ارشـــادات عـــامـة

صــدور حـــكم بالغـرامة:
• إذا كنت تعلم خالل إجراءات احملكمة وقبل صدور قرار احلكم بعدم
مقدرتك على دفع مبلغ الغرامة املتوقع صدوره يف احلكم ،يفضل أن
تتوجه اىل احملكمة بطلب باستدعاء تقرير ضابط خدمة اجلمهور
لفحص إمكانية استبدال عقوبة السجن الفعليبخدمة اجلمهور،
بشرط أال تتجاوز مدة احلكم بالسجن الفعلي  6شهور .يف حال
موافقة احملكمة على استدعائه ،عليك التعاون معه بهدف ختفيض
حكم السجن الفعلي إىل أدنى فرتة ممكنة.
• احلد األقصى لتقسيط الغرامة هو  60دفعة ،وميكنك االتفاق على
موعد أول دفعة بعد فرتة معينة من تاريخ احلكم قد تصل أحيانا اىل
أربعة شهور.
• يف حال تعثرك بدفع الغرامات املالية وتراكم الفوائد والغرامات،
يتيح لك القانون احلق بتقديم طلب جديد بهدف جدولة وتقسيط
مبلغ الغرامة باالستناد إىل اثباتات حول صعوبة الوضع االقتصادي.
• يف مجيع األحوال ،ال تشكل الغرامة بديال عن احلصول على
الرخصة ،إذ أنها عقوبة تفرض على واقعة البناء بدون احلصول
على الرتاخيص ،وبالتالي فإن دفعها ال يعفيك من احلصول على
الرتاخيص حلماية البناء من اهلدم.

ثانيـــاً :أوامر اهلدم اإلدارية:

أمر اهلدم اإلداري هو أمر هدم استثنائي يصدر عن جلنة التنظيم والبناء
التابعة لبلدية القدس بهدف تعجيل اهلدم وعدم اخلوض بإجراءات
التقاضي ،حبيث متكنها من تنفيذ أمر اهلدم بعد  24ساعة من صدوره يف
حال عدم تقديم طلب إلغاء ألمر اهلدم لدى حمكمة الشؤون احمللية.

يصـدر أمـر اهلــدم اإلداري يف ثالث حاالت:

-

عدم انتهاء أعمال البناء يف املبنى حمل اهلدم.
انتهاء أعمال البناء منذ فرتة تقل عن  60يوم.
املبنى غري مستعمل ،أو أنه قد بدأ استعماله منذ فرتة تقل عن  30يوم.

• يف حال استالم أمر هدم إداري يتوجب عليك مراجعة حماميك فورا،
وتقديم طلب فوري إللغاء أمر اهلدم.
• يف هذه احلالة ،وإللغاء أمر اهلدم اإلداري ،جيب عليك إثبات أن أعمال
البناء يف املبنى حمل اهلدم قد انتهت منذ أكثر من  60يوما ،أو أنه قد
استعمل منذ أكثر من  30يوما.

• ال تصدر أوامر اهلدم سواء القضائية أو اإلدارية ،لألبنية اجلديدة
فحسب ،بل تشمل أيضا أية إضافات على بناء قائم ،مثل توسعة البناء،
أو بناء طوابق إضافية وما إىل ذلك.
• حيق لك يف حاالت معينة مثل احلالة الصحية الصعبة ،أو احلاالت
اإلنسانية ،أو كون مساحة البناء املخالف صغرية جدا وال تستدعي
اهلدم ،أن تقدم طلب إىل املستشار القضائي للحكومة بتجميد
اإلجراءات اجلنائية املتخذة ضدك وتوقيف احملاكمة ،وذلك ألسباب
وذلك قبل الوصول إىل اإلدانة ،مع ضرورة توفري إثباتات على ذلك.
• عليك االنتباه إذا ما كانت بلدية القدس أو جلنة التنظيم والبناء
التابعة هلا ،قد حصلت على تفويض من قبل احملكمة لتنفيذ أمر اهلدم
فعليا ،حيث أنه جيب أن يكون التفويض واضح يف بروتوكول قرار
احلكم.يف احلاالت اليت يتم فيها تفويض البلدية بتنفيذ أمر اهلدم،
ينبغي عليك أن تطلب من احملكمة إلزام البلدية بإشعارك قبل فرتة
ترتاوح ما بني  21 - 14يوم من موعد تنفيذ أمر اهلدم ليتسنى لك خالل
هذه الفرتة اختاذ اإلجراءات القانونية الالزمة لتفادي تنفيذ أمر اهلدم،
واليت على رأسها إبالغ حماميك باألمر من أجل تقديم طلب لتمديد
أمر اهلدم.
• إن اإلدانة يف خمالفات البناء غري املرخص تسجل بالسجل اجلنائي
اخلاص بك ،ولكنيمكنك الطلب من احملكمة استكمال اجراءات
احملاكمة مع االمتناع عن إدانتك جنائيا العتقادك أن اإلدانة املسجلة
سوف تسبب لك ضررا يف حياتك مستقبال.
هذه التعليمات هي مبثابة ارشادات عامة فقط وهي ال تشكل يف أي حال من
االحوال بديال عن احلصول على استشارة قانونية من حمامي خمتص.

ميكنك تلقي اخلدمات واالستشارات القانونية اجملانية
يف قضايا هدم املنازل من قبل حمامني خمتصني يف هذا اجملال
يف مؤسسة سانت ايف  -املركز الكاثوليكي حلقوق االنسان.

للتواصل معنا

القدس 40 :شارع البطركية الالتني ،البلدة القدمية ،القدس
هاتف 02 -6264662 :فاكس02 -6264663 :
بيت حلم :شارع القدس  -اخلليل،
الطابق األرضي يف عمارة بنك القاهرة عمان  -بيت حلم
هاتف 02 -2747603 :فاكس02 - 2751026 :

مؤسسة سانت إيف

Info@saintyves.org                    www.saintyves.org

هـــدم املنــازل
يف القــدس الشـــرقية

يعترب احلق يف السكن من احلقوق املرتبطة ارتباطا وثيقا بكرامة االنسان
املتأصلة فيه ،واملعرتف فيهكحق أساسي يف القانون الدولي اإلنساني ،حبيث
يعرتف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان حبق كل انسان يف سكن مناسب
ضمن شروط سكن الئقة .وألن احلق يف السكن مرتبط بكائنية اإلنسان ذاتها،
فإن انتهاكه يعين انتهاك منظومة حقوق أخرى متكاملة ،مدنية واجتماعية
واقتصادية وسياسية ،وكون السكن املالئم يعين العيش بكرامة وأمان ،فإن
سياسة السلطات اإلسرائيلية يف هدم املنازل يف القدس الشرقية تعين انتهاك
حق املقدسيني يف احلياة.
يف إطار نشر الوعي بني مواطنينا املقدسيني حبقوقهم يف السكن وتعزيز
صمودهم يف مدينتهم ،نضع بني أيديكم جمموعة من اإلرشاداتالعامة اليت
جيب اتباعها لتفادي خطر اهلدم املباني واحلد منه.

إرشـــادات عامــة للتعامل مع السياسـات االسرائيلية هلدم
املنازل يف القدس

تقسم أوامر هدم املنازل يف القدس إىل أوامر هدم قضائية ،وأوامر هدم
إدارية ،حبيث خيتلف كل منهما من حيث التصنيف وجهة اإلصداروالتدابري
واإلجراءات الالزمة من أجل محاية البناء من اهلدم.

أو ً
ال :أوامر اهلدم القضائية:
املرحلة األوىل :التعامل مع مفتش البلدية

هي املرحلة اليت تتحرك بها البلدية من خالل أحد مفتشيها ،وتعترب هذه
املرحلة هي بداية للتحقيق ،وجزء ال يتجزأ منه ،لذا عزيزي املواطن عليك
إدراك ما يلي:
• يف حال مت استدعائك من قبل مفتش البلدية للتحقيق ،من حقك
التزام الصمت وعدم اإلجابة على أسئلة مفتش البلدية ،وبنفس الوقت
يتوجب قانونيا على املفتش أن يبلغك حبقك بالتزام الصمت ،وصمتك
ال يعترب خمالفا للقانون إمنا هو حق منحك إياه القانون.يلزم التنويه
والتأكيد أن حتقيق مفتش البلدية هو حتقيق جنائي رمسي ميكن
استخدامه ضدك يف احملكمة.
• يفرض القانون على املفتش أن يرتجم لك األسئلة للغة العربية ،ويف
حالة عدم متكنه من ذلك ،فهذه ليست مشكلتك وال تتطوع حللها.
• عليك مباشرة التحرك وطلب استشارة قانونية من قبل حمامي
متخصص يف قضايا هدم املنازل ،إياك والتسرع وتقديم إجابات
للمفتش قد تورطك مستقبليا.
احرص على معرفة الوضع التنظيمي لألرض املقام عليها البناء وذلك
باستشارة األشخاص املختصني ،مثل املهندسني ،لتقييم مالئمة البناء حتت
خطر اهلدم مع التصنيف التنظيمي لألرض املقام عليها.

احذر :مفتش البلدية هو موظف يعمل لصاحل البلدية ،ومهمته الرئيسية
هي تثبيت إدانتك ،واإلفادة اليت تقدمها له ستستخدم ضدك فيما بعد ،فال
تستجيب ملراوغاته.

• قبل اإلجابة على الئحة االتهام ،تأكد أن يتم إمكانية تقديم ادعاءات
دفاع أولية ،مثل التقادم أو عدم استيفاء احلق باالستماع اىل املتهم ،أو
عدم استيفاء اجراءات التحقيق قبل تقديم الئحة اتهام.

املرحلة الثانية :استدعاء البلدية

• جيب عدم التسرع باالعرتاف يف الئحة االتهام ،إذ قد يكون أحد بنود
الالئحة غري صحيح ،والبلدية ملزمة بتقديم معلومات دقيقة مرفقة
بالتواريخ وتفاصيل شاملة عن املبنى من حيث مساحته وعدد طوابقه.

• عادة يتم استدعاء املواطنني اىل قسم التفتيش لإلدالءبإفادتهم ولتحمل
املسؤولية عن البناء وهكذا حتصل البلدية على هوية املتهم باإلضافة
اىل االعرتاف بالتهم املنسوبة.
• يف بعض االحيان يتم استدعاء املواطنني لالستجواب من قبل حمامو
البلدية قبل ان يتم تقدميهم للمحكمة ومن الناحية القانونية ،يعترب
هذا االستجواب مبثابة حق للطعن مينح للمواطن إلقناع البلدية
بالعدول عن تقديم الئحة اتهام حبقه.
• حيق لك عدم الذهاب ملقابلة مفتش أو حمامي البلدية وعدم اإلدالء
بإفادة ،ويف هذه احلالة ،ومبوجب الوضع القانوني احلالي تأخذ على
عاتقك املخاطرة بأن تقدم البلدية طلب للمحكمة مبوجب بند 212
من قانون البناء والرتخيص وذلك حبجة عدم متكنها من إجياد مالك
البناء حيث تقوم البلدية بتقديم هذا الطلب إلصدار أمر هدم للبناء
دون حماكمة املسؤول عنه .يف حال املوافقة على الطلب تلزم احملكمة
البلدية بتنفيذ أمر اهلدم.
• عند استالمك استدعاء للبلدية عليك مباشرة التحرك وطلب استشارة
قانونية من قبل حمامي خمتص واعالمه بالوضع التنظيمي لألرض
والبناء ،ليقوم بتقديم النصح لك قبل التوجه ملقابلة مفتش البلدية.
• إذا كان لديك شكوك بسبب استدعاء البلدية لك ،عليك التأكد مباشرة
من حماميك يف إذا كان قد قدم طلبا لتمديد فرتة اهلدم ،والتحرك
بسرعة لتقديم طلب مستعجل لتمديد فرتة اهلدم يف حال مل يقدم.

املرحلة الثالثة :الئحة االتهام
• يف حال استالم الئحة اتهام حبجة البناء غري املرخص ،جيب عليك توفري
التمثيل القانوني ،حيث أن تهمة البناء غري املرخص هي تهمة جنائية
تسجل يف سجلك اجلنائي ،لذا يتوجب عليك ضمان متثيلك القانوني.
• بعد ضمان التمثيل القانوني يتوجب على حماميك احلصول على
مواد التحقيق من قسم التفتيش التابع للبلدية والتأكد ما إذا كانت
النيابة أو مفتش البلدية قام بأخذ إفادتك بالنسبة للتهم املوجهة إليك
يف الئحة االتهام.يف حال تبني أنه مل تؤخذ إفادتك قبل تقديم الئحة
االتهام ،فمن الوارد جدا أن تتمكن من إلغاء الئحة االتهام.
• مبجرد استالم الئحة اتهام ،يتوجب الفحص مباشرة فيما إذا كان
املبنى موضوع االتهام معفي من احلصول على رخصة بناء مبوجب
القانون ،إذ أن هناك أعمال بناء ال تستوجب احلصول على رخصة بناء.

• حتت أي ظرف ال تتسرع بعقد الصفقات مع النيابة.

املرحلة الرابعة :احملكمة وصدور احلكم
• هناك ثالث مراحل رئيسية متر بها احملاكمة يف قضايا البناء غري
املرخص ،وجيب عليك املتابعة مع حماميك بكل التفاصيل خالل
الثالث مراحل ،وهي كالتالي:
أ .املرحلة األوىل :مرحلة قـراءة الئحة االتهام ،واالســتماع اىل ردك
كمتهم ،ويف هذه املرحلة إمـا ان يتم االعرتاف او اإلنكار بالتهم
املنسوبة اليك.
ب :املرحلة الثانية :مرحلة احلكم ،حبيث تقوم احملكمة بإصدار قرارها
حول قيامك بارتكاب املخالفات املنسوبة لك أو ال ،ويف حال متت إدانتك
ينبغي عليك مباشرة تزويد احملامي بكافة املستندات اليت ميكن هلا أن
ختفف عنك احلكم مثل مستندات تثبت سوء الوضع االقتصادي أو
الصحي أو االجتماعي.
ج :املرحلة الثالثة :مرحلة النطق بالعقوبة يف حال اإلدانة ،وهنا عليك
معرفة ان احلكم ينقسم اىل عدة أنواع ،فقد يكون:
فرض غرامة مالية أو فرض حبس بدل الغرامة املالية ،وطلب منك
التعهد بعدم البناء املخالف مرة أخرى ،وصدور أمر باهلدم مع منحك
مهلة لتنفيذه،ويف حال متت إدانتك بعدم التقيد بأمر احملكمة،
فسوف يشمل قرار احلكمغرامة إضافية ،وقرارا بالسجن مع وقف
التنفيذ ،حبيث يستطيع القاضي تأجيله ملرة واحدة فقط.

صــــدور حــكم باهلـــدم:

يف حال صدور قرار احملكمة بهدم البناء غري املرخص ،فإن تنفيذ قرار اهلدم
يؤجل لفرتة معينة قد تصل ملدة عام واحد .يف هذه احلالة:
• جيب تقديم طلب تأجيل موعد اهلدم بأسرع وقت ممكن ،ويف فرتة ال
تتجاوز  21يوم قبل انتهاء التأجيل املمنوح من احملكمة.
• مع تقديم طلب التأجيل ألمر اهلدم جيب إرفاق كتاب حمدث من
قبل املهندس يوضح اخلطوات اليت مت اختاذها حنو ترخيص البناء،
وتصريح مشفوع بالقسم من قبلك وقبل املهندس وإرفاق قرارات
احلكم السابقة والئحة االتهام.

