
 

 البناء:مخالفات على عقوبات التشديد في تنفيذ 

 معها ملمسار العقوبات اإلدارية والتعا

 2019نوفمبر  /تشرين ثان  

 المعروف باسموهو ، حيز التنفيذ قانون التخطيط والبناءل 116دخل التعديل  2017أكتوبر تشرين أول/  25في 

سريعة  تنفيذالبناء، ويحدد أوقات بعض مخالفات  على اتالعقوبزيد من خطورة التعديل يهذا "قانون كمينتس". 

، وتحدد األوامر اإلدارية المواطن القيام بمختلف اإلجراءات لزمت. إداريةوغرامات وصارمة من خالل أوامر 

 هاتين الوسيلتينتم استخدام ية البناء. مخالفى المواطن دفعه مقابل ارتكاب الغرامات اإلدارية المبلغ الذي يجب عل

 .دون تقديم المواطن للمحاكمة الجنائية

، تنفيذهافي البناء وتبسيطها واإلسراع  مخالفاتالعقوبة على تشديد المعلن والواضح لتعديل القانون هو  هدفال

هو تعزيز للتعديل على أساس أن هذه ظاهرة شائعة وخطيرة تلحق الضرر بعامة الناس وسيادة القانون. هدف آخر 

 البناء. مخالفاتضد ارتكاب  الردع

 تهم ضدهم سجلتن" حتى ال عاديياكمة وإدانة "المواطنين الفهو يمنع مح-اإلداري  تنفيذ القانونة في أفضليهناك 

 عواقب وخيمة وخطيرة فللتعديل، لذلك وسريعة التنفيذ باهظة الثمنفإنه يسمح بفرض عقوبات  ،جنائية. ومع ذلك

 .بالتأكيد

بالمخالفات اإلدارية فقط فيما يتعلق  كمبمعلومات حول حقوق متزويدك ا الدليل المعلوماتي الحقوقي الىهدف هذي

 وال أساسية وعامةهي معلومات  هذا الدليلي المعلومات الواردة فأن  أن تعرفوابعد تعديل القانون. من المهم 

تنفيذ عملية هدم أو أي إجراء  مأمًرا إداريًا يتطلب منك مأو تلقيت م. إذا تم تغريمكة قانونيةاستشار يمكن اعتبارها

، وإذا لزم ملمشورة فيما يتعلق بحقوقكالمعلومات والتلقي بشكل عاجل إلينا  منكم التوجه فنحن نطلب، آخر

فور استالمكم أمامكم في الخيارات المتاحة  نظرال، والتخطيط والبناء توجهوا لمحاٍم مختص في قضايا، األمر

 .غرامةتبليغ عن وجوب دفع 

 

 :لمعلومات إضافية

 www.acri.org.il: جمعية حقوق المواطن

 www.bimkom.org: مخططون من أجل حقوق التخطيط –بمكوم 

 ap.org-www.ac: المركز العربي للتخطيط البديل

 www.dukium.org: منتدى التعايش السلمي في النقب

 

  ؟داريةاإلعقوبات لا تقع عليهاما هي مخالفات البناء التي 

لشروط المنصوص عليها في ا خالفبصورة ت، أو ترخيصتم دون ي: أعمال البناء أو بناء حظورمعمل  *

 خزن؛ استخدام مة الى شقتين. على سبيل المثال: تقسيم شق)بناء/ زراعي( األرض تخصيص، أو مخالفة رخيصالت

، بناء باطون؛ صب سطح المبنىفوق ترخيص: إغالق شرفة؛ بناء بناء دون إضافة أو توسيع ؛ للسكن أو قبو

ل المحظور العم مخالفةتخزين. تعتبر ناطق بناء م متر أو 1.5 أكثر من ارتفاعبمنصات مرتفعة، بناء أسوار ثابتة 

 .وني ضدهانقاإذا لم يتم اتخاذ أي إجراء ثم يسري عليها قانون التقادم ، سنوات 5إلزامية لمدة 

في من أجله األرض لهدف الذي خصصت خالفًا ل المبنى: استخدام األرض أو مبنىألرض أو استخدام محظور  *

 .مصلحة تجاريةإلدارة السكنية زل ااستخدام األراضي الزراعية أو المن -. على سبيل المثال لخارطةا

http://www.acri.org.il/
http://www.bimkom.org/
http://www.ac-ap.org/
http://www.dukium.org/
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العمل أو االستخدام المحظور بعد تلقي استمرار : عدم االمتثال ألمر إداري بوقف االستخدام أو وقف البناء* 

 وقف العمل أو االستخدام.ألمر  مرتكب المخالفة

 من يتحّمل مسؤولية ارتكاب مخالفة بناء؟ 

المتورطة بشكل  طرافمجموعة واسعة من األلمسؤولية الل يالقانون تحم تنفيذيمكن لسلطات  وفقًا لتعديل القانون

يدير استخدام  من، مستخدم األرض أو المبنى، مبنىالبناء: مالك األرض أو المخالفة مباشر أو غير مباشر في 

استخدام  وعائدات إيرادات )مستفيد( في صاحب حقأو من ينتج أو  (مصلحة التجاريةاألرض )مثل صاحب ال

 األرض أو المبنى.

كل مباشر أو كون بشالذين يشار والحرفيين على المهنيين محظورعقوبات عمل فرض  يمكن، باإلضافة إلى ذلك

أو المقاول أو المسؤول عن  البناء، أو مهندس ،: المهندس المعماري، مثلغير مباشر في أداء عمل محظور

 تخطيط العمل أو اإلشراف عليه.

مثل: عمال ينفذون العمل الهندسة والبناء ) في قطاععمال األجيرين غرامات على الالفرض المسؤولية و ال يمكن

 المبنى ألغراض سكنية. رستئجابا( أو على أي شخص يقوم لصالح مقاول

  ما هي الخطوات اإلدارية التي يمكن للدولة اتخاذها ضد منفذي المخالفة؟

 الخطوات اإلدارية التي تتخذ وفقًا لتعديل القانون تقسم لقسمين: أوامر إدارية وغرامات إدارية.

 األوامر اإلدارية

أن  مرتكب المخالفة القانون. يتطلب األمر من السلطات المخّولة لتنفيذاألمر اإلداري هو حكم صادر عن إحدى 

مبنى تم إغالق  ،يقاف االستخدام المحظور، على سبيل المثال: إسابقإلى وضعه ال الحال ا أو أن يعيديوقفه

 ى )أمر هدم(.أو إيقاف عمل محظور أو هدم مبن ه بصورة مخالفة للقانوناستخدام

بما معناه أن . بالعقوبة تبليغالقانون إصدار تنبيه أو  تنفيذ يمكن لسلطة اإلداريفي الوقت الذي صدر فيه األمر 

 .أو تضاف الواحدة الى االخرى في الوقت نفسهمعا يمكن تنفيذها  تنفيذتدابير  هناك

 اإلداري؟ مرفي األ وّضحأن تما التفاصيل التي يجب 

  األمر يتطرق إليهاموقع األرض التي. 

 ق التي تقرر بموجبها إصدار األمروصف موجز للحقائ. 

 موجز لالعتبارات ذات الصلة بإصدار األمر فصيلت. 

  بالتشاور مع الجهات المختصة تنفيذ القانونسلطة مصادقة على قيام. 

 بالطرف الذي أصدر األمر.طلب إلغاء األمر وتفاصيل االتصال ب حول حق مرتكب المخالفة تفاصيل 

 ؟أمر إداريّ كيف يمكن طلب إلغاء 

 من استالم الطلب. يوًما 15المحكمة المختصة خالل طلب إلغاء أمر إداري إلى  يجب تقديم

 محكمة الصلحيجب تقديم الطلب إلى  - الوحدة القطرية لتنفيذ القانونأو  لوائيةلجنة إللغاء أمر صادر عن 

 األمر. المذكور فياألرض أو المبنى مكان من  القريبة

 في حال محكمة الشؤون المحليةإلى يجب تقديم الطلب  - لتخطيط والبناءمحلية للجنة إللغاء أمر صادر عن 

 لى أقرب محكمة صلح. االتوجه  جبة عدم وجود محكمة للشؤون المحلية، ي. في حالوجدت
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، وأن المحاكم تلغي هذه األوامر في حاالت نادرة محدودة للغاية أن أسباب إلغاء أمر إداريّ  عرفأن ن جًدا مهم

في خطير  خلل، أو إذا حدث اإلدارية كما هو موضح في األمر مخالفلة حدوث خطأ ولم يتم تنفيذ ال: في حافقط

ليغ عن تبأثناء التحقيق أو تسليم ال مخالفات راقبالم، إذا ارتكب صدر بها األمر )على سبيل المثال الطريقة التي

 (.في القانون إصدار األمر بعد المواعيد المحددةتم ، أو تشاور مع مستشار قانونييتم اللم أو في حال ، غرامة

إذا قررت المحكمة تأجيل فقط  ".هالطعن أمام المحكمة إللغاء األمر ال "يجمدأن مجرد  االنتباه أيًضامن المهم 

يجب على المحكمة أن تطلب تأجيل التنفيذ  إلى جانب طلب إلغاء األمر  يمكن للدولة تنفيذ األمر. لذلك، ال التنفيذ

 .حتى يتم اتخاذ قرار

أمر  المفور است، لذا هرويوًما من تاريخ صد 21 خالل : يمكن تنفيذ األمر اإلداريمرة أخرى شديدمن المهم الت

استثمار  فائدة منهناك  تللتحقق مما إذا كان في الغالب، ،القضيةمطلع على  يُنصح بالتشاور مع محامٍ  إداري 

، في للغاية ةر اإلدارية محدودإلغاء األوامبشأن المحكمة  تعتبر وجهة نظرليوم، اال في اإلجراءات القانونية. مال

ومن  ابحيث يكون من األفضل عدم االستثمار فيه ةفي إلغاء مثل هذا األمر منخفضنسبة النجاح كثير من األحيان 

 ًرا.عدم تحمل نفقات لن تؤتي ثما، وشكل مستقل و / أو إيقاف استخدامهب هدم المبنىأي -المخالفة  وقفاألفضل 

  الغرامات اإلدارية

ي شخص دون محاكمة. يمكن أل على مرتكبي المخالفاتسلطات التخطيط  تفرضهاالغرامة اإلدارية هي غرامة 

ة اإلدارية )على غرار الوضع في مخالفات بدالً من دفع الغرام محاكمة جنائية واالمتثال أمامتقديم طلب للمحاكمة 

 (.المرور

لذي الغرامة )الشخص االُملزم ب على أن على السلطة تقديم أدلةجب ، ياإلداري مسارمن أجل فرض غرامة في ال

كما هو  شك محتملأكثر من أي  تثبأن تليس من الضروري ، ولكن مخالفةفرضت عليه الغرامة( قد ارتكب ال

كما هو موثق من قبل في الميدان  حالال، كون، على سبيل المثالتيمكن أن األدلة . الجنائي جراءمطلوب في اإل

هو صاحب األرض  الُملزم بالغرامة، أو مستندات تشير إلى أن الُملزم بالغرامة، أو بيانات أدلى بها معتمد راقبم

 أو المبنى أو مستخدمها.

البناء. الشرط اآلخر لفرض  مخالفاتفي  الذين ليس لديهم سجل جنائي كبيريتم فرض غرامات إدارية على عادة 

 متًرا مربعًا( تُرتكب على أرض خاصة. 25صغيرة جًدا )أقل من  الحديث عن مخالفةعقوبات إدارية هو أن 

 من يفرض الغرامات وما هي صالحياته؟

وزير المالية. قد قبل من  مفوض راقبمن الغرامات يتم فرضها بواسطة ينص قانون التخطيط والبناء على أ

لتخطيط اللوائية للجنة الأو نيابة عن القطرية لتنفيذ القانون في وزارة المالية،  وحدةالنيابة عن  راقبالميتصرف 

 .لتخطيط والبناءالمحلية للجنة الوالبناء أو نيابة عن 

 .تفويضه اذا لزم األمر، وتقديم شهادة وواضح الهوية بشكل علنيداء شارة تحديد ارت راقبيجب على الم

ة احتجاز بسلط راقبيتمتع الم، الشرطة. على سبيل المثالت صالحياواسعة مماثلة ل صالحياتب راقبونيتمتع الم

، وطلب الشهادات والوثائق، بالمخالفاتشخص فيما يتعلق مع أي ، والتحقيق شخص للحصول على معلومات

 .في الميدان، وإجراء قياسات نةوسكمودخول العقارات غير 

 ، أو بأمر من المحكمة.هالشخص الذي يعيش في بموافقةإال  بيت سكنية لدخول صالحيأي  راقبال يملك الم

 كيف يتم تحديد مساحة البناء المحظورة؟

 الغرامة المفروضة. قيمةله أهمية كبيرة ألنه يؤثر على  ترخيصاستخدام دون  المبنى أو مساحة
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. يجب زار األرضفي تاريخين منفصلين عندما  راقب ميدانيًاالمنطقة وفقًا لقياسين أجراهما الم مساحةيتم تحديد 

وليس عن طريق تقييم  -ليزر بالقياس شريط أو بالقياس  -قة قدر اإلمكان إجراء القياسات بوسائل مقبولة ودقي

 القياس بواسطة مساح مؤهل. إمكانية النظر في المراقبينبغي على  "العين". في حالة القياس المعقد

ألن  ال يلزم إجراء قياس دقيق-متًرا مربعًا  120أكثر من -واسعة مرتكبة على مساحة  مخالفةإذا كانت هناك 

 .ةالدقيق مساحةيعتمد على اللة سيكون الحد األقصى على أي حال، وال مقدار الغرامة في مثل هذه الحا

 غرامة؟ التبليغ عن وجود كيف يتم

 بطريقتين:لتبليغ يمكن تسليم اإلنذار أو ا

عاًما )أو  18تجاوز ربه الذي اقألحد أ، أو ةالتجاري مصلحتهفي منزله أو  لمرتكب المخالفة :التسليم الشخصي• 

 عاًما(. 18يبدو أنه تجاوز 

"( الصدارهو التاريخ الذي تم فيه استالم الغرامة )"تاريخ ا استالم التبليغتاريخ يعتبر  :عن طريق البريد المسجل• 

أو رفضه الستالم امتناعه ، وليس بسبب غير متعلقة بهألسباب  تبليغق الأنه لم يتل اال اذا أثبت الًملم بالغرامة

 .تبليغال

ويتم اصدار تبليغين  ليهمااإلدارية على ك، يجوز فرض الغرامة ينج: في حال كون مالكي العقار زوانتبهوا

 ، لكن يجب دفع الغرامة مرة واحدة فقط.منفصلين لكل منهما

 القانون؟ بسلطات تنفيذكيف يمكن االتصال 

 طريقتين:البإحدى  سلطات تنفيذ القانون اإلداريةاالتصال وتسليم المستندات إلى يمكن 

 الغرامة. تبليغإلى العنوان المشار إليه في  :عن طريق البريد المسجل• 

. يجب مراعاة التبليغ عن الغرامةوفقًا للعنوان الوارد في  تنفيذ القانون: التسليم اليدوي للموظف في سلطة• 

 (.هاتأكيد استالم ستنداتم المأطلب من الشخص الذي تسلّ )الحصول على مصادقة خطية باالستالم 

عن طريق الهاتف( قد ال او في الموقع  مراقب، بوسائل أخرى )على سبيل المثالها أي استفسارات يتم إجراؤ

 تتم معالجتها. االعتبار والبعين تؤخذ 

 

 ستخدام محظورالمستمرة مخالفة 

)االستخدام المحظور  مخالفةوجوب إيقاف الفعلية تنبيه ينص على مستمرة  مخالفةوقوع التبليغ عن حب ايص

الغرامات لمدة  بلغفسيستمر تراكم محظور بعد ذلك، يوًما. إذا استمر االستخدام الم 30 خالللألرض أو المبنى( 

 )سيتم تفصيل المبالغ أدناه(. مخالفة كل يوممقابل ، حيث تتم إضافة مبلغ الغرامة يوًما 90أقصاها 

 عملية فرض الغرامات. يتم تجديدجديدة وس مخالفةبمثابة  مخالفةفستُعتبر اليوًما  90بعد اذا استمرت المخالفة 

االستخدام المحظور لألرض أو المبنى قد ال يتم تقديمه بشكل  مخالفةاستمرار  بسببالغرامة  التبليغ عن انتبهوا:

 لمرة واحدة. تبليغ مخالفة استخدام محظورمنفصل عن 

 القانوني. انتهاء المسارحتى  لن يتم إضافة غرامات طلب للمحاكمةإذا تم تقديم 

 الغراماتقيمة 

مما يعني ثابت مبالغ الغرامات )لكل متر مربع(.  مخالفةال ساحةوم مخالفةالغرامات حسب نوع ال قيمةيتم تحديد 

 أنه ال يمكن تخفيض مبلغ الغرامات أثناء اإلجراء اإلداري.
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على أنها  المعّرفةاألرض ملكية خاصة. ب بين األراضي "الخاصة" واألراضي يميز قانون التخطيط والبناء

خصصة مض أر معينة، زراعية أراض   ،؛ البيئة الساحليةرض مخصصة للبنية التحتية الوطنيةهي أ "خاصة"

المرتكبة على هذه األراضي  مخالفات؛ حديقة وطنية أو محمية طبيعية أو غابة. عقوبة الللمناطق العامة المفتوحة

 ملكية خاصة.بالمرتكبة على األراضي  مخالفاتلخاصة أشد من العقوبة على الا

 .شخصالمفروضة على توضح الجداول التالية مقدار الغرامات 

 .الغرامة مضاعفةفستكون قيمة  شركةمن قبل  مخالفةإذا ارتكبت ال

 .سيتم فرض نصف الغرامة بناء سكني بإطار مخالفةإذا تم ارتكاب ال

 :)ب( للقانون( 243"خاصة" )بند غرامات على أعمال بناء محظور على أرض ال تعتبر 

 قيمة الغرامة )للشخص( مساحة البناء 

 شيكل 25,000 متر مربع 50 حتى 25

 شيكل 50,000 متر مربع 75 وحتى 50 فوق

 شيكل 100,000 متر مربع 100 وحتى 75 فوق

 شيكل 150,000 متر مربع 100 فوق

، متر على كال الجانبين 1.5السياج إذا لم يتجاوز ارتفاع  - ترخيصفاصل دون حائط سياج أو  بناءفي حالة * 

( وستكون الغرامة المفروضة نصف المساحةعلى طول السياج باألمتار )وليس حسب  المخالفةفسيتم حساب 

 .المبلغ

 :)هـ( للقانون( 243غرامات على استخدام محظور على أرض ال تعتبر "خاصة" )بند 

 غرامة اضافية على مخالفة مستمر  ة )للشخص(قيمة الغرام مساحة االستخدام

 شيكل في اليوم 750 شيكل 50,000 متر مربع 100 حتى 25

 شيكل في اليوم 750 شيكل 100,000 متر مربع 100 فوق

اضافة الى قيمة  –يوًما  30الغرامة االضافية على مخالفة مستمرة تتم في حال استمرت المخالفة أكثر من * 

 الغرامة األصلية

 :)أ( للقانون( 243غرامات على أعمال بناء محظور على أرض "خاصة" )بند 

 قيمة الغرامة )للشخص( مساحة البناء

 شيكل 10,000 متر مربع 10 حتى

 شيكل 25,000 متر مربع 25 وحتى 10 فوق

 شيكل 50,000 متر مربع 50 وحتى 25 فوق

 شيكل 100,000 متر مربع 75 وحتى 50 فوق

 شيكل 200,000 متر مربع 100 وحتى 75 فوق

 شيكل 300,000 متر مربع 100 فوق
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 :)د( للقانون( 243غرامات على مخالفة استخدام محظور على أرض "خاصة" واستخدام مستمر )بند 

 غرامة اضافية على مخالفة مستمر  قيمة الغرامة )للشخص( مساحة البناء

 اليومشيكل في  1,400 شيكل 10,000 متر مربع 10 حتى

 شيكل في اليوم 1,400 شيكل 25,000 متر مربع 25 وحتى 10 فوق

 شيكل في اليوم 1,400 شيكل 50,000 متر مربع 50 وحتى 25 فوق

 شيكل في اليوم 1,400 شيكل 100,000 متر مربع 75 وحتى 50 فوق

 شيكل في اليوم 1,400 شيكل 200,000 متر مربع 100 وحتى 75 فوق

 شيكل في اليوم 1,400 شيكل 300,000 متر مربع 100 فوق

اضافة الى قيمة  –يوًما  30الغرامة االضافية على مخالفة مستمرة تتم في حال استمرت المخالفة أكثر من * 

 الغرامة األصلية

او  216مبلغ موحد ومحدد )بند  –الغرامة على كل مخالفة أمر إداري )أمر هدم، أمر وقف العمل، وغيرها( 

 شيكل 50,000: للقانون( 219

  تنفيذ لقانونالجداول الزمنية و 

 غير ملزمةقبل اتخاذ أي إجراءات. السلطة  تنبيه للُملزم بالغرامةيجوز إرسال  بناء مخالفةارتكاب بعندما يُشتبه 

 .بفعل ذلك

المزعومة من أجل توثيق الوضع على  مخالفةإلى المكان الذي يتم فيه ارتكاب ال مراقبيصل  في المرحلة التالية

 األرض.

يتم إجراء . أمام المراقب المؤهلتحذير  معتحقيق لل لمثولسيتم استدعاء المشتبه بهم ل مخالفةبمجرد توثيق ال

يُنصح باستشارة فرصة االستعداد.  ق معهم، بحيث تتاح للمحقام على األقل من تسليم االستدعاءالتحقيق بعد سبعة أي

 .التخطيط والبناء قبل الوصول إلى التحقيق مخالفاتفي  محام متخصص

، فسيتم ن القضية مناسبة للتنفيذ اإلداريواستنتج المحققون أ مخالفة البناءكافية لتنفيذ  وأدلة إذا تم جمع مستندات

يفيد بأن  حذير، فسيصدر تالمحظورأو االستخدام . إذا استمر العمل تبليغًا عن وجود غرامةتسليم الُملزم بالغرامة 

. إذا تم إيقاف ارتكاب ترخيصأو هدم المبنى الذي تم بناؤه دون  مخالفةارتكاب ال عليه وقفالغرامة الُملزم ب

فرض  ة الزمنية المحددة ، فلن يتم، تشغيل متجر بقالة في شقة سكنية( خالل الفتر)على سبيل المثال مخالفةال

 .مخالفةغرامات إضافية على هذه ال

تم إضافة رسوم الفائدة والتحصيل إلى الغرامة. إذا ترامة. ثم الغ تبليغلغرامة في التاريخ المحدد في يجب دفع ا

الغرامة حسب  التبليغ عنمن تاريخ تسليم  يوًما 60، فيجب دفع الغرامة في غضون للمحاكمةبطلب  والم تتقدم

لمحكمة ل التوجهيجوز للسلطة  ،للدفع ولم يتم دفع الغرامة إذا مرت ستة أشهر منذ الموعد النهائي. قانونال

 لفرض عقوبة السجن بدالً من الغرامة.

 لتبليغ عنيوًما على استالم ا 30االستخدام المحظور وبعد مرور  مخالفة، عندما يتعلق األمر بكما ذكر أعاله

 فرض غرامة أخرى.يوًما يتم  90، وبعد التراكم في كل يومب الغرامة، تبدأ غرامة إضافية

 تقديم طلب اللغاء غرامة إدارية
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يوًما من استالم  30في غضون  الغرامة لتبليغ عنلعنوان الظاهر في الطلب إلغاء غرامة إدارية  تقديميمكن 

، لغرامة. يجب أن يكون الطلب مصحوبًا بمستندات تثبت محتوياته. تقديم طلب اإللغاء ال يؤخر تاريخ دفع االتبليغ

تم رد ، فسيوإلغاء الغرامة، وإذا تم قبول الطلب في إلغائها ونترغب مرامة حتى لو كنتأنه يجب دفع الغ مما يعني

 .يكمالمبلغ المدفوع إل

 :فقط في الحاالت التالية يمكن قبول طلب إلغاء الغرامة

 (.مصلحةغراض السكنية وليس إلدارة لأل تخدام الشقةيتم اس :)على سبيل المثال مخالفةلم يتم ارتكاب ال 

 موجود ولكن هناك  مخالفة)أي أن ال التبليغيظهر اسمه في الذي شخص ال من قِبل مخالفةلم يتم ارتكاب ال

 شخص آخر مسؤول عن ذلك(.

  أو بسبب بالفعلجنائية جارية إجراءات  : هناكاإلداري )على سبيل المثال للتنفيذالقضية ليست مناسبة ،

 اإلداري(. تنفيذهائية التي حددها القانون للالنالمواعيد 

إلغاء الغرامة.  بشأن طلبطلب للمحاكمة قبل اتخاذ قرار شخص تقدم بطلب إللغاء غرامة التقدم ب: ال يجوز لانتبهوا

الغرامة  دفعتم يوًما. إذا  30في غضون للمحاكمة ، فيمكن تقديم طلب غرامةال مطلب الغاء رفضتلقي بالغ إذا تم 

 ،نص على أنه لن يتم إلغاء الغرامة، وبعد اتخاذ قرار يإلغاء الغرامة مقرار في طلبكقبل الوصول إلى  هاأو جزًءا من

 الفائدة. بإضافة ميعاد إليك موهالمبلغ الذي دفعت -ة لمحاكمالتقدم بطلب ل مقررت و

 تقديم طلب لمحاكمة

المثول امام بأنه يرغب في  ،الغرامة المقدم إليه بالغ عنلا ملحقعلى بطلب كتابيًا  التقّدميمكن للًملزم بالغرامة 

. يجب إرسال الطلب عن طريق البريد المسجل إلى العنوان الظاهر إجراء جنائي ضمن مخالفةال بشأن المحكمة

 .هيوًما من استالم 30، في غضون التبليغفي 

 قبل تقديم الطلب للمحاكمة.، ال يمكن مراجعة مواد التحقيق المتاحة للهيئة بشكل عام

لذي سيفحص ، ستُحال القضية إلى المدعي العام ا30 أعلن الُملزم بالغرامة عن رغبته المثول امام المحكمة خاللإذا

وسيؤجل تحصيل  ةمحاكمال عننفيذ االجراءات والجباية مركز ت تبليغسيتم هذا الشأن. ب األدلة ويتخذ قراًرا

 .المحاكمة يريدالشخص الذي طلب ة إلى حين اتخاذ قرار بشأن الغرام

مخالفة ارتكاب ال، وسيتم النظر في تهمة جنائية لصاحب المخالفةسيتم توجيه  جنائية إذا قرر المدعي فتح دعوى

 من بين، جراءات اإلدارية. خالل المحاكمة يجوز للمدعى عليهفي المحكمة في دعوى جنائية عادية بدالً من اإل

من أن  تأكيد، ولكن ال يوجد ذات صلة بقضيته مفصلّةمن المحكمة أن تنظر في اعتبارات ، أن يطلب امور اخرى

 بسبب ظروفه الفردية. ستخفف عقابهالمحكمة 

فإن الدليل بسيط  على النيابة العامة. ومع ذلك مخالفةيقع عبء إثبات ارتكاب ال اإلجراءات الجنائية بإطار :انتبهوا

البناء مرتفع للغاية. التخطيط وفي مخالفات لمسؤولية القانونية واسعة للغاية، وبالتالي فإن معدل اإلدانة للغاية وا

لعقوبات مختلفة وعقوبات مالية وعقوبات أخرى )بما في ذلك عقوبة السجن التي  ونفقد تخضعتمت ادانتكم إذا 

، هي غرامة مالية تفرض عليكمنادراً ما تُفرض ولكنها ممكنة من الناحية القانونية(. إذا كانت العقوبة الوحيدة التي 

ظروف استثنائية يجب بموجبها  ، ما لم توجدلن يقل عن المبلغ األصلي للغرامةينص القانون على أن مبلغ الغرامة 

 تخفيض مبلغ الغرامة.

 كلمة أخيرة: ما بين حقوق التخطيط وحقوق اإلنسان

، بما وق اإلنسان. لكن منذ فترة طويلة حذرت منظمات حقوق إنسانبناء انتهاًكا لحقمخالفة ل عقابكل   يعتبرال

بالوسائل اإلدارية يمكن أن يكون لها عواقب بعيدة المدى  تنفيذ العقوبات، من أن زيادة واطنجمعية حقوق الم هافي

، ال سيما بالنسبة لهممستحيلة شبه الحصول على ترخيص بناء مهمة  عتبرعلى السكان الذين يالخطورة وشديدة 

 ، والقرى البدوية العربية غير المعترف بها في النقب وفي أحياء القدس الشرقية.في المجتمع العربي
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، ويهدف إلى توفير الحق األساسي آخر عدم وجود خيارمن   ينبعفي هذه األماكن عادة ما  رخيصتالبناء دون 

. هذا البناء هو نتيجة فشل ية مالئمةإسكانالدولة لسنوات عديدة دون حلول  للشباب واألسر التي تركتها في المسكن

ة األساسية  يلبي االحتياجات السكنيفي عدم وجود تخطيط أو سوء التخطيط ال التخطيط، والذي ينعكس في السلطات

 للسكان. 

العربية حوار مع السلطات المحلية  سيرورةسلطات الدولة إلى الشروع في تدعو  واطنتدعو جمعية حقوق الم

خطة قانونية للبناء في المجتمع العربي،  ط التفصيلية ووضعرائعلى الخ المصادقةوممثلي الجمهور العربي حتى 

 .مباني القائمةال نظيمبما في ذلك إمكانية ت

 

 


