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 עמוד

 הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה(תיקון מס׳ ל4<(תיקון), התש־ם-9?9ז 8ז
 הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה(תיקון מם׳ 49), התש־ס-999 ו 8 ו



 מתפרסמות בזה העעות חוק מטעם הממשלה:

 הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (תיקון מס׳ 47) (תיקון), התש״ם-999 ו

, במקום ״שנה״ יבוא  תיקון סעיף 9 ו. בסעיף 9 לפקודת התעבורה (תיקון מם׳ 47), התשנ״ח-998וי
 הוראת שעה

 ״שנתיים וחצי״.

ר ב ס  ה

 החוק למעשה הופעל רק מחודש מרס שנה זו שבן
 הפעלתו היתה ברוכה בהתקנת תקנות שתחילתן היתה

 מאוחרת יותר.

 הזמן שבו מופעל החוק אינו מספיק בדי לבחון את
 ההשלכות והתועלת שבהפעלתו. לפיכך מוצע להאריך
 את תקופת תוקפו של החוק ולקבוע חובת מלווה לעוד 8ו

 חודשים.

י ר ב  ד

 סעיף 12א1 לפקודה בפי שתוקן בתיקון לפקודת
 התעבורה (מסי 47) (פורסם בס״ח התשנ״ח, עמי 307),
 קובע חובת מלווה לתקופה של עד חעי שנה לנהג חדש
 שגילו משבע עשרה שנים ועד שבע עשרה שנים וחצי.

 בעת שנחקק הסעיף נקבעה בו הוראת שעה ולפיה
 ההוראה לענין נהג צעיר תהיה תקפה שנה אחת ממועד
 תחילתו של תיקון זה, שנה שהסתיימה ב־30 ביולי

.1999 

 ס״ח התשניית, עמי 304.

 הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (תיקון מסי 49), התש״ס-1999

, בסעיף 62, ברישה, במקום ״5,000 שקלים חדשים״ יבוא ״פי 1.25  תיקון סעיף 62 1. בפקודת התעבורה1

 מהקנס האמור בסעיף 61(אץ1) לחוק העונשין, התשל״ז-21977״.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 השלכות חמורות שהמחוקק לא התכוון אליהן ואין ספק
 בי בתקופה שבה נעשים מאמ*ים להיאבק בתאונות
 דרכים, הפיכת עבירת תעבורה מעוון לחטא יש בה כדי

 להחטיא את המטרה ולהעביר מסר שלילי לעיבור.

 סעיף 61(אץ1) לחוק העונשין, התשל״ז~977ו, קובע
 כי אם קבוע לעבירה קנס שלא נקבע לו סכום רשאי בית
 המשפט להטיל קנס בסכום של עד 9,600 ש״ח. סכום זה

 מתעדכן מעת לעת לפי שיעור עליית המדד.

 לפיכך מוצע לתקן את סעיף 62 לפקודת התעבורה
 ולקבוע כי שיעור הקנס שמוסמך להטיל בית המשפט
 הדן בעבירות קנס יהיה פי 1.25 מהקנס האמור בסעיף
 ז6(א^•) לחוק העונשין, התשל״ז-977ו, וכך עבירת הקנס

 תהיה גם היא בגדר עוון.

 סעיפים 62 ו־68 לפקודת התעבורה קובעים את
 העונש לעבירה על תקנות התעבורה. העונש על אותן
 עבירות לפי סעיפים אלה הוא מאסר שבתיים או קנס של
 22,500 ש״ח ואם העבירה היא עבירת קנס שדן בה בית

 המשפט - 5,000 ש״ח.

 במסגרת חקיקת החלק הכללי של חוק העונשין
 בשנת 1994 (ס״ח התשנ״ד, עמ׳ 358), שונו ההגדרות של
 עבירות חטא ועוון ובתוצאה מכך הפכו עבירות תעבורה
 שהן עבירות קנס, ואלה הן מרבית העבירות, מעוון
 לחטא, באשר לא היתה כוונה להמעיט מערכן של

 עבירות התעבורה.

 כתוצאה מהשינוי האמור, התיישנות עבירת הקנס
 אינה עוד 10 שנים אלא 3 שנים ואין עוד חובה לרשום
 אותן במרשם הפלילי המנוהל בידי המשטרה. אלה

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש ל, עמי 173: סייח התשנ׳׳ח, עמי ו30.
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