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 لكمامة؟ما هي اإلمكانيات التي تقف أمامي بعد تلقي الغرامة بسبب خرق األنظمة اإلدارية المتعلقة بالكورونا، مثل عدم استعمال ا

إذا كنتم تعتقدون أن فرض الغرامة غير مبرر، يمكن أن . يوما منذ موعد تحرير المخالفة 60شكل عام، يجب دفع الغرامة خالل ب

ال يمكن تقديم ) طلب إللغاء الغرامة أو طلب تقديم دعوى إلى المحكمةيوما منذ تحرير المخالفة،  30تقدموا طلبا إلى الشرطة خالل 

يوما منذ موعد  30تقديم دعوى إلى المحكمة خالل  إذا تم رفض الطلب إللغاء الغرامة، يمكن بعد ذلك(. الطلبين في الوقت ذاته

يجب إرفاق الطلبات بنسخة من الغرامة األصلية، . الرفض، ولكن ال يمكن تقديم طلب إللغاء الغرامة بعد تقديم دعوى إلى المحكمة

 . التعليالت، وتفصيل (في ملف)يمكن إرفاق مستند منفصل . وكذلك صورة عن بطاقة هوية المخالف

ن تقديم طلب إللغاء الغرامة أو تقديم دعوى إلى المحكمة في وقت متأخر فقط في حال لم تكن هناك إمكانية لتقديم طلب في كما يمك

 . يجب إرفاق شرح حول سبب التأخير لتقديم الطلب. الوقت المالئم، ألسباب لم تكن مرتبطة بمقّدم الطلب

 دفعها في الموعد المحدد؟هل يجب دفع الغرامة فورا، وماذا سيحدث في حال عدم 

يوما، وإال ستُنقل إلى قسم  60جدر بكم االنتباه إلى أن طلب إلغاء الغرامة، ال يؤجل موعد دفعها، لهذا يجب دفعه الغرامة خالل ي

يوما منذ موعد تحرير  30فقط في حال قدمتم دعوى إلى المحكمة خالل . الجباية وقد يضاف مبلغ الفائدة إلى المبلغ األصلي

إذا قدمتم طلبا إللغاء الغرامة ولم تحصلوا . وذلك حتى موعد المحكمة( ولن يكون منوطا بدفع فائدة)لمخالفة، لن يتغير مبلغ الغرامة ا

إذا تم رفض طلبكم . يوما، ادفعوا الغرامة لمنع تمريرها إلى قسم الجباية وإضافة مبلغ الفائدة إلى المبلغ األصلي 60على رد خالل 

 .مة، وبعد ذلك قدمتم دعوى إلى المحكمة، ستحصلون على إعادة للمبلغ الذي قدمتموه حتى صدور قرار الحكمإللغاء الغرا

، ستُنقل الغرامة إلى قسم الجباية، (يوما 60)إذا لم تدفعوا الغرامة، ولم تقدموا دعوى إلى المحكمة، وقد مضى موعد الدفع 

أن يقدم موظف في مركز الجباية طلبا للحصول على معلومات حول متلقي المخالفة، وأن  نيمك 50%وستضاف إليها فائدة نسبتها 

 .يفرض حجزا على حساب البنك والممتلكات األخرى

  هل ستُجرى محاكمة حقا؟ -قدمُت دعوى إلى المحكمة 

الئحة اتهام وهناك حاجة في ظروف معينة  الدعاء العام لديه اعتباراته فيما يتعلق بتقديم الئحة اتهام أم ال، ولكن بشكل عام، تُقدما

هناك تقديرات تفيد بأنه بسبب كثرة عدد المخالفات والخوف من زيادة اإلجراءات القانونية والعبء الذي يواجهه . لعدم إدانة المتهم

وَمن يعتمد على ذلك الجهاز القضائي، تتخد الدولة سياسة متساهلة أكثر في محاكمة األفراد، ولكن ليس هناك قرار بهذا الشأن، 

 .يتحمل المسؤولية وحده

 محامية؟/قدمت دعوى إلى المحكمة، هل أحتاج إلى مساعدة من محام

عد تقديم دعوى إلى المحكمة، وإذا تم تقديم الئحة اتهام ضدك، يُحدد موعد إلجراء محكمة بحضورك، ويحدث ذلك غالبا بعد بضعة ب

 . محامية/فقة محاميمكن التوجه إلى المحكمة من دون مرا. أشهر

 ماذا يمكن أن يكون قرار الحكم؟

في حال كسبتم الدعوى، .  يوصى بتقديم دعوى إلى المحكمة إذا لم يكن لديكم ادعاء يثبت بأنه لم يكن هناك مبرر لتحرير المخالفةال

الدعوى كان غير ضروري إطالقا، ستُلغى المخالفة، ولكن عليكم األخذ بالحسبان أنه إذا تمت إدانتكم، وقررت المحكمة أن تقديم 
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المحكمة بعين االعتبار تتم إدانة المتهم، يمكن أن تأخذ  ابشكل عام، عندم. يمكن أن تلزمكم بدفع غرامة أعلى من المبلغ األول

 . المبلغ وتقللتحرير الغرامة له، فيها أو الظروف التي تم ته ظروف حيا

  شخص بتهمة جنائية بسبب خرق األنظمة اإلدارية المتعلقة بالكورونا؟ محاكمةهل يمكن 

غرامة إدارية، ولكن فقط في حال لم يحصل ذلك الشخص على  تفرضمن  عم، يحق للمحكمة وفق اعتباراتها أن تحاكم متهما بدالن

. المخالفة للقوانين أو األنظمة اإلداريةبشكل عام، تكون المحاكمة في حاالت خرق القانون الخطيرة أو المتكررة و. غرامة مالية

 .على جمعية حقوق المواطن في رده سياسة المحاكمة التي نشرها نائب المستشار القضائي للحكومة  انظروا

 مخالفة من هذا النوع؟الما هي العالقة بين التوثيق الجنائي وبين 

فض التظاهرات وفق تعليمات الشرطة مخالفة إدارية، وخالفا للمخالفة الجنائية االعتيادية، منذ  الكمامة وعدمعتبر عدم استعمال ي

 . لحظة دفع الغرامة، يحذف التسجيل الجنائي

 القضائية لالستشارة بديال تشكل وال عاّمة، معلومات هي هذه المعلومات كراسة في الواردة المعلومات
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