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ה הצעת חוק מממם הממשלה  מתפרסמת מ

 חוק לתיקון פקודת בבין ערים, תשי״א—1951

 חימה חפשה־לז 1. פקודת גבין ערים•. 1936 י׳ תתוקן כך:

 (א) בסעיף 35 —

 (0 בסעיף קטן(1) —

 (I) במקום המלים ״לקנס שלא יעלה על המשים פונט״ יבואו המלים ״לקנס
 עד חמש מאות לירות או למאסר עד שנה אחת או לשני הענשים כאהד״ ז

 (II) במקום המלים ״לקנס נוסף שלא יעלה על חמשה פונט״ יבואו המלים ״לקנס
 נוסף עד מאה לירות או למאסר נוסף עד שבעה ימים או לשני הענשים

 הנוספים כאחד״.

 (2) בסעיף קטן(2) —

 0) במקום המלים ״לקנס לא יותר ממאתים פונט או למאסר לא יותר משלשה
 חדשים או לשני העונשין כאהד״ יבואו המלים ״לקנס עד חמש מאות לירות

 או למאסר עד שנה אחת או לשבי הענשים כאחד״,׳

 (11) במקום המלים ״לקנס נוסף לא יותר מחמשה פונט״ יבואו המלים ״לקנס
 נוסף עד מאה לירות או למאסר נוסף עד שבעה ימים או לשני הענשים

 הנוספים כאחד״.

 (3) בסעיף קטן(8) -

 אחרי המלים ״כל צד במשפט או בעליו״ ייווספו המלים ״או — במקרה שהצו
 ניתן על פי סעיף קטן(7) — שוכרו״.

 (ב) בסעיף 36, סעיף קטן(3) —

 במקום המלים ״לעונש כסף לא יותר מעשרה פונט״ יבואו המלים ״לקנס עד מאה
 לידות או למאסר עד שבעה ימים או לשני הענשים כאחד״.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 1. פקודת בנין ערים, 1936, אוסרת ביצוע עבודות בניה שלא על פי רשיון, וקובעת
 את הענשים שצפוי להם העובר על איסור זה. לפי הפקודה האמורה —

 (א) המוציא לפועל עבודה שדרוש למענה רשיון, בלא שקיבל רשיון לכך או שלא
 בהתאם לתנאי, או שלא בהתאם לחוקי עזר, תקנות או תכניות שהותקנו על פי הוראות
 הפקודה — צפוי לקנס עד חמישים לירות, ואס העבירה נמשכת — לקנס נוסף עד חמש
 לירות בעד כל יום שבו העבירה נמשכת לאחר שקיבל הודעה בכתב מאת ועדת בבין ערים

 המקומית או לאחר שיצא חייב בדין.

 1 ע״ד םס׳ 589 מיום 4.5.36, חוס׳ 1, עם׳ 153.

 102 הצעות ו!וס 64, י־׳ח בשבט תש י״א, 25.1.1951.



 (ב) מי שאינו מקיים צו שניתן על ידי בית המשפט להריםת מבנה וכדומה — צפוי
 לקנס עד מאתים לירות או למאסר עד שלושה חדשים או לשני הענשים כאחד׳ ולקנס נוסף

 עד חמש לירות בעד כל יום בו העבירה נמשכת.

 (ג) כשהוציא בית המשפט לפני מתן פסק הדין צו ביניים להפסקת הבניה והצו לא
 קויים — צפוי העבריין לקנס עד עשר לידות בעד כל יום שבו הוא ממשיך שלא למלא אחר
 הוראות הצו. הנסיון הוכיח שהענשים הנ״ל אינם חמורים די צרכם ואין בהם כדי לאפשר

מ בא החוק המוצע להחמיר בענשים כמפורט להלן:  את ביצוע הפקודה ביעילות! ל

 א. במקום קנס עד המשים לירות יבוא קנס עד חמש מאות לירות או מאסר
 עד שנה אחת או שני הענשים כאחד;

 ב. במקום קנס עד מאתים לירות או מאסר עד שלושה חדשים או שני הענשים
 באחד, יבוא קנם עד חמש מאות לירות או מאסר עד שנה אחת או שני הענשים

 כאהד!

 ג. העונש לכל יום בו העבירה נמשכת יוגדל בכל מקרה לקנס עד מאה לירות
 או מאסר עד שבעה ימים או שני הענשים כאחד.

 2. הפקודה האמורה מקנה לבית המשפט סמכות לצוות על הריסת בנינים שנבנו בלי
 רשיון או שלא בהתאם לתנאי הרשיון. - במקרה שהעבריין אינו ידוע או שאי אפשר למצאו,
 יכול בית המשפט לתת צו כזה כצו חפצא(n rem!). כל צו הריסה ניתן לערעור׳ אד הזכות

 לכך אינה ניתנת אלא ל״בל צד במשפט או בעליו של כל רכוש שהמשפט יתיחס אליו״.

 קרה ובית המשפט נתן צו הריסה לגבי בנק שבעלו הוא נפקד והבנין היה מושכר
 על ידי האפוטרופוס לנכסי נפקדים! שוברי הבנין בקשו לערער על צו ההריסה, ונמצא
 שאין הם רשאים לעשות כן לאור הוראות הפקודה. התיקון המוצע לסעיף 35 (8) בא למלא

 את החסר ולאפשר במקרים כאלה לשוכרי הבנין לערער על צו ההריסה.

ת חוק 64, י״חגשבט ח־עי״זו, 51(!25.1.1. ו מ  ה




