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 מתפרשמת בזה הצעת היה מכזעם הממשלה:

 חוק העבזיזח המינהליות (תיקון), התשמ״ח-988ו [169]

ק העיקרי), יבוא: ו ח ה - ן ל ה ל ת המינהליות, החשמ״ו-1985' ( רו  ה,יםפת סעיף 17» 1. אחרי סעיף 17 לחוק העבי

ם ס מינרלי, שהוטל בטעות, יוחזר לו הסכו נ ף בשל ק ס  ״החזר תשלום ד 1א. שילם אדם סכום כ
, יווספו עליו הפרשי ת ששילם: הוחזר הסכום לאחר שלושים ימים מיום תשלומו י ע ס 0 כ י י י ^ 

ות.״ קבע בתקנ  הצמדה וריבית מיום תשלומו כפי שנ

 ־;יקה הע-ף 20 2. בסעיף 20(ב1 לחוק העיקרי, במקום ״סעיפים 17 ו־19״ יבוא ״סעיפים 17, 18 ו־19״.

 ביטול סעיף 36 3. סעיף 36 לחוק העיקרי - בטל.

 5עיף ! בעוד שסעיף 17 לחוק העיקרי קובע כי קנס
 מינהלי שלא שולם במועדו יתווספו עליו הפרשי הצמדה
 ותוספת פיגור, איל החוק דן כמקרה שמוטל קנם מינהלי
 בטעות והוא שולם ~ וכבר היו דברים מעולם. מוצע כי

 סכומים כאלה יוחזרו בתוספת הפרשי הצמדה וריבית.

 שעיף 2 בסעיף 20>ב) לחוק העיקר־ נקבע כי צו של
 בית משפט למחיקת רישומו של אדם בפנקס. שלילת רשיון
 או היתר שניתנו לו או אי חידושם אינו גורע מהוראות
 סעיפים 17 לחוק הקובע שקנס שלא שולם ישא הפרשי
 הצמדה ותוספת פיגור וסעיף 19 המאפשר לבית משפט להטיל
 מאסר במקום הקנס. נשמט אזכור סעיף 18 לחוק, המאפשר

ח החשמ־׳ו, עמי 31. ״  : ס

 מתפרסמת בזה הצעת חוה מטעם ועדת החוקה, חוה ומשפט של הכנסת:

 חוק־יסוד: הכנסת (תיקון מסי 20) [170]

 תיקיו סעיף 22 •1. סעיף 22 לחוק־יסוד: הכנסתי יסומן ״(א)״ ואחריו יבוא:

יותיה לפי סעיף סף לסמכו ו  ״(ב) לועדת חקירה שנתמנתה על־ידי הכנסת יהיו, בנ
ק ועדות חקירה, נות לועדת חקירה, בסעיפים 9-18 לחו , הסמכויות הנתו א) )  קטן

, ויחולו עליה הוראות סעיף 23 לחוק האמור.״ 2  התשכ״ט-1968

 הפעלת הליכי גביה לפי פקודת המסים (גביה). אץ הצדקה
 להבחין ביו העיצומים הללו, ומוצע להבהיר כי ניתן יהיה
 לפעול אח בהליכי גביית הקנס לפי פקודת המסיס (גביה).

ף 3 ב־ום 30 בנובמבר 1988 תסתיים הגבלת הזמן  סעי
 שנקבעה לגבי תקנות שבהן ייקבע קנס מינהלי שאינו קצוב.
 הגבלת הזמן נועדה לבחינת הביצוע המעשי של הפעלת קנס
 כזה. עד כה לא הותקנו תקנות הקובעות קנם מינהלי שאינו
 קצוב ואין עוד טעם מעשי בקיומה של הגבלת הזמן שבסעיף
 36 לחוק העיקרי לגבי תקנות הטעונות אישור ועדת החוקה,

 חוק ומשפט של הכנסת. מוצע ״למחוק את הסעיף.

 דברי השבי
 בסופו של דבר רשאים הם לסרב להישבע ולסרב להעיד, דבר

 היוצר מצב בלתי נסבל.

 הצעת חוק זו תשווה את המצב, בהקשר לסמכויות
 להזמנת עדים והשבעתם על־יד־ ועדת חקירה של הכנסת,
 למצבה של ועדת חקירה שהוקמה על פי חוק ועדות חקירה,
 התשכ״ס־1968, ובכר יוענקו לועדות הכנסת הכלים ההולמים

 לשם מילוי תפקידם.
 חבר הכנסה דזד מנן

 המצב המשפטי כיום הוא שעל-אף שהכנסת רשאית על
 פי סעיף 22 לחוקייסוד: הכנסת, למניה ועדות חקידה כדי
 לחקור דברים שהכנסת קבעה, הרי שלא הוקנו לועדות אלו
 סמכויות לזמן עדים, להשביעם ולחוקרם, וזאת בניגוד
 לסמכויות שהוקנו לועדות חקירה המוקמות על פי חוק ועדות

 חקירה, התשכ״ס-1968.

 בהעדר הוראה מפורשת בחיק, רשאים מוזמנים לועדות
 חקירה של הכנסת לסרב ולהופיע לפניה, וגם אם הופיעו,

 י ס״ח הזזשי״ח, עמי 69.
ח התשכ״ט, עמז 28. ״ - ס
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