
��قة معل�ما� – ��م� �له	� ��إلج����� 

�لقضائية

يلي  (فيما   1965 عا�  في   	
لصا لبنا� � لتن�ي�  لقان��  �فًقا 

لش	قية   �
لق في  مفع�له   �يس	  �ل! لبنا�) � لتن�ي�  قان��   –

 	
&يًضا ُت�ج' &� عملية بنا� بما فيها إلضافة �لت�سيع ستص

ت	خي4 للبنا�, فيما يتعّ	0 لله
� �ف	0 لعق�با/ ع� كل مبنى 

يت8ّل'   �& لتص	يح   له! ُشّي
 خالًفا   �& بشأنه  ت	خي4   	
ل� يص

ألم	 ت	خيصه بأث	 	جعي.

 /سل8 م�  بنا�  تص	يح  على  لحص�ل   �ّ& Aلى   Bالنتبا ي	جى 

لتن�ي� ض	�	� ��A كان/ أل	0 ملًكا لك�.

 �
لتفا  D	8ل به &ضم�   �Eاللت� بنا�  ت	خي4   	
ستص ُيعتَب	 

لمبنى. �في حال كا� لمبنى ق
 ُشّي
 ب
�� ت	خي4 يستحس�  �
ه

 H	خي4 بنا� في &س	لخاصة بالحص�ل على ت /�إلج	 I	مباش

/ قضائية ضّ
 &صحابه.��ق/ ممك� &� قبل ّتخا! Aج	

 �ل! لش	قية"   �
لق لبنا� في  
ليل ت	خي4 " لتمعُّ� في  ل	جا� 

 Mض	تعت لتي   I	لكثي إل
	ية  لصع�با/  يساع
M على م�جهة 

 .Mلخا4 ب Mلمللحفا� على حّقM في لمسك� �ستعمال �

لتي   /�إلج	  Iً
عا  &
تب ت	خي4   ��
ب مبنى   
بتشيي قمَ/   !A

 
&ف	  
&ح  �&  Mبتسليم  M
ض ل
خلية   I	E�  �& لبل
ية  تتخ!ها 

م	 يتّ� Aلصاقها &حياًنا على با' لبي/ &� �& �& /	عائلتA Mخ8

أل�م	 �ع
� تجاهلها  B!لى هA Bالنتباق8عة أل	0 �عليه يج' 

&� غي	ها م� لمعل�ما/ لتي تصلM �تتعّلD بمنEلM. فالتجاهل يقّلل 

بشكل ملح�� م� حتماال/ لنجاP في Aلغا� عملية له
�. في حال 

 !A ئها (مثًال
 كان/ هنالM مخا�Q م� ب!A �& �
له /�ب
� Aج	

 
ٍ
ل�ح� �ج�
 مّساحي� في لمن8قة) يج' لت�ّجه على لف�	 Aلى محا�

لقضائية به
A Qلغا� له
� &� تأخي	B. كما �يج'  /�يت�ّلى إلج	

لت�ّجه Aلى مهن
� معما	� يت�ّلى &م	 ت	خي4 لبنا�.

يمك! �ل� �لمساع	� ل	� �لم�ّسسا� �لتالية:

�لمساع	� �لقضائية

عن��! فاك$ هات& �ألس�

ب�  H	شا

14 I8�8ب

 '.4

 ,20166

�
لق 91200

02-62624770 02-6272982

02-6277624

 �
لق Eك	م

إلنسا� Dلحق�

م�ّسسا� خ��

عن��! فاك$ هات& �ألس� 

شا	H ب� 

7 
يه�

 2030 '.4 

 
لق
� ميك�

91020

02-6236210 02-6245560

مئي	  

054-4345503

للجنة 

 
إلس	ئيلية ض

لبي�/ �
ه

شا	H ه	كفي� 

 ,9

 �
تلبي�/, لق

93462 
ميك�

02-6783611 02-6482757

 Mي	&

 050-5607034

يحيئل 

050-2110639

 �"ش�م	

مشبا/" 

لحاخاما/ م� 

 Dجل حق�&

إلنسا�

شا	H "كنفي 

نشا	ي�" 3, 

�
لق

02-6521219 02-6521218  Dجمعية حق�

لم��8 في 

Aس	ئيل

 "IEعا" H	شا

 ,92382 ,36

�
لق

02-5660551 02-5669655 "بمك��" 

– مخ��88ّ 

 Dم� &جل حق�

لتن�ي�

 Mلمل H	شا

 ,14 S	ج�

 ,8083 ,91080

�
لق

02-5617983  02-5631477 "با/ شال��"

 H	شا

"هتعاسيا" 8, 

 �
تلبي�/, لق

02-6749111 02-6735599 

ك	ي�

050-6909224

"بتسيل�"

يمك! �ل� �الستشا�� ل	� �لم�ّسسا� �لتالية:

لم��8 في س	ئيل �جمعية بمك�� ضم� Dجمعية حق�

خ� �الستشا�� �لمهني �لمجاني

على ل	ق� 02-6518033

 
لش	قية قائ� ب
ع� م� التحا �
لتخ8ي8 �لبنا� في لق H�	مش

ال�	�بي

ال�	�بي 
لمستن
 ب
ع�  م� التحا � ت� نش	 ه!

لم��8 في  Dلية كل م� "جمعية حق��Tم� مس 
لمستن Uفح� �

س	ئيل" � "جمعية    بمك��" �ال تعب	 با� شكل م� الشكال 

ال�	�بي. 
ع� �جهة ن�	 التحا



: �ل	� �لت�ّجه 0لى �لمحامي ��لمهن	$ �لمعما�- يج

الستفسا	 ع� لن�حي لقان�نية �لتن�يمية �ما لم8ل�' فعله  �

لم8ل�بة. /�إلج	 	ستم	 I
�مّ

 �& قان�نًيا  ممك�  غي	  لس	يع   M	ّلتح  �ّ& باالعتبا	  ألخ!  �

تن�يمًيا في بع0 ألحيا� ��A كن/ تتصّ�	 عك� !لA ,Mّال &نه 

 �
لمهن� للمحامي  س	يع   M	ّتح يت�ج'  الحياّ�  بع0  �في 

لحالة مساع
تM له� ض	�	يٌة.  B!في ه� �لمعما	

8ل' منه� Aيضاحا/ في حال ل� تفه� شيًئا ما. �

لنهائي في لقضايا لحاسمة يع�
 AليM مّما يعني  	� Aبقا�  لق	

 Mفقتلمعما	� يج' &� يحصال على م� �
لمحامي �لمهن �ّ&

�AبالغM ح�ل &� ت8ّ�	 يحصل.

� يت�ج' عليA Mبالغهما ع� &� تغيي	 يحصل مي
نًيا.

 I	�ّمص نسخة  �تق
ي�  ألصلية   /
بالمستن 
ئًما  الحتفا�  �

لتالية: /
لمعما	� ع� لممستن �
للمحامي �لمهن

* خا	I8 آلخ	 مسح &عّ
ها مّساP م	ّخ4.

* نسخة ع� أل�م	/ت	خي4 لبنا� &� &� مستن
 Zخ	 تسّلمته 

م� لبل
ية.

 .�* تفاصيل لبي/, &� 	ق� ق8عة أل	0 �لقسيمة &� لعن�

تسجيل  نسخة  مثل  أل	0  ملكية  على  ت
ّل   /
* مستن

لحق�D �&م	 لت	كة � /ل8ب� ��	قة ع� الئحة الّ
عا�

لك�شا� �&� مستن
 Zخ	. �

 Eلعج مثل  خاّصة  شخصية   Q�	� على  ت
ّل   /
* مستن

لجسماني &� ضائقة مالية.

لمحّلية  ��Tلشل
خلية �محاك�  I	E� �& لمحّليةتق�� لجنة لتن�ي� 

م	 مختلفة &هّمها:�& 	
بإص

��م� ه	�

م� ه	� 0	��-

 
ل
خلية Aث	 تشيي I	E� �& لمحّلية�ه� &م	 ُتص
	B لجنة لتن�ي� 

 مبنى ب
�� ت	خي4 &� تجا�E ش	�8 لت	خي4 &� لخI8ّ. يشمل ه!

لمبنى  	
لتن�ي� �يتّ� Aلصاقه على ج I8ع� سل 	ً
ألم	 تص	يًحا صا

لمبنى &�  �
لخا	جي &� في مكا� يمك� مالح�ته مع لم8لبة به

� قابلة للتنفي
 خالل &	بع �عش	ي� 	
 �
م	 ه �ّA .لتهEA �& تفكيكه

 كا� لمبنى ق
 ُشّي
 ب
�� ت	خي4 &� خالل !A لصاقهاA 
ساعة م� م�ع

لتق
ُّ� ب8ل'  �
72 ساعة في &� حال Zخ	. يت8ّل' تأخي	 عملية له

لمحّلية. ��Tلشمالئ� �في &س	H �ق/ ممك� Aلى محكمة 

 ثب/ &ّ� لبي/ كا� مأه�ًال من! &كث	 م� ثالثي� !A 	ألم يتّ� Aلغا� ه!

نته/ قبل &كث	 م� سّتي� ي�ًما &�  
ي�ًما &� &ّ� عملية لبنا� كان/ ق

&� تسلي� ألم	 جا� مخالًفا للقان��. 

 I
الفا تق
ي�   
م�ع على  ي�ًما  ثالث��  مّ	   !A ألم	  تنفي!  ُيحَ�	 

 مّ	 ثالث�� ي�ًما على م�ع
 تأجيل لمحكمة !A �& 	َفقة باألم	لم

.�
ل8ل' Aلغا� &م	 له

	تأ/ !لM. يمك� العت	  !A بثالثي� ي�ًما 	ألم
 مفع�ل 
للمحكمة &� تمّ

 0لمحكمة لم	كEية. مع تق
ي� العت	 U
لمحكمة ل 	0 على ق	

.Qالستئنايج' تق
ي� 8ل' بتأخي	 له
� Aلى &� يص
	 ق		 في 

م� ه	� قضائي:

ه  ُت�جَّ بحي`  لجنائية   /�إلج	  	8A في  ألم	   ه!  	
Aص يتّ� 

م�   B	غي  �& لبي/  (صاح'  لمبنى   
بتشيي يق��  َم�  Aلى  لتهمة 

 I	E� �& لمحّليةلمعما	�). تقّ
� لجنة لتن�ي�  �
لمقا�ل �لمهن

&صحا'   
ضّ لمحّلية   ��Tلش محكمة  Aلى  الّتها�  الئحة  ل
خلية 

 BTبنا نتهى   �ل! لمبنى   �& ي�ًما  &كث	 م� ثالثي�  لمأه�ل  لمبنى 

 Qلبي/, تكاليقبل &كث	 م� سّتي� ي�ًما. �يتحّمل لمّته�, &� صاح' 

لبي/ &� &ّ� لجنة لتن�ي� لمحّلية  �
عملية له
� س�� يق�� ه� به

 Iًمة مالية عال�هي لتي ت�ّل/ عملية له
�. �تف	0 لمحكمة غ	

.�
على عملية له

� عملية له
� �لتخفي0 لغ	مة يج' تق
ي� 8ل' Aلى لمحكمة 
لتفا

م	حل  عب	  لبنا�   Dي
بتص  Pلسما�  �
له تنفي!   
م�ع بتأخي	 

لتن�ي� �لت	خي4 لمّتبعة ل
U لجنة لتن�ي� لمحّلية. /��Aج	

لمحكمة  U
لمحّلية ل ��Tلشيمك� العت	0 على ق		 محكمة 

إل8	 تق
ي� 8ل' بتأخي	 له
� Aلى &�  لم	كEية. ُي�صى في ه!

.0يص
	 ق		 في العت	

��م� خ��

أل�م	 لتالية: 	
م	 له
� ق
 تص�& 	�
قبل ص

م� 0	��- ب�ق& �لعمل:

 !A لعمل   Qب�ق &م	   	
Aص لمحّلية  لتن�ي�  لجنة  	ئي�  بإمكا� 

ت�ّف	 &سا� معق�ل لالفت	0 بأ� عملية لبنا� تتّ� ب
�� ت	خي4 

 تّ� تق
ي� الئحة !A ّالA لبنا� I8ّخي4 &� خ	لت لش	�8 Eًتجا� �&

 I
مّ لمفع�ل   �سا	َ  �	
إل ألم	  يبقى  لمخالفة.   B!ه ّتها� ع� 

 قّ
م/ لجنة لتن�ي� لمحّلية !A ّالA B	�
ثالثي� ي�ًما م� م�ع
 ص

ألم	 �سّلم/ صاح'  Dي
لمحّلية بتص  ��Tلش Aلى محكمة  8لًبا 

ل8ل'  لمحكمة له! Dي
ل8ل'. �في حال تص لبي/ نسخة ع� ه!

 !A لمفّصلة الحًقا. &ّما /�فإّنه يصبح &مَ	 منع قضائي تليه إلج	

لمحكمة 8ل' لتص
يD فيصبح ألم	 الغًيا عتباً	 م� ي��  /
ّ	

 ��Tلشّتخا! لمحكمة لق		ها. يمك� العت	0 على ق		 محكمة 

لمحكمة لم	كEية. U
ألم	, ل Dي
لمحّلية بتص

 Dّيم�ُّ به, يح �	
لبي/ &ّ� &م	 لمنع إل 
عتب	 َم� يق�� بتشيي !A

له تق
ي� 8ل' بإلغا� ألم	 Aلى لمحكمة مع لعل� &ّ� &م	 لمنع يبقى 

لمفع�ل Aلى حي� نعقا
 جلسة لمحكمة. �سا	

لبنا� يحDّ ل	ئي�   Qق� 	لبي/ ألم  
يق�� بتشيي ل� يمتثل َم�   �A

للجنة لل�ئية &� 	ئي� للجنة لمحّلية ه
� كل ما تّ� بناBT بع
 تسلي� 

.B
ألم	 ضّ 	
� �على حسا' َم� ص	
&م	 لمنع إل

م� قضائي ب�ق& �لعمل:

لمحّلية  ��Tلشتست8يع لجنة لتن�ي� لمحّلية تق
ي� 8ل' Aلى محكمة 

لمفع�ل  �بإص
	 &م	 ل�قQ عملية لبنا� غيابًيا. يبقى ألم	 سا	

Aلى حي� قيا� لمحكمة بإلغائه &� تع
يله.

لمبنى &ّ� ألم	 يمّ� به يحDّ له &� ي8ل'  
عتب	 َم� يق�� بتشيي !A

لشأ� خالل  ل8ل' به! �
ألم	 على &� يقّ م� لمحكمة Aلغا� ه!

فت	I &قصاها ثالث�� ي�ًما من! م�ع
  Aبالغه باألم	 &� Aلصاقه على 

لمبنى.

لمبنى الستم		 في عملية لبنا� حّتى  
يح�	 على م� يق�� بتشيي

 ��Tلشم�ع
 جلسة لمحكمة. يمك� العت	0 على  ق		 محكمة 

لمحكمة لم	كEية. U
لمحّلية ل

م� م�ّق� بمنع �ألعمال

 ��
ب أل	0   �
ستخ  �& للبنا�   
ً
ستع عمليا/  تنفي!  حال  في 

Aلى  تق
ي� 8ل'  لمحّلية   �& لل�ئية  للجنة  يست8يع 	ئي�  تص	يح 

لمحّلية بإص
	 &م	 يمنع تنفي! ألعمال في لم�قع.  ��Tلشمحكمة 

Aغالقه.   �& لمبنى  ستعمال  بح�	  تعليما/  ألم	   ه! يشمل   
�ق

لحي�  لمفع�ل   ��يبقى سا	 غيابًيا  ألم	   ه!  	
&� تص للمحكمة 

لبي/ &� ألم	  
عتب	 َم� يشّي !A .يله
قيا� لمحكمة بإلغائه &� تع

 �
لقضائي يمّ� به يحDّ له &� ي8ل' م� لمحكمة Aلغا�B على &� يقّ

لشأ� خالل فت	I &قصاها ثالث�� ي�ًما م� م�ع
 Aبالغه  ل8ل' به!

باألم	 &� Aلصاقه على لمبنى.

 
لبي/ الستم		 في عملية لبنا� حتى م�ع 
يح�	 على َم� يشّي

نعقا
 جلسة لمحكمة.

لمحكمة  U
لمحّلية ل ��Tلشيمك� العت	0 على ق		 محكمة 

لم	كEية. 


