قانون رقم ( )19لسنة 2004م
بشأن األسرى والمحررين

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

بعد االطالع على القانون األساسي المعدل،
أصدرنا القانون التالي:

مادة ()1
يكون للكلمات والعبارات التالية ال معاني المخصصة لها أدناه ،ما لم تدل القرينة على خالف ذلك:
السلطة الوطنية :السلطة الوطنية الفلسطينية.

مجلس الوزراء :مجلس وزراء السلطة الوطنية.

الوزراء :وزارة شئون األسرى والمحررين أو الوزارة المختصة بهم.

األسير :كل من يقبع في سجون االحتالل ،على خلفية مشاركته في النضال ضد االحتالل.
األسير المحرر :كل أسير تم تحريره من سجون االحتالل.

مادة ()2

األسرررى واألسرررى المحررررون ش رريحة مناضررلة وجررزء ال يتج رزأ مررن نسرريل المجتمررع العربرري الفلسررطيني ،وتكفررل أحكررام ررذا

قانون رقم ( )19لسنة 2004م بشأن األسرى والمحررين

وبناء على ما أقره المجلس التشريعي بجلسته المنعقدة بتاريخ 2004/12/22م

القانون حياة كريمة لهم وألسر م.

مادة ()3
لتحقيق أ داف ذا القانون تعمل السلطة الوطنية بكل الوسائل الممكنة على ما يلي:

 .1تحرير األسرى من سجون االحتالل.

 .2تقديم كل المتطلبات القانونية لمساعدة األسير.
 .4توفير فرصة ا لتحصيل العلمي لألسير وأبنائه.
 .5تأ يل األسرى المحررين.

 .6تررأمين الوئ ررائر لألسرررى المح ررررين وفقررا لمع ررايير تأخررذ بع ررين االعتبررار الس ررنوات الترري أمض ررا ا األسررير ف رري الس ررجن
وتحصيله العلمي ،وذلك وفق نئام يصدره مجلس الوزراء.
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 .3توفير الحقوق المالية لألسير وأسرته طبقا ألحكام ذا القانون وبما يتوافق مع سلم الرواتب المعمول به.

مادة ()4
ال يجرروز للس ررلطة الوطني ررة التوقيررع أو ا لمش رراركة ف رري التوقي ررع علررى معا رردة س ررالم لحررل القض ررية الفلس ررطينية دون ط ررالق

سراح جميع األسرى.
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مادة ()5
.1كررل أسررير محرررر أمضررى ف رري سررجون االحررتالل مرردة ال تق ررل عررن خمررس سررنوات وكررل أس رريرة أمضررت مرردة ال تقررل ع ررن
ثالث سنوات يتم عفاؤ م مما يلي:
ب .رسوم التأمين الصحي.

ت .رسوم أي دورة تأ يلية في نطاق البرامل التي تنئمها الجهات الرسمية المختصة.
 .2يحدد مجلس الوزراء حاالت اإلعفاء المذكورة في الفقرة السابقة وفقا لنئام يصدر بهذا الشأن.
مادة ()6

تمرن السرلطة الوطنيررة كرل أسررير ودون تمييرز مصررروفا شرهريا داخررل السرجن وتصرررف لره برردل مالبرس بمعرردل مررتين فرري
العام .وفقا لنئام يصدر بهذا الشأن.
مادة ()7
 .1عل ررى الس ررلطة الوطني ررة أن تص رررف لك ررل أس ررير راتب ررا ش ررهريا يح رردده النئ ررام ،ويك ررون مربوط ررا بج رردول ررالء المعيش ررة.
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أ .رسوم التعليم المدرسي والجامعي الحكومي.

 .2يصرف ألفراد عائلة األسير جزء من راتبه طبقا لمعايير النفقة القانونية المعمول بها.
 .3يحدد األسير وكيله في استالم راتبه الشهري أو ما تبقى منه.
مادة ()8
 .1تحتسررب سررنوات األسررر لكررل موئررر مررن األسرررى المح ررررين وفقررا ألحكررام المررادة  )107مررن قررانون الخدمررة المدني ررة
رقم  )4لسنة  1998واللوائ الصادرة بهذا الشأن.
األسر.

مادة ()9

علررى الرروزارة بالتع رراون مررع الجه ررات ذات العالقررة عررداد قاع رردة بيانررات موثق ررة عررن األسرررى واألس رررى المحررررين وئ ررروف
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 .2تلترزم السررلطة الوطنيررة برردفع أقسراي التررأمين والمعاشررات لصررندوق التررأمين والمعاشرات لألسررير الموئررر عررن سررنوات

وأ سباب اعتقالهم وجرائم االحتالل التي مورست بحقهم.
مادة ()10
يكررون للس ررلطة الوطنيررة الح ررق باقام ررة الرردعاوى المتعلق ررة بج ررائم المحتل ررين بح ررق األسرررى والمطالب ررة بررأي تعويض ررات ع ررن
األضرار التي لحقت بهم نتيجة لذلك ،ولكل أسير ،وأسير محرر الحق في قامة مثل ذه الدعاوى.
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مادة ()11
يصدر مجلس الوزراء األنئمة الالزمة لتنفيذ أحكام ذا القانون.
مادة ()12

مادة ()13
علرى جميرع الجهرات المختصرة  -كرل فيمرا يخصره  -تنفيرذ أحكرام رذا القرانون ،ويعمرل بره بعرد ثالثرين يومرا مرن تراريخ نشرره
في الجريدة الرسمية.
صدر بمدينة زة بتاريخ /27 :ديسمبر 2004 /ميالدية
الموافق /15 :ذو القعدة 1425 /جرية
روحي فتوح
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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يلغى كل حكم يخالر أحكام ذا القانون.
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