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 הצעת חוק העבירות המינהליות(תיקון מס׳ 4) (תיקון), התשס־ג-2005

 מתפרסמת בזה העעת חוק מטעם הממשלה:

 הזנעת חוק העבירות המינהליות (תיקון מס׳ 4) (תיקון), התש0״ג-2003

 1. בחוק העבירות המינהליות (תיקון מסי 4), התשס״ג-2002י (להלן - החוק העיקרי<, תיקון סעיף 22
 בסעיף 22 -

 (ו) האמור בו יסומן ״(א<־ ובו, אחרי ־סעיף 4׳ יבוא ׳׳והסעיפים המפורטים בסעיף
 קטן(ב)';

ר ב ס י ה ר ב  ד
 התשס־ג(ו2 בנובמבר 2002), כולל תיקונים שונים לחוק,
 שה •צורן־ בהם התעורר בעקבות הניסיון שהצטבר במהלך
 שנות הפעלתו. בין השאר כולל החוק המתקן הוראות
 לענין עבירה מינהלית נמשכת, סמכות ביטול קנס
 מינהלי, התאמת תוספות הפיגור לשיעורי התוספות
 המוטלים בשל אי תשלום קנסות אחרים, הוראות לענין
 מועדי המצאה בעבירות מינהליות, התיישנות עונש,

 זיהוי מפקח במילוי תפקידו ותיקונים טכניים שונים.

 סעיף 1 חוק העבירות המינהליות, התשמ״ו-985ו
 (להלן - החוק), קובע הסדר של הטלת
 קנסות מייהליים בעבירות הנוגעות לתחומים שונים,
 ובין השאר בתחומי דיני עבודה, צרכנות, מסים ובטיחות
 השיט, שלגביהן ניתן להסתפק, בדרך כלל, בענישה

 מינהלית, בלא צורך בהליך שיפוטי.
 חוק העבירות המינהליות(תיקון מם־ 4), התשס״ג-
 2002 (להלן - החוק המתקן), שפורסם ביום ט״ז בכסלו

 1 ם־ח התשס״ג, עמי 4ל.
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 (2) אחרי סעיף קטן(א) יבוא:
 ׳•:ב) תחילתם של סעיפים 2(1) ו־(2), 5, 7(2), 8, 14, 15 ו־16, שנה מיום פרסומו

 סל חוק זה.׳
 תיקון סע־ךנ 23 2. בסעיף 25 לחוק העיקרי -

 (ו) בסעיף קטן(א), במקום ״אחרי יום התחילה של חוק זה (להלן - יום התחילה)״
 יבוא ׳אחרי המועד האמור בסעיף 22(ב)״ ובמקום ״שביום התחילה״ יבוא ״שבמועד

 האמור״;
 (2) בסעיף קטן(ב), בכל מקום, במקום ״יום התחילה״ יבוא ״המועד האמור בסעיף

 22(ב)־ ובמקום ״שלאחר תחילתו״ יבוא ״שלאחר המועד האמור״;

 (3) בסעיף קטן(ג), במקום ״יום התחילה״ יבוא ״המועד האמור בסעיף 22(א)״.

 תחיל- 3. תחילתו של חוק זה ביום י־ט באייר התשס״ג (21 במאי 2003).

 עבירה מינהלית נמשכת ניתן להטיל רק בשל תקופה
 המאוחרת למועד שצוין בהתראה כאמור בסעיף 8(בו)
 כנוסחו בסעיף ד לחוק המתקן: לפי סעיף 8(ב1) האמור
 תנאי להטלת קנס בשל עבירה מינהלית נמשכת הוא
 משלוח התראה שתצורף להודעת הקנס שהוטל בשל
 העבירה המקורית. התיקונים לחוק הקבועים בסעיפים
 2(2) ו־7(2) לחוק המתקן מצריכים תיקון הטפסים
 הקיימים והיערכות מתאימה לצורך חישוב הקנטות בשל

 עבירות מינהליות נמשכות.
- סעיף 5 לחוק המתקן מתקן את סעיף 5 לחוק וקובע
 כי מפקחים לפי החוק יעברו הכשרה הנדרשת בהתאם
 למילוי תפקידם, ואף אותו מוצע לדחות לצורך היערכות

 מתאימה.
- סעיף 8 לחוק המתקן מוסיף את הוראת סעיף 8א
 לחוק ומסדיר את סמכות הביטול של קנס מינהלי בידי
 תובע שהוסמך לכך: הסעיף מצריך אף הוא שינוי
 הטפסים הקיימים והיערכות מתאימה, ולפיכך מוצע
 לדחותו. סעיף 16 המתקן מתייחס להחזרר. קנס מינהלי

 שבוטל ולפיכך מוצע לדחותו בהתאמה.
- סעיף 14 לחוק המתקן מתקן את סעיף 17 לחוק
 ומשנה את השיעור הנוכחי של תוספות הפיגורים בשל
 אי תשלום קנס במועד, תוך התאמתו לשיעור הקיים
 בענין זה לגבי קנסות אחרים: הסעיף האמור מצריך

 היערכות מחודשת לענין חישוב תוספות אלה.

 סעיף 2 בעקבות שינוי מועד תחילתם של כמה
 סעיפים בחיק המתקן, מוצע לתקן בהתאם

 את הוראות המעבר שבסעיף 23 לחוק האמור.

 סעיף 3 מוצע לקבוע אח מועד תחילת החוק
 המוצע במועד כניסתו לתוקף של החוק
 המתקן, כלומר ביום י״ט באייר התשס״ג (21 במאי

.(2003 
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י ר ב  ד

 ייש־מם של התיקונים ־בלולים בחוק המתקן
 הצריך דדערבות של הגופים העוסקימ בהטלת הקנסות
 ובגבי־יתכ, לרבות החלפת השפטים הקיימים, שינוי
 תוכנרת תמחשב העוסקות בנועאים אלו וכן תיקון
 התקגית שהותקנו לפיו. לפיכך נקבע בסעיף 22 לתוק
 המתקן כי למעט סעיף 4 שבו שיישומו לא הצריך כל
 היערכות ייכנס החוק המתק; לד-וקפר שישה חודשים
 מיום פרכומו(כלומר, ביום י־ט באייר התשס״ג(21 במאי

.((2003 

 בני־־לך ההיערכות לייזג־נים ישל סעיפי החוק
 המתקן ודבוש התקנות והטפסיב דנדרשים לפיו, הסתבר
 לגופים דאמורים להפעילו כי ־א יוכלו להיערך כנדרש
 לביציע יזלק מסעיפי החוק ד.=הקן עז־ למועד שנקבע

 לכניכזתו לתוקף.
 לפיבך מוצע לדחות את גוער כניסתם לתוקף של
 נמה סע־פים בחוק המתקן, בדפורט להלן, בשישה

 חודשיים :וספים:
- רעיך 2(1) לחוק המתקן קובע בסעיף 2(ג) לחוק
 הגרו—ו דדשה של ״עבירה במ־זליה חוזרת״, ולפיה
 תיחשב דבירה כעבירה מינהל־ר. חוזרת אם אדם עבר
 אותה ביוך 3 שנים מידם שעבר קורם לכן את אוחה
 עביר— (לעומת שנהיים לפי ה־יק כנוכחו היום). כמו כן
 קובע הכעיף כי בשונה מהמצב הקיים כיום, עבירה
 תיחשב :חוזרת אף אם לא ש־דב הקנס שהוטל בשלה
 ועבר הנועד לתשלומו. כאזג־י־ כבירה מינהלית היא
 בגדר עב־יה מינהלית ח־זרת. שי־נור ד.קגס בשלה גבוה
 יותר, ל־וב כפול. משיעור דקנם בשל העבירה

 הראשזונד.
 חסדיף האמור מצריך ח־ערכ־ת של הגופים
 המטי־ליב את הקנסות המינהל־יב שבן בעקבות שינוי
 ההגדיה יגדל משפר המקריב שבהכ תיחשב עבירה

 מינהליה לעבירד מינהלית חורת
- בסע־ח 2(2) לחוק המתקן ז־וכפו סעיפים גג1) ו־(ג2)
 לסעיף נ בחיק ונקבע בהם, •בין השאר, בי קנם בשל
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