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ישלם אלף שקלים על כל יום שבו ידחה את הריסת תוספות הבנייה הלא חוקיות שהקים לאחר
שהורשע בביזיון בית המשפט
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ישלם אלף שקלים על כל יום שבו ידחה את הריסת תוספות הבנייה
הלא חוקיות שהקים לאחר שהורשע בביזיון בית המשפט
בית המשפט העליון דחה לאחרונה את בקשתו של נאשם לערעור בגלגול שלישי על עבירות בנייה ללא
היתר ועליו להרוס מיידית את המבנה ]רע"פ  .[3477/18המבקש ביצע תוספות בנייה לא חוקיות
שמסכנות את שכניו .על אף הוראת ערכאות קודמות לא ביצע את צו ההריסה .הוגש נגדו ערעור בגין
ביזיון בית המשפט והערעור התקבל .אם המבקש יתעכב ,יקבל קנס של אלף שקלים על כל יום של עיכוב
נוסף .המבקש ערער על החלטה זו אך ערעורו נדחה.
המבקש נדרש להרוס שתי תוספות בנייה שהקים שלא כחוק על מקרקעין בחזקתו .ערעורו על פסק הדין נדחה ,אולם הוא לא ביצע
את ההריסה .בגין אלה ניתנה החלטה בבית משפט השלום על ביזיון בית המשפט ,ובית המשפט הורה כי המבקש ישלים את הריסת
תוספות הבנייה כפי שהתבקש או יפקד סכום של  ₪ 275,000בבית המשפט .אם לא יבצע זאת ,זכאים המשיבים לבצע את ההריסה
על ידי שימוש בסכום שהופקד ועל המבקש יוטלו סנקציות כקנס ואף מאסר בפועל .על אף ההוראה לא ביצע המבקש את שהוטל
עליו .בית משפט השלום חזר על הוראתו ואמר שעל כל יום של הפרה ישלם המבקש קנס בסך  1,000שקלים .המבקש ערער על
ההחלטה לבית המשפט המחוזי אך ערעורו נדחה .כעת הוא הגיש בקשה לערעור נוסף בפני בית המשפט העליון.
הדיון בערעורו התקיים בבית המשפט העליון בתאריך  ,12.7.18בראשות כב’ השופט א’ שהם .ב”כ המבקש טען כי הערכאות
הקודמות השתמשו בפקודת ביזיון בית המשפט בניגוד לתכליתו .נוסף על כך ,התאמץ המבקש לקיים את פסק הדין אך התעכב בכך
רק במעט ולכן אין צורך בקנסות; ב”כ המשיבים דחו טענות אלה ומסרו כי אין לשלול מהסנקציה את תכליתה והיא אכיפה שנועדה
למנוע קיום הוראת בית המשפט ,גם אם הפקודה כוללת ענישה .המבקש התעלם מהוראות השופטים ולא ביצע את המוטל עליו.
כמו כן הריסת התוספת אינה סובלת דיחוי שכן הן מסכנות את הסביבה.
השופט קיבל את עמדת המשיבה ודחה את הבקשה לערעור נוסף .פקודת ביזיון בית השפט רלבנטית גם להיבטים פליליים וגם
לאזרחיים ,לכן ביצוע ההליך הפלילי בעניינו מוצדקת .הבקשה לא מעוררת שאלה משפטית כבדת משקל ולא נגרם חשש לעיוות דין
או חוסר צדק .צודקות הערכאות הקודמות שאין מקום לתת ארכות או דחיות נוספות ויש להרוס את תוספות הבנייה לאלתר .השופט
הדגיש שהוא מתרשם כי המבקש דחה את ההוראות בכוונה מעל  4שנים וכי הסנקציה שהופעלה עליו מידתית ומקובלת .על המבקש
להרוס את תוספות הבנייה ואם לא יעשה כך ישלם אלף  ₪על כל יום דחייה.
ב”כ המבקש :עו”ד מאג’ד אגבאריה.
ב”כ המשיבה ,מדינת ישראל :עו”ד אריאלה בן אהרון.
ב”כ המשיבים :עו”ד דניאל רובינס.
משרדנו לא ייצג בתיק זה.
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