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 חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תיקון מם׳ 2),
 התשם״ג-ב200*

 תיקון סעיף ו 1. בחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ״ה-1995י(להלן - החוק העיקרי),

 בסעיף ו -

 (ו) אחרי ההגדרה ״גוף ציבורי״ יבוא:

 ״״הפרשי הצמדה וריבית״ - כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשב״א-

 961 ו2;״;

 (2) בהגדרה ״חוב״ -

 (א) בפסקה (1), בסופה יבוא ״או לקרן״;
 (ב) בפסקה (2), בסופה יבוא ״אף אם הוא משולם לתאגיד שהוקם לפי חוק,
 ששר המשפטים קבע אותו בצו, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של

 הכנסת״;

 (ג) אחרי פסקה (5) יבוא:

 ״(5א) התחייבות להימנע מעבירה, כמשמעותה בסעיפים 72 או 73 לחוק
 העונשין, התשל״ז-1977ג (בחוק זה - חוק העונשין), והערבות לכך אם

 ניתנה, ובלבד שהתקיימה עילה לגבייתן לפי סעיף 76 לחוק האמור:

 (5ב) ערובה לדחיית ביצועו של עונש שניתנה לפי סעיף 87 לחוק
 העונשין, ובלבד שבית המשפט נתן החלטת חילוט לגביה:

 (5ג) ערובה כהגדרתה בסעיף 41 לחוק סדר הדין הפלילי(סמכויות אכיפה
- מעצרים), התשנ״ו-41996 (בחוק זה - חוק סדר הדין הפלילי(סמכויות
 אכיפה - מעצרים)), שניתנה לפי סימן ו׳ לפרק ב׳ לחוק האמור, ובלבד

 שבית המשפט נתן החלטת חילוט לגביה:״;

 (ד) בפסקה (6גא), המילים ״התשל״ז-1977״ ו״התשג׳׳ו-1996״ - יימחקו׳,

 (ה) בפסקה(8), אחרי ״בית משפט״ יבוא ״או גוף המוסמך להטיל על פי דין קנם
 אזרחי או עיצום כספי״ ואחרי ״אוצר המדינה״ יבוא ״או קרן״;

 (ו) אחרי פסקה (8) יבוא:

 ״(9) כפל ההוצאות שהוצאו כמפורט להלן:

 (א) לשם ביצוע הוראה, הודעה או צו בענין מפגע לפי סעיף 71ב
 לפקודת בריאות העם, 51940;

 (ב) לשם ביצוע צו לסילוק מפגע לפי סעיף 11ב(ב) לחוק למניעת
 מפגעים, התשכ״א- 61961-,

 (ג) לשם הריסתו, הסרתו או סילוקו של שלט לפי סעיף 8(ב) לחוק
 הדרכים (שילוט), התשכ״ו-1966ד;

 י התקבל בכנסת ביום נז״ו באב התשם״ג(3ו באוגוסט 2003); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
 הממשלה - 28, מיום כ״ה באייר התשס״ג (27 במאי 2003), עמי 470.
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 (ד) לשם ביצוע צו ניקוי לפי סעיף 3וב(ב) לחוק שמירת הניקיון,
 התשמ״ד-984ו8;

 (ה) לשם ביצוע צו פינוי רעלים או צו להחזרת המצב לקדמותו, לפי
 סעיף 16א(ב) לחוק החומרים המסובנים, התשנ״ג-1993';״;

 (3) בהגדרה ״מידע״ -

 (א) בפסקה (4), אחרי ״המען״ יבוא ״לרבות מען קודם״;

 (ב) אחרי פסקה (5) יבוא:

 ״(6) נתונים המצביעים על מקום הימצאו של החייב.״-,

 (4) אחרי ההגדרה ״מידע״ יבוא:

 ׳״׳קרן״ - קרן שהוקמה לפי חוק באחריות משרד ממשרדי הממשלה, שלה יועדו
 כספי חוב וששר המשפטים קבע אותה בצו באישור ועדת החוקה חוק

 ומשפט של הכנסת.״

 2. אחרי סעיף 2 לחוק העיקרי יבוא: הוספת סעיף 2א

 ״הפרשי הצמדה 2א. באין הוראה אחרת בדין או בהחלטה של בית משפט, לענין פיגור

ת בתשלום החוב, ייווספו על סכום החוב הפרשי הצמדה וריבית ממועד י ב י י  י

 שנקבע על פי דין או בהחלטה, לפי הענין, ואם לא נקבע מועד כאמור מיום
 מתן ההחלטה, והכל עד מועד התשלום בפועל.״

 3. בסעיף 3(ד) לחוק העיקרי, אחרי ״כאמור בפסקה (1),׳׳ יבוא ״התחייבות להימנע תיקון סעיף 3
 מעבירה או הערבות לכך כאמור בפסקה (5א), ערובה כאמור בפסקה (5ב), ערובה כאמור

 בפסקה (5ג), כפל ההוצאות כאמור בפסקה (9),״.

 4. אחרי סעיף 5 לחוק העיקרי יבוא: הוספת סעיפים
 5א עד 5ג

 ״החלטה הטעונה 5א. (א) סבר מנהל המרכז שהחלטה לענין תשלום חוב, או חלק ממנה,

 הבהרה טעונה הבהרה לשם ביצועה, רשאי הוא או מי שהוא הסמיך לכך, לפנות

 בכתב לבית המשפט או לגוף שנתן את ההחלטה, לפי הענין, כדי לקבל
 הבהרה: אין בפניה זו כדי לעכב את ביצועו של אותו חלק של ההחלטה

 שלא התבקשה לגביו הבהרה.
 (ב) התקיים דיון בבקשת הבהרה כאמור בסעיף קטן(א), יזמין בית

 המשפט או הגוף שלפניו מתבררת הבקשה, את החייב.
 סמבות המנהל 5ב. (א) מנהל המרכז רשאי, על פי בקשתו של חייב, לפרוס או לדחות

ת את תשלומו של חוב, אם שוכנע כי היו סיבות סבירות לאי תשלום החוב, ו ח ד ו ל ס א ? י פ  ל

 תשלום חוב
 כולו או חלקו, במועדו, או כי קיימות נסיבות אישיות מיוחדות של החייב

 המצדיקות פריסה או דחיה של התשלום כאמור.

 (ב) שר המשפטים, בהסכמת שר האוצר, רשאי לקבוע הוראות
 לענין פריסה או דחיה של תשלום חוב לפי הוראות סעיף זה.

 סמבות לפטור 5ג. עובד הנהלת בתי המשפט שהוא עורך דין בעל ניסיון של שלוש

ת שנים, שמינה שר המשפטים לענק זה, רשאי לפטור חייב, על פי בקשתו, פ ס ו ם ת ו ל ש ת  מ

 פיגורים י י

 ס־ח התשמ״ד, עמי 142.
 ס״ח התשנ״ג, עמי 28.
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 מתשלום תוספת פיגורים, בולה או חלקה, שהיתוםפה על פי דין לחוב
 כאמור בפסקאות (ו) עד (5ג) להגדרה ״חוב״, אם שוכנע כי היו סיבות
 סבירות לאי תשלום החוב, כולו או חלקו, במועדו, או בי קיימות נסיבות

 אישיות מיוחדות של החייב המצדיקות פטור כאמור.״

 החלפת סעיף 12 5. במקום סעיף 2 ו לחוק העיקרי יבוא:

 •יגביה בעבור 12. כספי חוב, שנגבו בעבור קרן או תאגיד, לפי הוראות חוק זה, יועברו

ה כאמור ד לקרן או לתאגיד, לפי הענין, בניכוי ההוצאות לנקיטת הליכי גבי י ג א י ת ' א ר  ק

ותרו לאחר  בסעיף 4, וכן בניכוי סכום בשיעור של 20% מכספי החוב שנ
 ניכוי ההוצאות כאמור, לשם כיסוי ההוצאות לתפעול המרכז.״

 תיקון סעיף 14 6. בסעיף 4ו לחוק העיקרי, במקום ״קנם אזרחי או עיצום כספי או אגרה״ יבוא ״קנס

 אזרחי, עיצום כספי, התחייבות, ערבות, ערובה, אגרה״, אחרי ״הוצאות שנפסקו על ידיו,״
 יבוא ״הוצאות שנפסקו על ידי גוף המוסמך להטיל על פי דין קנם או עיצום כספי, וכן כפל
ן י ^ עד (ה)״ יבוא ״(4), (5א) עד (5ג), (דץג) ער (ה),(8) למעט לענ 7 ) ־  הוצאות״ ובמקום ״(4) ו

 הוצאות שפסק בית המשפט לטובת אוצר המדינה, ו־(9)״.

 תיקון חוק 7. בחוק העונשין, התשל״ז-1977, בסעיף 76(א), המילים ״לפי פסק דין של בית משפט
 העונשין - מס׳ 76 _

 י אזרחי״ - יימחקו.

 הוראת מעבר 8. הוראת סעיף 12 לחוק העיקרי כנוסחה בסעיף 5 לחוק זה תדול על כספים שנגבו ביום

 התחילה ואילך.
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