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 חוק העונשין (תיקון מס׳ 34), התשנ״א-ו99ן•

 הוספת סעיף 252א 1. בחוק העונשין, התשל״ז-1977', אחרי סעיף 252 יבוא:

 252א. (א) לא ישלם תאגיד, במישרין או בעקיפין, קנם שהוטל על זולתו,
 ולא ישלם מעביד קנס שהוטל על עובדו: העובר על הוראה מהוראות סעיף קטן

 זה, דינו - מאסר שנה אחת.

 (ב) נעברה עבירה לפי סעיף קטן(א) בידי תאגיד, יואשם בה גם כל אדם
 אשר בעת ביצוע העבירה היה בו מנהל פעיל, שותף, למעט שותף מוגבל, או
 עובד מינהל בכיר האחראי לתשלום הקנס, אלא אם כן הוכיח שניים אלה:

 (1) שהעבירה נעברה שלא בידיעתו:

 (2) שהוא נקט את כל האמצעים הסבירים למנוע את ביצוע
 העבירה.

 (ג) לענין סעיף זה, ״תאגיד״ - לרבות חבר בני אדם שאינו מואגד
 ולמעט תאגיד שחבריו חייבים להעמיד לרשותו את מלוא כוח עבודתם ולהעביר

 לו את נכסיהם.״

 ״תשלום קנס
 שהוטל על הזולת

, במקום סעיף 69ג יבוא:  2. בפקודת התעבורה2

 ׳•סייג לתשלום 69ג. הוראות סעיף 252א לחוק העונשין, התשל״ז-1977, לא יחולו על תאגיד

 עליה^לת י או על מעביד בשל תשלום קנס על עבירת תעבורה, אלא אם כן היא עבירה לפי

 סעיפים 64 עד 67 או שהיא עבירה הנכללת בתוספת הראשונה או התוספת
 השניה.״

 תיקון פקודת
 התעבורה

ד ו ד י ר  דן מ
 שד המשפטים

ר י מ ק ש ח צ  י
 ראש הממשלה

ג ו צ ר . ה ם י י  ח
 נשיא המדינה

י ק ס נ ל י  דב ש
 יושב ראש הכנסת

 * נתקבל בכנסת ביום ה׳ באב התשנ״א (16 ביולי 1991): הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 1839, מיום ט׳
 בתמוז התשמ״ז (6 ביולי 1987), בעמי 270.
 י סייח התשל״ז, עמי 226: התשנ״א, עמ׳ 176.

 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמי 173: התשמ״ט, עמי 29.

 חוק הסדדים במשק המדינה (היטלים וארנונה) (תיקון), התשנ״א-ו99ו•

 תיקון סעיף 12 1. בסעיף 12 לחוק הסדרים במשק המדינה(היטלים וארנונה), התשנ״א-1991', במקום ״י״ח

 בתמוז התשנ״א (30 ביוני 1991)״ יבוא ״ז׳ בטבת התשנ״ג (31 בדצמבר 1992)״.

ר י מ ק ש ח צ ג י ו צ ר ם ה י י  ח
 נשיא המדינה ראש הממשלה

י ע ד ו ק מ ח צ י י ק ס נ ל י  דב ש
 יושב ראש הכנסת שר האוצר

 • נתקבל בכנסת גיוס ו׳ באב התשנ״א(17 ביולי 1991): הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 2069, מיום ד׳ באב
 התשנ׳׳א (15 ביולי 1991), בעמי 318.

 י ס׳׳ח החשנ׳׳א, עמ׳ 72
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