamenin düzenlenmesini müteakip derhal görevden uzaklaştırılır. Görevinin sona ermesi, hakkında soruşturma ve takibe devam edilmesine engel
değildir.
2. Soruşturma ve iddianame işlemlerini Başsavcı veya savcılıklardan kim temsil ederse
yaptırır. Bakanın yargılaması ilgili mahkemede yapılır ve Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanununda belirtilen hüküm ve esaslara göre yapılır.
3. Yukarıdaki hükümler Bakan Yardımcıları, Bakan Yardımcıları ve benzerleri için de
geçerlidir.

17

MADDE 78 — Hükümetin güvenini geri çekmek
1. Yasama Konseyinin On Üyesi, Başkan hakkında soruşturma yaptıktan sonra Hükümetin veya herhangi bir Bakanın güvenini geri çekmek için Başkana özel bir oturum düzenleme talebinde bulunabilir.
2. İlk oturumun tarihi, talebin sunulduğu tarihten üç gün sonra belirlenir. Ancak, oturum
bu tarihten itibaren iki haftayı geçemez.
MADDE 79
1. Başbakan ve hükümetine yönelik güvensizlik oyu, PLC Üyelerinin salt çoğunluğunu
gerektirecektir.
2. Başbakan ve hükümetine yönelik güvensizlik oyu, görev süresinin sona ermesiyle sonuçlanacaktır.
3. Başbakan ve hükümetinin görev süresinin tamamlanmasının ardından, geçici olarak
tasfiye hükümeti olarak görev yapacaklar ve bir hükümet kurulana kadar sadece yürütme işini yürütmek için kararlar alacaklar.
MADDE 80
1. Ulusal Otoritenin Başkanı, PLC'nin Başbakan veya onun ve hükümet üyeleri hakkında
mutlak çoğunlukla güvensizlik oyu alması durumunda, tarihten itibaren iki haftayı
geçmeyen bir süre içinde yenisini sağlayacaktır. Güvensizlik oyu çıktı. Yeni Başbakan bu başlıktaki hükümlere tabi olacaktır.
2. Yasama Konseyi'nin bir veya daha fazla hükümet üyesi hakkında güvensizlik oyu alması durumunda, Başbakan, güvensizlik oturumu tarihinden itibaren iki haftayı geçmemek kaydıyla, bir sonraki oturumda yenisini sağlar.
a) Bir portföyü, bir bakanı veya daha fazlasını etkileyen herhangi bir ekleme veya
değişiklik, sayılarının üçte birini etkilemediği sürece, karıştırma olarak kabul
edilecektir.
b) Kabine değişikliği üzerine bir bakanın eklenmesi veya herhangi bir nedenle
boşalan bir üyelik durumunda, yeni bakanlar, Meclis'in ilk oturumunda, Meclis'in seçim değişikliği veya boşalma tarihinden itibaren iki hafta içinde güven
oyu için sunulacaktır.
bu madde hükümlerine göre Başbakan ve Bakanlardan herhangi biri, Yasama
Konseyinin güvenini alana kadar görevlerini üstlenemezler.
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MADDE 81 — Hükümetin İstifa Davaları
Hükümet, aşağıdaki durumlarda istifa etmiş sayılacak ve bu Başlığın hükümlerine göre yeniden oluşturulacaktır:
1. Yasama Konseyi'nin yeni bir döneminin başlaması üzerine.
2. Başbakana, Başbakana ve hükümetine veya Bakanların en az üçte birine karşı güvensizlik oyu verilmesinden sonra.
3. Bakanlar Kurulunun en az üçte birini ilgilendiren herhangi bir ekleme, değişiklik, boşalma veya çıkarma.
4. Başbakanın ölümü.
5. Başbakanın istifası veya hükümet üyelerinin en az üçte birinin istifası.
6. Ulusal Otorite Başkanı tarafından Başbakanın görevden alınması.
MADDE 82 — Bakanlar Kurulu Üyelerinin Mali Sorumlulukları
1. Başbakan ve her Bakan, kendisi, karısı ve bakmakla yükümlü olduğu “küçük” çocukları için, Filistin içinde veya dışında sahip oldukları gayrimenkul, devredilebilir mülk,
hisse senedi, tahvil, nakit para ve borçları detaylandıran bir mali rapor sunacaktır. ,
gizliliğini korumak için gerekli düzenlemeleri yapacak olan Ulusal Otorite Başkanına. Bu bilgiler gizli tutulacak ve ancak gerektiğinde Yargıtay'ın vereceği izin ile açıklanacaktır.
2. Başbakan ve her Bakan, devlet malından veya herhangi bir tüzel veya tüzel kişilikten
herhangi bir şey satın alamaz veya kiralayamaz veya hükümet veya idari kuruluşlarla
akdedilen herhangi bir sözleşmede mali çıkara sahip olamazlar ve görev süreleri boyunca hiçbir şey herhangi bir şirkette Yönetim Kurulu Üyesi olmak, ticaret veya başka bir meslekte çalışmak veya Bakan için belirlenen maaş ve ödenekleri dışında herhangi bir sıfatla herhangi bir kişiden maaş veya diğer herhangi bir mali ödül veya ücret almak.
MADDE 83 — Başbakan ve Bakanların Ücret ve Ödenekleri
Başbakan, Bakan ve benzerlerinin ücret ve ödenekleri kanunla belirlenir.
MADDE 84 — Güvenlik Kuvvetleri ve Polis
1. Güvenlik güçleri ve Polis düzenli bir güçtür. Ülkedeki silahlı kuvvetlerdir, işlevi ülkeyi savunmak, halka hizmet etmek, toplumu korumak ve kamu düzenini, güvenliğini
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ve ahlakını korumaktır. Bu kuvvet, görevlerini kanunun öngördüğü sınırlar içinde hak
ve özgürlüklere tam saygı duyarak yerine getirir.
2. Güvenlik Kuvvetleri ve Polis kanunla düzenlenir.
MADDE 85 — Mahalli İdare
Ülke, kanunla, tüzel kişiliğe sahip yerel idari birimler halinde düzenlenir. Her birimin, yasayla
belirlendiği şekilde doğrudan seçilen bir konseyi olacaktır. İdari birimlerin yargı “işlevlerini”,
mali kaynaklarını, merkezi otorite ile ilişkilerini ve kalkınma planlarının hazırlanması ve uygulanmasındaki rollerini kanun belirler. Ayrıca, bu birimler ve bunların çeşitli faaliyetleri
üzerindeki gözetimin yönünü kanun belirleyecektir. Ülkenin idari olarak bölünmesinde demografik, coğrafi, ekonomik ve siyasi parametreler göz önünde bulundurularak, toprak bütünlüğü ve birliği ile ülke çıkarları sağlanır.
MADDE 86 — Kamu Yönetimi
Tüm kamu görevlilerinin ve devlet personelinin atanması ve çalışma koşulları kanuna uygun
olacaktır.
MADDE 87 — Kamu Yönetimi
Kamu hizmeti ile ilgili tüm işler kanunla düzenlenir. Kamu Hizmeti Bürosu, kamu idaresini
geliştirecek ve iyileştirecektir. İlgili devlet kurumları ile koordinasyon yoluyla. Ayrıca, kamu
idaresi ve personelini ilgilendiren mevzuat, kanun ve yönetmeliklerin hazırlanmasında Kamu
Hizmeti Bürosunun görüşü alınır.
MADDE 88 — Genel Maliye
Kamu vergileri ve harçları, kanun dışında uygulanamaz, değiştirilemez ve yürürlükten kaldırılamaz. Kanunla öngörülen haller dışında hiç kimse bu vergileri ödemekten tamamen veya
kısmen muaf tutulamaz.
MADDE 89
Kanun, kamu fonlarının toplanmasına ve bunlardan harcama usullerine ilişkin hükümleri belirler.
MADDE 90
Mali yılın başı ve sonu ile genel bütçe kanunla düzenlenir. Yeni mali yıl başında genel bütçenin onaylanmaması durumunda, mali yıl bütçesinin 1/12'si oranında aylık ödenek esasına göre
harcamaya devam edilir.
20

MADDE 91
1. Filistin Ulusal Yönetimine mülkünü veya faaliyetlerini yönetmekten elde edilen vergiler, harçlar, krediler, bağışlar ve karlar dahil olmak üzere alınan tüm gelirler Kamu
Hazinesine ödenecektir. Kamu Hazine fonlarının hiçbir kısmı, kanuna uygun olmadıkça, herhangi bir amaç için tahsis edilemez ve harcanamaz.
2. Filistin Ulusal Otoritesi, yasaya uygun olarak stratejik bir finansal durum oluşturabilir.
MADDE 92
Kamu kredileri kanunla düzenlenir. Yasama Meclisi tarafından onaylanmadıkça, önümüzdeki
dönemde Kamu Hazinesinden fon harcaması gerektiren bir projede yer alamaz.
MADDE 93
1. Kanunlar, para otoritesi, bankalar, finansal kâğıtlar piyasası, döviz ve sigorta şirketleri
ile tüm finans ve kredi kuruluşlarına ilişkin özel kuralları düzenler.
2. Parasal Otoritenin Valisi, Ulusal Otorite Başkanı tarafından verilen ve Filistin Yasama
Konseyi tarafından onaylanan bir karara göre atanır.
MADDE 94
Doğal kaynakların ve kamu tesislerinin kullanımına ilişkin yükümlülüklere imtiyaz verilmesine ilişkin kural ve özel usulleri kanun belirler. Kanun ayrıca, devlete ait gayrimenkuller ve
diğer kamu ve yasal niteliklerle uğraşma yollarını veya bunları düzenleyen kural ve prosedürleri de açıklar.
MADDE 95
Devlet hazinesine düşen ücretlerin, maaşların, tazminatların, sübvansiyonların ve ödüllerin
verilmesine ilişkin kuralları kanun belirler. Kanun, bunların uygulanmasından sorumlu olan
kurumları da düzenler. Ayrıca, yasal olarak belirtilen limitler dışında hiçbir istisnai fon harcanmayacaktır.
MADDE 96
1. Yürütme Otoritesinin tüm birimleri üzerinde genel bütçe sınırları içinde kamu gelirlerinin
tahsilâtının ve bu gelirlerden yapılan harcamaların izlenmesini de içerecek şekilde mali ve
idari gözetimi sağlamak üzere kanunla bir Mali ve İdari Denetleme Bürosu kurulur.
2. Büro, çalışmaları ve gözlemleri hakkında Ulusal Otorite Başkanına ve Yasama Konseyine - veya talep üzerine - yıllık bir rapor sunar.
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3. Mali ve İdari Büro Başkanı, Ulusal Otorite Başkanı tarafından verilen ve Yasama
Konseyi tarafından onaylanan bir kararla atanır.
Altıncı Bölüm — Yargı Şubesi
MADDE 97
Yargı erki bağımsız olacak ve farklı mahkeme türleri ve seviyeleri tarafından üstlenilecektir. Mahkemelerin yapısı, yargı yetkisi ve kararları hukuka uygun olacaktır. Kararlar Filistin
Arap Halkı adına ilan edilecek ve uygulanacaktır.
MADDE 98
Hâkimler bağımsızdır ve görevlerini yerine getirirken kanun yetkisinden başka bir yetkiye
tabi olamazlar. Başka hiçbir merci yargıya veya adalet işlerine karışamaz.
MADDE 99
1. Hâkimlerin atanması, nakledilmesi, görevlendirilmesi, görevlendirilmesi, yükseltilmesi ve sorgulanması, Yargı Kanununda belirtildiği şekilde yapılır.
2. Yargıçlar, Yargı Kanununda öngörülmedikçe görevden alınamaz ve görevleri sona erdirilemez.
MADDE 100
Yüksek Yargı Konseyi oluşturulacaktır. Kanun, oluşum yöntemini, yargı yetkisini ve çalışma
kurallarını belirleyecektir. Yargı erkinin her türlü işini düzenleyen kanun tasarıları hakkında,
Savcılık da dahil olmak üzere Kurula danışılacaktır.
MADDE 101
1. Şeriat'ın işleri ve kişisel statüsü, kanuna uygun olarak Şeriat ve dini mahkemeler tarafından üstlenilecektir.
2. Askeri mahkemeler özel kanunlarla kurulur. Bu mahkemelerin askeri işlerin ötesinde
bir yetkisi yoktur.
MADDE 102
İdare Mahkemeleri, idari anlaşmazlıkları ve disiplin iddialarını incelemek için bir kanunla
kurulabilir. Bu mahkemenin diğer yetki alanları ve nezdinde izlenecek usuller kanunla belirlenir.
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MADDE 103
1. Aşağıdakileri sağlamak için kanunla bir Yüksek Anayasa Mahkemesi kurulur:
a) Kanunların, yönetmeliklerin, kuralların ve diğerlerinin anayasaya uygunluğu.
b) Temel Kanun ve mevzuatın yorumlanması.
c) Adli merciler ile yargı yetkisine sahip idari merciler arasında çıkan yetki uyuşmazlıklarını çözüme kavuşturmak.
2. Yüksek Anayasa Mahkemesinin yapılanma ve şekillenme şeklini, izlenecek çalışma
usullerini ve kararlarının doğuracağı etkiyi kanun belirler.
MADDE 104
Yargıtay, yürürlükteki kanunlara göre diğer yargı mercilerinin yetki alanına girmedikçe, idare
mahkemesine ve Yüksek Anayasa Mahkemesine verilen tüm görevleri geçici olarak üstlenir.
MADDE 105
Mahkeme duruşmaları, kamu düzeni veya genel ahlaka ilişkin hususlar nedeniyle mahkemece
gizli tutulmasına karar verilmedikçe, alenidir. Her durumda, karar veren “cümle” açık bir duruşmada telaffuz edilecektir.
MADDE 106
Yargı kararları “cümleler” uygulanacaktır. Herhangi bir şekilde çekimser kalma veya uygulamanın durdurulması, sanık kamu görevlisi veya memuru ise, hapis veya görevden uzaklaştırma niteliği taşıyan bir suç olarak kabul edilir. Davacı davasını doğrudan ilgili mahkemeye
sunabilir ve Ulusal Otorite onun için tam bir tazminat garanti eder.
MADDE 107 — Savcılık
1. Başsavcı, Yüksek Yargı Konseyi tarafından sunulan bir tavsiyeye ve Yasama Konseyinin onayına dayalı olarak Ulusal Otorite Başkanı tarafından verilen bir kararla atanır.
2. Başsavcı, Filistin Arap Halkı adına kamu davalarını ele alacak ve üstlenecektir. Başsavcının yetki, görev ve görevleri kanunla belirlenir.
MADDE 108
1. Savcılığın yetki alanı, işlevleri, yapısı ve oluşumu kanunla düzenlenir.
2. Savcılık mensuplarının atanması, nakledilmesi, görevden alınması ve sorgulanma şartları kanunla belirlenir.
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MADDE 109
Herhangi bir mahkeme tarafından verilen infaz cezası, Ulusal Filistin Yürütme Otoritesi Başkanı tarafından onaylanmadıkça uygulanmayacaktır.
Yedinci Bölüm — Olağanüstü Hal Hükümleri
MADDE 110
1. Ulusal Otorite Başkanı, otuz (30) günü geçmeyen bir süre için savaş, işgal, silahlı
ayaklanma veya doğal afet nedeniyle ulusal güvenliği tehdit eden bir kararname ile
olağanüstü hal ilan edebilir.
2. Olağanüstü hal, Yasama Meclisi Üyelerinin üçte ikisinin onayından sonra otuz (30)
gün daha uzatılabilir.
3. Olağanüstü hal ilan eden kararname, amacını, uygulandığı bölgeyi ve süresini belirtir.
4. Yasama Meclisi, olağanüstü halin ilanından sonra yapılacak ilk oturumda veya uzatma
oturumunda hangisi daha önce gelirse, olağanüstü hal sırasında uyguladığı işlemlerin
tamamını veya bir kısmını gözden geçirme ve yürütme yetkisine sahiptir. bu konuda
gerekli sorgulama.
MADDE 111
Olağanüstü hal ilan edilirken, OHAL kararnamesinde belirtilen amacın gerçekleştirilmesi için
gerekli olan düzeyin dışında, temel hak ve özgürlüklere kısıtlama getirilmesine izin verilmez.
MADDE 112
Olağanüstü durum ilanından kaynaklanan herhangi bir tutuklama, aşağıdaki asgari gerekliliklere tabi olacaktır:
1. Olağanüstü hal kararnamesi uyarınca yapılan tutuklamalar, tutuklama tarihinden itibaren on beş (15) günü geçmemek üzere, Başsavcılık veya ilgili mahkeme tarafından incelenir.
2. Gözaltına alınan “tutuklanan” kişi, kendi seçtiği bir avukatı atama hakkına sahip olacaktır.
MADDE 113
Filistin Yasama Konseyi, olağanüstü hal sırasında feshedilmeyecek veya askıya alınmayacak
ve bu bölümün hükümleri askıya alınmayacaktır.
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MADDE 114
Bu Temel Kanunun uygulanmasından önce Filistin'de uygulanan olağanüstü halleri düzenleyen tüm hükümler, 1945'te çıkarılan manda sivil savunma yönetmeliği de dahil olmak üzere
iptal edilecektir.
Sekizinci Bölüm — Genel ve Geçiş Hükümleri
MADDE 115
Bu Temel yasanın hükümleri, geçici dönem boyunca geçerli olacak ve Filistin Devleti'nin
yeni anayasasının uygulanmasına kadar uzatılabilir.
MADDE 116
Kanunlar Filistin Arap Halkı adına ilan edilecek ve derhal resmi gazetede yayınlanacaktır. Bu
yasalar, aksi belirtilmedikçe, yayınlandıkları tarihten 30 gün sonra yürürlüğe girer.
MADDE 117
Kanun hükümleri, ancak yürürlüğe girdiği tarihten itibaren meydana gelen hususlara uygulanır. Ancak cezai olmayan maddelerde aksi ifade edilebilir.
MADDE 118
Bu Kanunun uygulanmasından önce Filistin'de yürürlükte olan kanun, yönetmelik ve kararlar,
kanuna göre değiştirilene veya yürürlükten kaldırılana kadar bu Temel Kanun hükümlerine
aykırı olmadığı ölçüde yürürlükte kalır.
MADDE 119
Bu kanunun Temel kanunu değiştiren hükümlerine aykırı olan her şey yürürlükten kaldırılacaktır.
Madde 120
Bu Temel Kanunun hükümleri, Yasama Konseyi Üyelerinin üçte iki çoğunluğu dışında değiştirilemez.
MADDE 121
Temel Kanunun bu değişiklik kanunu, resmi gazetede yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
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