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התובעי הוועדות המקומיות והמחוזיות לתכנו ולבניי:אל

,.נ.ג.א

ב:הנדון צו לפי סעיףבהדיון -לחוק התכנון והבנייה 207קשה לעיכוב ביצוע

 והנחייהעמדת פרקליטות המדינה

גדנ' דרוויש ואח, 5282/08פ"בע,)כבוד השופט לוי( בית המשפט העליו החלטתב לעיונכ�"מצ

.מדינת ישראל

,שיפוטי שכלל קנס וצו הריסה,גזר הדיבמקרה זה הסכמנו להחזרת דיו בבקשה לעיכוב ביצוע

לא שעניינה היה רכיבי הקנס והצו שבגזר הדי, בקשהבמ הטע� שהדיו, לבית המשפט המחוזי

: בית המשפט העליו קיבל את עמדתנו זו וקבע כדלקמ. התקיי� במעמד הצדדי�

נפל פג� בהחלטתו של בית המשפט המחוזי כאשר הכריע, אכ�"

אני, לפיכ�. בבקשה לעיכוב ביצועו של העונש ללא נוכחות הצדדי�

והתיק יוחזר לבית המשפט, מחליט לבטל את ההחלטה נושא הבקשה

המחוזי כדי שיקיי� את הדיו� בשאלת עיכוב ביצועו של העונש 

".במעמד הצדדי�

אתאני בהזדמנות זו שני יו� דיו במעמדק עמדתנו בעניי מבקש לשוב ולהבהיר

:כדלקמ, שניתנו במסגרת גזר די,צווי הריסה שיפוטיי�בבקשות לעיכוב ביצוע הצדדי�

 לחוק התכנו� והבנייה205דיו� בבקשה שכל עניינה עיכוב ביצוע צו שנית� מכוח סעי�.1

כזה.א שהוא סעי/ מיוחד, לחוק התכנו והבנייה207מתקיי� מכוח סעי/ דיו

זה."מועד לביצוע הצו"שעניינו וכותרתו   לחוק87 מתקיי� מכוח סעי/ אינודיו

(עונש"בבחינתאינו 205שצו לפי סעי/ הטע�מ, העונשי נ,028/50"בג" ' מינצר

ת ד"פ,א"הועדה המקומית לבניה ותכנו� עיר זה והיות וכאמור בעניי)492'ד

 דיו אינווצהדיו בבקשה לעיכוב ביצוע,כ�. 207קיימת ההוראה המיוחדת בסעי/

 ואי חובה שבדי,הג� שבמקורו נית במסגרת גזר די,"עונש"בעיכוב ביצוע
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הוועדה'נ'מ ואח"בעסב�,10023/07פ"ע:וההשו(שיתקיי� במעמד הצדדי�

נאותוב."אונו"המקומית לתכנו� ולבניה שיאת בית המשפט העליו לא מקרה

צוראתה מקו� להחזיר לבית המשפט המחוזי א/, דיו בבקשה לעיכוב ביצוע

).לא התקיי� במעמד הצדדי�הדיוש

הד.ב ההחלטה הא� לקיי� את הדיו במעמד הצדדי� מסורה לבית המשפט

בית משפט רשאי מסויימי� עמדתנו היא שבמקרי�. על פי שיקול דעתו, בבקשה

, למשל(ג� בלא תגובה מ הצד השני, בהחלטה מנומקת, בקשה על הס/דחותל

או שמהבקשה עולה שלא חל שינוי נסיבות משמעותי, כשהבקשה אינה מגלה עילה

לא יהא מקו� לקבל בקשה, ככלל, ע� זאת.)ב"מאז החלטה בבקשה קודמת וכיו

.לעיכוב ביצוע צו בלא לקבל את תגובת הצד השני

שעמדתנו.ג אחד משני המקרי�ב,לקיי� דיו במעמד הצדדי�יהא מקו� היא

: הבאי�

שמקרי� בה�ב)1( בבית מבחינה עניינית יש צור� בבירור הבקשהעולה מהבקשה

ו,המשפט די במעמד הצדדי�  במקרי� בה�)2(או; בהגשת תגובה בכתבלא יהא

מקו�, למשל:ולאחר שניתנה תגובת הצד השני בכתב מתברר שיש צור� בקיו� די

שאינה ניתנת להכרעה על פי המסמכי�, שיש מחלוקת בעניי מצב ההלי� התכנוני

.שצורפו על ידי הצדדי�

לדעת.ד הנכ�–מקו� לקיי� דיו� במעמד שני הצדדי� התביעה במקרי� בה� יש

במתבקשי�  הלבקש זאת באופ� מפורש .תגובה בכתבמסגרת

הב ביצוע דיו� בבקשה לעיכו.2 אחד בקשה שעניינה הוא(בלבד" עונש"גזר די� שעניינה

על, מאסר, קנס: מהעונשי� הקבועי� בחוק העונשי� )ב"תנאי וכיו) מאסר

ו87מתקיי� מכוח סעי/ הדיו במרבית( להיעשות במעמד הצדדי�חייב לחוק העונשי

.)בטר� הפ� פסק הדי לחלוט, המקרי� הוא ייעשה במסגרת הערעור

עמהויי�עונשרכיב או רכיבי� הכוללת בקשה לעיכוב ביצוע, בקשה לעיכוב ביצוע גזר די�.3

)ב"נדו� בפסק הדי� המצשכבמקרה(בקשה לעיכוב ביצוע צו

בית, ע� זאת. במעמד שני הצדדי�, לחוק העונשי87לקיי� את הדיו לפי סעי/שי, ככלל

ה להחליט בבקשה לעיכוב ביצוע הצו: דיו על פי נושאיוהמשפט רשאי להחליט לפצל את

ה הללא דיו במעמד שני הצדדי� ולקיי� דיו במעמד הצדדי� רק לעניי יי� עונשרכיבי�

.שבגזר הדי
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כי.4 זו. המדינהפרקליטותהעמדה האמורה משקפת את עמדת אני מבקש להדגיש סוגייה

כפי שהפצתי לידיעתכ� לפני(מילא טר� הוכרעה על ידו טר� נדונה בבית המשפט העליו ומ

כי–נראה שלעת הזו כבוד השופט רובינשטיי בדעה אחרת, מספר שבועות  א� יש לזכור

).עמדתנו זו לא הוצגה בפניוכיו, דבריו נאמרו ונכתבו בלא שהתקיי� דיו בסוגייה זו

לטעו� בפני בתי המשפט על פי העמדה הנכ� מתבקשי�, בשלב זה ועד להודעה אחרת.5

מתבקשי� או במקרי� בה� הנכ�, בכל מקרה של שאלה. המשפטית שבהנחייה זו

הנכ� מתבקשי� ליצור קשר וליידע את הפרקליט האחראי, להגיש טיעוני� בכתב

. במחלקה

.אי מניעה כי הנחייה זו תוצג על ידיכ� לבית המשפט

,בברכה

 חובב ארצי

ל המחלקה לאכיפת דיני מקרקעימנה

 פרקליט המדינה:העתק

)ענייני� פליליי�(המשנה לפרקליט המדינה


