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 מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

 העעת חוק העבירות המינהליות (תיקון מם׳ 4), התשס״ב-2001

ף 1 ' (להלן - החוק העיקרי), אחרי סעי ות, התשמ״ו-985ו ת המינהלי רו  1. בחוק העבי
 יבוא:

 ״הגדרות וא. בחוק זה -

נים מקומיים או בית ת משפט שלום, בית משפט לעני  ״בית המשפט״ - בי
דה, לפי הענין: ורי לעבו ן אז  די

; 2 ן, התשל״ז-דל19 ״ - חוק העונשי ן נשי  ״חוק העו

, לי [נוסח משולב] ן הפלי י ן הפלילי״ - חוק סדר הד י  ״חוק סדר הד
;  התשמ״ב-32!19ג

ן הפלילי.״ י ף 12 לחוק סדר הד תו בסעי  ״תובע״ - במשמעו

 הוספת סעיף 1א

 בסעיף 2 לחוק העיקרי -

נהלית חוזרת״ יבוא: , במקום ההגדרה ״עבירה מי ג) ) ) בסעיף קטן ו ) 

ום ם מי י ך שנתי ם בתו ד ר א ב ע נהלית חוזרת״ - עבירה מינהלית ש  ״״עבירה מי
רת מס - בעבי ק זה - העבירה הקודמת), ו בחו רה( ר לפני כן אותה עבי ב ע  ש
דמת אחד מאלה: ום כאמור, ונתקיים לגבי העבירה הקו ם מי י ך 3 שנ  בתו

רשע בשלה: לם בשלה קנס מינהלי או הו ) הוא שי ו ) 

דעה על בקשה ל הקנס או להו טו ם להגשת בקשה לבי י עד  (2) חלפו המו
ל טו ר או שנדחתה בקשתו לבי ש כקשות כאמו י א הג א ל הו  להישפט ו

דעה על הטלת הקנס:  ההו

 תיקון סעיף 2 2.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 סעיפים סעיף 2(ג) לחוק קובע, בין היתר. את
־ד האפשרות להטיל קנסות מינהליים קצובים  2 ו
 בסכומים שונים לגבי עבירה מינהלית
 חוזרת. ״עבירת מינהלית חוזרת״ מונדרת בסעיף זה
 ב״עבירה מינהלית שעבר אדם בתוך תקופה שנקבעה
 בתקנות באישור הועדה, מיום שעבר לפני .כן אותה

 עבירה ושילם בשלה קנס מינהלי או הורשע בשלה״.

 בתוצאה מבך, אדם שהוטל עליו קנס מינהלי והוא
 לא שילם קנס זה יוצא נשבר, שכן בעברו עבירה נוספת
 לא ניתן להטיל עליו קנס מוגדל, מאתר שכל עוד לא
 שילם את הקנס הראשון, לא נכנס המקרה לגדר ״עבירה
 חוזרת״ על פי ההגדרה האמורה: מוצע לתקן זאת
 ולקבוע, שדין עבירה חהרת יחול גם על מי שלא שילם
 קנס מינהלי שהוטל עליו, ועבר המועד לתשלום הקנס.
 כמו כן הסעיף מפנה לתקנות לצורך קביעת תקופת
 העבירה החוזרת: קביעת זו נעשתה בתקנה 1 לתקנות
 העבירות המינהליות, התשמ״ו-986ו, ולפיה התקופה
 שבה תיחשב עבירה מינהלית כעבירה מינהלית חוזרת
 היא שנתיים, ובעבירת מם - שלוש שנים, אך כיוון
 שהדבר קבוע בתקנות ולא בחוק. נוצר הצורך בכל פעם
 שנקבעות בתקנות עבירות מינהליות חוזרות, להפנות

 הצעת חוק העבירות המינהליות (תיקונים שונים),
 התשס״ב-2001 (להלן - ההצעה), באה לתת מענה
 לבעיות שונות, מעשיות ומשפטיות, שהתעוררו לאתר
 הפעלת חוק תעבירות המינהליות, התשמ״ו-985ו(להלן
- התוק): מוצעת הגדרה מחודשת של עבירה מינתלית
 חוזרת, ומוצעות הוראות לעני[ עבירה מינתלית נמשכת,
 סמכות ביטול קנס מינהלי, התאמת תוספות הפיגור
 לאלה המוטלות בשל אי תשלום קנסות אחרים, הוראות
 לענין מועדי המצאה בעבירות מינהליות, התיישנות
 עונש, זיהוי מפקה במילוי תפקידו, תיקונים טכניים

 שונים ועוד.

 סעיפים תיקון טכני זה מתייחס לסעיף 12 לחוק,
־סו הכולל הגדרות מונחים שבהם משתמש  ו ו
 החוק: לפי ההצעה ייעשה שימוש
 במינחים אלה גם בסעיפים המצויים לפני סעיף 12, לכן
 מוצע להעביר את מיקומו של סעיף ההגדרות לתחילת
 החוק, כמקובל בתוקים רבים אתרים, בתוספת הגדרות

 החוקים שבהם נעשה שימוש בחוק ובהצעה.

 ס־ח התשמ״ו, עמ׳ ז3; ההשנ״ו, עמי 222.
 ם״ח התשל״ז, עמי 116.
 סייח התשמ־ב, עמי 43.
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 ״עבירת מס״ - עבירה מינהלית לפי אחד מהחוקים המפורטים להלן:

 תיקון סעיף 3

 (ו) פקודת המכס :

: 5  (2) פקודת מס הכנסה

: 6  (3) חוק מם ערך מוסף, התשל״ו-975ו

; 7 , התשי״ב-952ו  (4) חוק מס קניה (טובין ושירותים)

; 8 ים, התשכ״א-ד96ו י ש וקרן פיצו ו ב  (5) חוק מס ר

; , , התשכ״ג-963ו (שבח, מבירה ורכישה) ן  (6) חוק מיסוי מקרקעי

״; י  (7) חוק היטלי סחר, התשנ״א-°1991

) יבוא: ג )  (2) אחרי סעיף קטן

עו של חוק צו ם רשאי לקבוע, בהסכמת השר הממונה על בי ) שר המשפטי ו  מג
ר בהגדרה ״עבירה מינהלית חוזרת״ נה מהאמו עד שו ר הועדה, מו שו באי  ו
ו או לגבי ו לפי ) לגבי עבירה שנקבעה בחוק או בתקנות שהותקנ ג ) ף קטן  שבסעי

רות באמור.  סוגי עבי

נהלית נמשכת אלא בשל תקופה ל עבירה מי ש וטל קנס מינהלי ב  (ג2) לא י
ן בהתראה באמור בסעיף 8(ב1).״; י ו צ עד ש  המאוחרת למו

ה) יבוא: )  (3) במקום סעיף קטן

רה בחיקוק או על  ״(ה) קנס מינהלי לא יעלה על הקנס שנקבע לאותה עבי
יתן להטיל בשלה לפי סעיף 63 לחוק העונשין.״  הקנס המרבי שנ

לים ״התשל״ז-דד19״ - יימחקו. ף 3(א) לחוק העיקרי, המי  3. בסעי

ר ב ס י ה ר ב  ד

 סעיף 2(ה) להוק קובע, כי ״קנם מינהלי יבול שיהיה
 גבוה מן הקנס שנקבע לאותה עבירה בחיקוק או מן הקנס
 המרבי שניתן להטילו בשלה לפי סעיף 63 לחוק העונשין,
 ההשל״ז-7ד19, ובלבד שלא יעלה על כפל הקנסות

 האמורים״.

 במילים אחרות: לכאורה, הקנס הקצוב יכול להיות
 גבוה מן הקנס שמוסמך בית המשפט לפסוק: לפי סעיף 14
 לחוק, אם הורשע אדם שהוגש נגדו כתב אישום לאחר
 שביקש להישפט, לא יפחת הקנס, אם הוא העונש
 היחידי, מסכום הקנס המינהלי שהוטל עליו לפי סעיף 8,
 למעט בנסיבות מיוחדות שיירשמו: לכאורה מדובר אף
 במקרה שבו הקנס המינהלי עולה על זה הקצוב לעבירה
 בחוק (דברי ההסבר להצעת החוק, הצעוח חוק 1709,
 התשמ״ה בעמי 66). כתוצאה מכך, קביעת קנס מינהלי
 שנעשית בצו עשויה להעלות את העונש המרבי הקבוע
 בחיקוק: לפיכך מוצע לקבוע, בי שיעור קנם מינהלי לא
 יעלה על גובה הקנס שמוסמך בית המשפט להטיל בשל

 אותה עבירה.

 לתקנות אלה לענין התקופה שבה נחשבת עבירה
 כעבירת חוזרת: כיוון שהדבר יוצר סרבול מיותר, מוצע,
 בתיקון טכני, לקבוע את הגדרת התקופה שבה עבירה
 תיחשב כעבירה חוזרת לחוק בסעיף 2(ג) תוך הותרת
 סמבות שר המשפטים לקבוע, באישור ועדת החוקה, חוק
 ומשפט של הכנסת, תקופה שונה מכך. כיוון שקביעה כזו
 תיעשה לגבי סוגי עבירות מיוחדים, מוצע לקבוע כי
 הסמכות לשנות מהתקופה הקבועה בחוק תהיה
 בהסכמת השר האחראי על ביצוע החוק. כן מוצעים
 תיקונים טכניים: חוק מס שבח מקרקעין, תתשב״ג-1963,
 בפי ששמו מופיע בתקנות העבירות המינהליות,
 תתשמי׳ו-986ו, קרוי עתה, חוק מיסוי מקרקעין (שבח,
 מכירה ורכישה), התשב״ג-1963(סייח התשנ״ט, עמ׳ 130),
 ואילו תקנות שעה חירום (חשלומי חובה), התשי״ח-
 1958, בוטלו על ידי חוק היטלי סחר, התשנ״א-1991
 (במפורט בדברי ההסבר בהצעות חוק התשמי׳ח,

 עמי 58).

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 3, עמי 39.
 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120.

 סייח ההשל״ו, עמ׳ 52.
 סייח ההשי״ב, עמ׳ 344.

 ם״ח התשכ״א, עמי 100.
 סייח התשכ״ג, עמ׳ 156: ההשנ״ט, עמ׳ 130.

 ם״ח התשנ״א, עמי 31.
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ו יבוא;  תיקון סעיף 4 4. סעיף 4 לחוק העיקרי יסומן ״(א)״ ואחרי

ים י ו ם בי עבירה על הוראה שנקבעה בחוק מהחוקים המנ  ״(י) קבע שר המשפטי
ן בתוספת, בטור ב׳, את י צי ו היא עבירה מינהלית, י ו לפי  בתוספת או בתקנות שהותקנ
ר: בוטלו התקנות ד שם החוק האמו צ רה המינהלית, ל  שם התקנות שבהן נקבעה העבי
ל ישם ו ש ד צ ם התקנות מ ן ש ו ט השר את צי ת - ישמי נהלי רה המי  שבהן נקבעה העבי

 החוק כאמור,״

) - בטל. ג ) ף 5 לחוק העיקרי, סעיף קטן  תיקון סעיף 5 5. בסעי

ו יבוא: ף ד לחוק העיקרי יסומן ״(א)״ ואחרי ר בסעי  תיקון סעיף ל 6. האמו

ו על פי חוק די א ממלא את תפקי ו ה י בכל עת ש ו נ שא עמו את כתב המי י  ״(ב) מפקח י
תו לבל אדם, לפי דרישתו.״ יראה או  זה, ו

ף 8 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:  תיקון סעיף 8 7. בסעי

ל העבירה ש וטל הקנס ב רה נמשכת, לא י ל עבי ש  ״(בו) נקבע לעבירה מינהלית קנס ב
( ב ) ר בסעיף קטן דעה על הקנס בשל העבירה כאמו א אם כן צורפה להו ל  הנמשכת, א
וטל על הנקנס  התראה ולפיה אם לא תתוקן ההפרה עד תום התקופה שנקבעה בה, י
ל ש ום ב י לכל י ן גובה הקנס המינהלי הצפו י צו ל עבירה נמשכת: בהתראה י ש  קנס ב

 העבירה הנמשכת.״

 לפי סעיף 4 לחוק ״שר המשפטים רשאי להוסיף או
 לגרוע חוק מן התוספת. בהסכמת השר הממונה על

 ביצועו של אותו חוק ובאישור הועדה״.

 כעולה משני הסעיפים תתוק כולל תוספת, אשר
 מתוך רשימת החוקים המנויים בה ניתן לקבוע עבירות
 מינהליות: עד כה נקבעו עבירות מינהליות רק לגבי
 הוראות לפי חלק מחוקים אלה. מוצע לציין בתוספת את
 שמות תקנות העבירות המינהליות שנקבעו לגבי אותם
 חוקים כך שמקריאת התוספת ניתן יהית לדעת מהן

 העבירות המינהליות הקיימות כיום הלכה למעשה.

ף 5 סעיף 5(ג) לחוק קובע, כי ״הודעה על מינוי  סעי
 מפקח, שהוא עובד של רשות מקומית,
 תובא לידיעת שר הפנים: שר הפנים רשאי, בכל עת,
 לבטל את המינוי או לשנותו״. בפועל, רבים מהמפקחים
 הם עובדים ארעיים, בנון סטודנטים וכדומה, והדרישה
 האמורה מקשה על תרשויות המקומיות להפעיל את
 החוק: הלבה למעשה, לא בוטלו מינויים או שונו על ידי

 שר הפנים. לאור האמור, מוצע לבטל חובה זו.

ף 6 סעיף ד להוק קובע, כי ״מינויו של מפקח או  סעי
 של רשם יהית בכתב מינוי לפי טופס
 שנקבע, ויצוינו בו העבירות המינהליות שבתחום
 סמכותו״. מוצע לתקן את הסעיף ולקבוע, שעל מפקח
 יהיה לשאת עמו את כתב המינוי בעת מילוי תפקידו,

 ולהראותו לפי בקשה.

י ר ב  ד

 סעיפים 2(ג2) ו־8(ב1) המוצעים מתייחסים להטלת
 קנס מינהלי בשל עבירות נמשכות. סעיף 2(ג) לחוק קובע,
 כי ניתן להטיל קנס מינהלי קצוב בשיעור שונה לגבי
 עבירה מינהלית נמשכת. כדי למנוע הצטברותם של
 קנסות נמשכים במשך זבלן רב בלי שהוראת החוק נאכפה
 ובלי שהנקנס קיבל התראה על בך, מוצע לקבוע, כי תנאי
 להטלת קנם בשל עבירה נמשכת יהיה מתן התראה,
 שתצורף להודעה על הקנס הראשוני ותאפשר תיקון
 ההפרה בזמן שייקבע בהתראה (סעיף 8(ב1)). אם לאחר
 קבלת ההודעה על הקנס וההתראה עדיין לא תיקן
 הנקנס את ההפרת, ניתן יהיה להטיל עליו קנם נמשך

 כשל התקופה שלאחר המועד שצוין בהתראה.

 סעיפים סעיפי• קטנים ו(א) ו־(ב) לחוק קובעים
 4 ו־ 18 כדלקמן:

 ״(א) שר המשפטים רשאי לקבוע בתקנות כי
 עבירה על הוראה שנקבעה בחוק מהחוקים המנויים
 בתוספת או בתקנות שהוחקנו לפיו, שאינה פשע, היא
 עבירה שבשלה ניתן להטיל קנס בדרך מינהלית ילהלי -

 עבירה מינהלית)...:

 (ב) תקנות לפי סעיף קטן(א) טעונות הסכמת השר
 הממונה על ביצועו של החוק שלפיו נקבעה העבירה,
 ואישור ועדח החוקה חוק ומשפט של הכנסת (להלן -

 הועדה).״
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ף 8 לחוק העיקרי יבוא: הוספת סעיף 8א  8. אחרי סעי

ש לתובע, שהוסמך י י להג ף 8 רשא דעה לפי סעי בל הו  ״ביטול קנס 8א. (א) מי שקי
בע עץ המשפטי לממשלה (להלן - התו ו די הי ן זה על י וחד לעני  מינהלי במי
ה לו, א צ מ ו ה ום ש ם מי י עי ו ך שב ל ההודעה, בתו  המוסמך), בקשה לביטו

י לבטלה, אם נובח, בי נתקיים אחד מאלה: בע המוסמך יהיה רשא  והתו

בל די מי שקי א לא נעברה בי א נעברה או שהי רה ל  (1) העבי
דעה:  את ההו

ר בהמשך ההליכים. בו ן לצי ן עני בות המקרה אי  (2) בנסי

טל לפי סעיף זה ת שבי דעו ל הו ם ש שו ך רי ו ער  (ב) התובע המוסמך י
ל ההודעות. לות לביטו ל העי ש  ו

ם ו עד לתשל דעה אינה דוחה את המו  (ג) הגשת בקשה לביטול הו
 הקנס.

י נו רשא ף זה, אי ר בסעי ל הודעה, כאמו טו ש בקשה לבי י ג ה  (ד) מי ש
א לו את החלטתו בע המוסמך המצי ו להישפט לפני שהתו נ ע על רצו י ד  להו
י ל הודעה, רשא טו ן הביטול; דחה התובע המוסמך את הבקשה לבי  בעני
ת א צ מ עד ה ם ממו י עי ו ך שב ש הבקשה לבקש להישפט בתו י  מג

 ההחלטה.״

*: הוספת סעיף 11» בו  9. אחרי סעיף 11 לחוק העיקרי י

גש כתב ו ע עבירה מינהלית, לא י ו צ י ום ב  ״מועדי המצאה ו1א. (א) עברה שנה מי
וטל קנס מינהלי בשלה. לא י ם ו שו ת אי ו י ל ה נ י ת מ ו י י ב ע  ב

ע חוק צו י לקבוע בצו, בהסכמת השר הממונה על בי  (ב) השר רשא
רה מינהלית, כי התקופה האמורה בסעיף קטן ו נקבעה בעבי ראה לפי  שהו
רך ום ביצועה, אם הדבר דרוש לצו ם מי י  (א) לגבי אותה עבירה תהיה 3 שנ

פת החוק.  אכי

ם נגד מי שו י למנוע הגשת כתב אי א) כד ) ר בסעיף קטן ן באמו  (ג) אי
ף עד הקבוע בסעי קש להישפט לפי חוק זה אף אם עבר המו  שבי

 קטן(א).״
ר ב ס י ה ר ב  ד

 שאינו קצוב. באשר אדם מבקש ביטול הקנס, מוצע
 לאפשר לו לבקש לתישפט בתוך שבועיים ממועד
 המצאת ההחלטה בענין הביטול וכן למנוע ממנו לבקש
 להישפט כל עוד לא קיבל תשובה על בקשתו לביטול,
 וזאת כדי שהמערכת המשפטית לא תעסוק בענינו כל
 עוד הדבר מונח בפני הגוף המינהלי (סעיף 8א(ד)

 המוצע).

ף 9 עבירות מינהליות הן בדרך כלל עבירות  סעי
 קלות יחסית, אשר הטיפול בהן אמור
 להיות מהיר ויעיל. לכן מוצע לקבוע לעבירות מינהליות
 תקופת התיישנות של שנה מיום ביצוע העבירה בדומה
 להסדר החל על עבירות קנס לפי סעיף 2:5א לחוק סדר
 הדין הפלילי; עם זאת, ביוון שייתכן שבעבירות מסוימות
 יידרש זמן רב יותר בשל אופי חקירת העבירה וכדומה,
 מוצע להסמיך את שר המשפטים לקבוע עבירות שבהן
 תקופת התיישנות העבירה תהית שנתיים, בהסכמת
 השר הממונה על ביצוע החוק שמכוחו נקבעו אותן

 עבירות.

 סעיף 8 נוסחו הנוכחי של החוק אינו מתייחס
 לנושא ביטול קנס אלא רק להחזר תשלום
 ששולם בשל טעות (סעיף דוא). סעיף 8א המוצע מעגן
 את סמכותו של תובע, שהוסמך לענין זת על ידי היועץ
 המשפטי לממשלה, לבטל את הקנס במקרים שבהם לא
 נעברה העבירה בידי מקבל ההודעה או שמטעם אחר אין
 ענין לציבור בהמשך ההליכים; סמבות זו מקבילה
 לסמכות תובע לבטל הודעת תשלום קנס לפי סעיף 229(ג)
 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסת משולב], התשמ״ב-982ו
 (להלן - חוק סדר הדין הפלילי). המועד המוצע לענין
 הגשת הבקשה לביטול ההודעה הוא שבועיים ממועד

 המצאת ההודעה.
 תיקון מוצע נוסף מאפשר להאריך את המועד לענין
 בקשה להישפט באשר אדם ביקש ביטול ההודעה. סעיף
 8(ג) לחוק העיקרי קובע כי נקנס רשאי לבקש להישפט
 בתוך 30 ימים מיום שהומצאה לו ההודעה על הטלת
 קנס מינהלי קצוב. סעיף 9(בץ3) לחוק העיקרי קובע מועד
 של 14 ימים לבקשה להישפט בשל הטלת קנס מינהלי
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 ביטול סעיף 12 10. סעיף 12 לחוק העיקרי - בטל.

בוא ״ביקש לים ״לפי סעיף 8״ י ימת במי ף 14 לחוק העיקרי, במקום הרישה המסתי  תיקון סעיף 14 11.- בסעי
נש היחידי, מסכום הקנס  אדם להישפט לפי סעיף 8(ג) והורשע, לא יפחת הקנס, אם הוא העו

 המינהלי שהוסל עליו.״

לם קנס מינהלי בשל אותה עבירה״  תיקון סעיף 5! 12. בסעיף 15 לחוק העיקרי, במקום ״ובלבד שטרם שו
בע ל תו דעה על הטלת הקנס: סעיף זה אינו נורע מסמכותו ש א ״ובלבד שטרם נמסרה הו בו  י

דעה להישפט על העבירה״. ם אם ביקש מקבל ההו שו ש כתב אי י  להג

א ״שישים״, ובמקום הסיפה, החל בו  תיקון סעיף ליי 13. בסעיף 16(א) לחוק העיקרי, במקום ״שלושים״ י
א ״זולת אס היה הקנס קנם מינהלי בו עד שנקבע לכך״, י ע במו י ד לים ״זולת אם הנקנס הו  במי
נו להישפט על דיע, בתקופה הקבועה לכך, כי ברצו תו בסעיף 2 והנקנס הו  קצוב במשמעו

 העבירה."

ר ב ס י ה ר ב  ד

 אפשרות זו ולהתמודד עם אי תשלום קנסות על ידי
 גבייתם בדרבים חלופיות, לרבות באמצעות הרחבת
 תחולת חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות,
 התשנ״ה-995ו, לגבי עבירות מינהליות. לכן מוצע לתקן
 את סעיף 15 ולקבוע, כי המועד הקובע לענין האפשרות
 להגיש בחב אישום הוא מועד מסירת ההודעה על הטלת

 הקנס ולא מועד תשלומו של הקנס.

ף 13 סעיף 16(א) לחוק קובע בי ״קנס מינהלי  סעי
 ישולם תוך שלושים ימים לאחר המצאת
 ההודעה על הטלתו לפי סעיף 3(א) או 10, זולת אם הנקנס
 הודיע במועד שנקבע לבך כי אינו מודה בעובדות
 המהוות את העבירה, בולן או מקצתן, או כי ברצונו

 להישפט על העבירה״.

 ראשית, מוצע להאריך את המועד לתשלום הקנס
 מ־ס3 ימים ל־60 ימים מיום קבלת ההודעה על הטלתו,
 וזאת בדי לאפשר הגשת בקשה לביטול הודעת תשלום
 הקנס, כאמור בסעיף 8א המוצע, וקבלת תשובה לבקשה;
 התקופה המוצעת בהסדר זה קצרה מהתקופה הקבועה
 לתשלום הקנס בעבירות קנס. הקבוע בסעיף 229(א) לחוק
 סדר הדין הפלילי, החל גס על עבירות תעבורה, מתוך
 הנחה שהיקף הקנסוח המינהליים המוטלים על ידי
 הרשויות השונות קטן יותר ולכן התקופה המוצעת

 מהווה זמן סביר להשיב לפניה.

 שנית, מוצע להשמיט את הסיפה הקובעת כי על
 תנקנס לשלם את הקנס בתוך המועד הקבוע ״זולת א•
 הנקנס מודיע במועד שנקבע לכך כי אינו מודה בעובדות
 המהוות את העבירה, בולן או מקצתן או כי ברצונו
 להישפט על העבירה״ ובמקום זאת לכתוב ״זולת אם היה
 הקנס קנם מינהלי קצוב והנקנס הודיע, בתקופה הקבועה

 לכך, כי כרצונו להישפט על העבירה.״

 באשד אדם מודיע שאינו מדדה בעובדות,
 מלכתחילה בלל לא קמה לו חובה לשל• כל קנס, ולכן
 אין צורך לציין בסעיף כי אם לא הודה אינו צריך לשלם
 את הקנס: זאת כיוון שאם ההודעה על תטלת הקנס

ף 1 ר סעיף 14 לחוק העיקרי קובע לאמור:  סעי

 ״הקנס שהוטל במשפט

 14. הורשע אדם שהוגש נגדו כתב אישום לפי סעיף 3ו,
 לא יפחת הקנס, אם הוא העונש היחידי, מסכום הקנס
 המינהלי שהוטל עלי1 לפי סעיף 8, אלא א• כן ראה בית
 המשפט, מנימוקים שיירשמו, נסיבות מיוחדות

 המצדיקות הפתתתו.״

 סעיף 8 מתייתם לקנסות מינהליים קצובים: לגבי
 קנם מינהלי כלתי קצוב, לפי סעיף 10, סכום הקנס
 לעבירה מסוימת נקבע רק כאשר אדם מודה אי שאיני
 משיב להודעה - ואז רואים אותו כאילו הודה. סכום
 באמור לא נקבע א• מקבל ההודעה בדבר הקנס מבקש
א^, הדן בקנסות שאינם קצובים,  להישפט, סעיף 9(
 קובע אמנם כי בהודעה לנקנס יש לציין מהו הקנס
 המינהלי שנקבע לעבירה, אך לפי סעיף 2יד) שיעור הקנס
 יכול להיות מרבי בלבד או מזערי ומרבי, ולכן לא בכל
 מקרה יתאים לשמש כעונש מינימלי בבית המשפט
 כאמור בסעיף 14: לאור זאת, מוצע שהסעיף יתייחס רק

 לקנסות קצובים.

 סעיף 12 סעיף 15 לחוק קובע כדלקמן:

 ״םמבוח תובע

 15. קביעת עבירה בעבירה מינהלית אין בה בדי לגרוע
 מסמכותו של תובע להגיש ״בשלה כתב אישום, כאשר
 הוא סבור שהנסיבות מצדיקות זאת מטעמים שיירשמו,

 ובלבד שטרם שולם קנס מינהלי בשל אותה עבירה.״

 לפי נוסח זה של הסעיף, אף אם הנסיבות אינן
 מצדיקות הגשת כתב אישום אלא הטלת קנס מינהלי,
 הרי שאם ארם לא שילם קנס מינהלי שתוטל עליו, ניתן
 להגיש בשל העבירה כתב אישום. הםרר זה הופך את
 הגשת כתב האישום למעין דדך חלופית לגביית קנס
 מינהלי, ויוצר עומס על בתי המשפט במקרים שבהם אין
 כל הצדקה אחרת להגשת כתב אישום. מוצע לבטל
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 14. במקום סעיף דו לחוק העיקרי יבוא: החלפת סעיף דו

ו נ ע בי ברצו י ד לם אדם קנס מינהלי במועד, לא הו  ״קנס שלא שולם 17. (א) לא שי
ר בסעיף 9(בץ2), תיתוסף על הקנס בה באמו ב תשו לא השי  להישפט ו

. ן ף 67 לחוק העונשי ר בסעי ר באמו עו  תוספת פיגור בשי

גור ם תוספת פי בע המוסמך רשאי לפטור אדם מתשלו  (ב) התו
ם לה לאי תשלו , כולה או מקצתה, אם נובח שהעי (א) ר בסעיף קטן  כאמו

עד היא אחת מאלה:  במו

נה ל סיבה שאי ש עד ב  (1) נבצר מהמבקש לשלם את הקנס במו
יה בו:  תלו

ת ו י ל רשו ר יסודה בתקלה ש ו ג וב בתוספת הפי  (2) הסיבה לחי
 המדינה.

ו ן קנם מינהלי״שניתוספה עלי ם או שנגבה על חשבו ל ו ש  (ג) סכום ש
ן גור ולאחר מכן על חשבו ן תוספת הפי ו  תוספת פיגור, ייזקף תחילה על חשב

 הפרשי הצמדה או ייזקף בדרך שנקבעה בתקנות.״

 (ב) תוספת הפיגור תהיה % 2/י 1 מסכום הקנס.
 שלא שולם, לכל שבוע של פיגור או תלק ממנו: שונה
 שיעור קנס הפיגורים הקבוע בסעיף 2(א) לחוק תמסים
 (קנס פיגורים), תתשמ״א-980ו, ישתנה בהתאם גם

 שיעור הקנס הקבוע בסעיף קטן זה.
 (ג) ...״.

 דרך חישוב תתוספות לפי סעיף זת מורכבת למדי,
 ולכן מוצע להתאים את דרך חישוב התוספת לזו
 הקבועה בסעיף 67 לתוק העונשין לגבי קנם שלא שולם

 במועדו. סעיף זה קובע כדלקמן:

 ״תוספת פיגור על אי תשלום קנס

 67. (א) קנס שלא שולם, כולו או מקצתו, במועד
 הקבוע, תיווסף עליו תוספת פיגור (לתלן - התוספת).

 (ב) שיעור התוספח יהיה חמישים אחוזים מן
 הקנס או מחלקו שלא שולם, לפי הענין: בתום כל תקופה
 של שישה חודשים שעברו מן המועד הקבוע - חמישים

 אחוזים נוספים מן הקנס או מחלקו כאמור.״

 החוק כנוסחו היום אינו מאפשר, לכאורה, לפטור
 אדם מתוספת הפיגור, גם אם קיימת סיבה מוצדקת לאי
 תשלום הקנס המינהלי במועד: סעיף דו(ב< המוצע
 מסמיך את התובע לפטור אדם מתשלום תוספת הפיגור
 בתתקיים אחת מתעילות המנויות בסעיף, שהן גם
 העילות הקבועות בסעיף 229 לחוק סדר הדין הפלילי,
 לגבי ביטול תשלום כפל קנם או תוספת פיגור בשל אי

 תשלום במועד של הקנס הנקוב בהודעת תשלום קנס.

י ר ב  ד

 המינהלי נעשית לפי סעיף 8(א), דהיינו קנס מינהלי
 קצוב, ממילא לא קיימת בחוק אפשרות לתודות או לא

 לתודות בעובדות.

 לעומת זאת אם ההודעה על גובה הקנס נעשית
 לפי סעיף 10, המתייחס לקנס מינהלי שאינו קצוב, היא
 יכולה להינתן על ידי הרשם רק לאחר שהאדם הודה(או
 שרואים אותו באילו הודה, לפי סעיף 9(ג), דהיינו כשלא
 השיב כלל להודעת הרשם), אך לא במקרה שהאדם
.(1X9)2 הודיע שאינו מודה בעובדות כאמור בסעיף 
 בשלב שבו אדם מודיע שאינו מודה בעובדות עדיין לא
 הוטל עליו סכום הקנס שעליו לשלם: לכן הקביעה ולפיה
 אין צורך לשלם את הקנס לאחר המצאת הודעה לפי
 סעיפים אלה אם אדם מודיע שאינו מודה בעובדות היא

 מיותרת.

 יתרה מכך, גם האמירה ולפיה אדם אינו צריך
 לשלם את הקנס שהוטל עליו אם הודיע כי ברצונו
 להישפט טובה רק לגבי קנס קצוב: אדם שהוטל עליו קנס
 בלתי קצוב ובוחר להישפט (סעיף 9(3X1!), בדומה למי
 שמודיע שאינו מודה בעובדות, יכול לבקש להישפט רק
 לאחר שהודיעו לו על עצם הטלת הקנס, בשעה שסכום

 הקנס המינהלי טרם נקבע.

 סעיף 14 סעיף 17 לחוק קובע:

 ״קנם שלא ש1לם

 17. (א) לא שילם אדם קנס מינהלי במועד שנקבע
 לכך, ייווספו עליו הפרשי הצמדה כפי שנקבע בתקנות

 וכן תוספת פיגור.
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א לחוק העיקרי - ו  בסעיף ל

ם ו א ״החזר תשל בו ם בטעות״ י ל ו ש ים, במקום ׳•׳החזר תשלום ש לי ) בכותרת השו ו ) 
ל קנס שבוטל״:  ש

א ״שבוטל״. בו  (2) במקום ״שהוטל בטעות״ י

לים ״התשל״ז-1977״ - יימחקו. ף 19(ב), המי  בסעי

 אחרי סעיף 22 לחוק העיקרי יבוא:

, לא ן הפלילי י ף 10(2) לחוק סדר הד ר בסעי ) על אף האמו ו  ״התיישנות עונש 22א. (א) (
ל עבירה מסוג עוון, ואם ש טל ב ית קנס מינהלי שהו  וסיווג עבירה יתלו בגבי
ום טל הקנס או מי ו בו, אם מיום שהו כ משי עו לא י צו  נפסק בי

ע, לפי המאוחר, עברו 5 שנים. צו  הפסקת הבי

טל קנם מינהלי בשל עבירה ם או שהו שו גש כתב אי  (2) הו
. ן הפלילי י נש סעיף 10 לחוק סדר הד  מסוג חטא, יחול על העו

וג ו ת את סי ו נהלית כדי לשנ ן בקביעת עבירה כעבירה מי  (ב) אי
ף 24 לחוק העונשין.״  העכירה באמור בסעי

 תיקון סעיף 7וא 15.

 תיקון סעיף 19 16,

 הוספת סעיף 22א 7 1,

 18. בתוספת לחוק העיקרי, אחרי הכותרת יבוא:

 טור ב׳
 ״טור א׳ התקנות שבהן נקבעה עבירה

 שם החוק או הפקודה מינהלית לפי החוק או הפקודה

ות (קנס מינהלי נהלי ת המי רו  חוק איסור הונאה בכשרות, התשמ״ג-1983 תקנות העבי
, - איסור הונאה בכשרות)

י ,  התשנ״ב-1992

ת (קנס מינהלי ו נהלי ת המי רו  חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים, תקנות העבי
רת נהיגת רכב בחוף הים), - עבי  התשנ״ז-ל199

י ־א- 01ס22  התשס׳

 תיקון התוספת

ר ב ס י ה ר ב  ד

 כאשר עבירה היא מסוג עוון, תקופת התיישנות העונש
 היא 10 שנים, ואילו באשר העבירה היא מסוג תטא,

 תקופת התיישנות העונש היא 3 שנים.

 מצב זה יוצר אי בהירויות. כגון, האם סיווג
 העבירה בחטא או בעוון נעשה בהתאם לסיווג העבירה
 לפי העונש המרבי שאותו מוסמך ביה המשפט להטיל
 בשל העבירה או בהתאם לגובה הקנס המינהלי. הסעיף
 המוצע בדבר התיישנות העונש בא להבהיר, כי סיווג
 העבירה נקבע לפי העונש שאותו מוסמך בית המשפט
 להטיל בשל העבירה: זאת כיוון שעצם הפיכת עבירה
 לעבירה מינהלית מהווה דרך לאכיפתה, אך אינו בא
 לשנות את סיווגת ואינו מפחית בהכרח מחומרתה כאשר
 היא עבירה מסוג עוון: עם זאת, כאשר בעבירה מינהלית
 מסוג עוון הוחלט שלא להגיש כתב אישום אלא להטיל
 קנס מינהלי, מלמד הדבר על בך שנסיבות העבירה לא
 היו חמורות כמיותר: במקרים אלו מוצע להגביל את
 תקופת התיישנות גביית הקנס לחמש שנים, כאמור

 בסעיף קטן(א) המוצע.

 סעיף 15 סעיף לוא לחוק קובע כדלקמן:

 ״החזר תשלום ששולם בטעות

 לוא. שילם ארם סכום כסף בשל קנס מינהלי שהוטל
 בטעות, יוחזר לו הסכום ששילם, בתוספת הפרשי
 הצמדת וריבית כמשמעותם בחוק פסיקת ריבית

 והצמדה, התשב״א-1961, מיום תשלומו.״

 סעיף 3א המוצע מאפשר ביטול הקנס בהתאם
 לעילות שנקבעו בו: מוצע לתקן את סעיף החזר התשלום
 ולהחילו על כל קנס שבוטל ולא רק על קנס שהוטל

 בטעות.

ו כיום אין התוק קובע תקופת התיישנות ף ד  סעי
 שונה לגבי עונש על עבירה מינהלית, וכן
 לכאורה חלים בענין זה כללי התיישנות העונש
 הכלליים, הקבועים בסעיף •1 לחוק סדר הרין הפלילי:

 ק״ת התשנ״ב. עמ׳ 990.
 ק״ת התשס״א, עמי 1060.
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 טור ב•
 טור א׳ התקנות שבהן נקבעה עבירה

 שם החוק או הפקודה מינהלית לפי החוק או הפקודה
ת (קנם מינהלי ו נהלי ת המי רו דה, תקנות העבי  חוק ארגון הפיקוח על העבו

ו - בטיחות בעבודה), התשני׳ו-1995ג  התשי״ד-954ו

, דה [נוסח חדש] דת הבטיחות בעבו  פקו
 התש״ל-1970

ד נות ומחלות משלח י דת תאו  פקו
 (הודעות), 1945

ת (קנס מינהלי ו נהלי ת המי רו ה תקנות העבי ים (מיתקני שתי רי בו  חוק בנינים צי
הגשת מים ה ו - חובת התקנת מיתקן שתי ם צוננים), התשמ״ז-986ו  למי

י 4  צוננים), התשמ״ח-1988

ות (קנס מינהלי נהלי ת המי רו  חוק הגנת הצרכן, התשמי׳א-1981 תקנות העבי
1 - חיקוקי צרכנות), התשמ״ח-51988 דות, 1947 לות והמי  פקודת המשקו

ת (קנם מינהלי ו נהלי ת המי רו ת בנאמנות, תקנות העבי ו תפ ת משו  חוק השקעו
ת י ן בעי ת לפתרו ערכו ווח על הי - אי די  התשנ״ד-1994

1 רות ערך, התשכ״ח-1968 באג 2000), התש״ס-61999 י י  חוק נ

ת (קנס מינהלי ו נהלי ת המי רו ל תקנות העבי בניהו ת ו ץ השקעו ו ע י י  חוק הסדרת העיסוק ב
ת י ן בעי ת לפתרו ערכו - אי דיווח על הי  תיקי השקעות, התשנ״ה-1995

 באג 2000), התש״ס-999ו

ת (קנס מינהלי ו י נהל ת המי רו  תקנות העבי
ת ומנהלי תיקי השקעות), עצי השקעו ו - י

י י  התשס״ב-2001

ת (קנס מינהלי ו נהלי ת המי רו  חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, התשמ״א-1981 תקנות העבי
- פיקוח על עסקי ביטוח), התשס״א-

י  ו8200

ת (קנס מינהלי ו נהלי ת המי רו ת (איסורי חמץ),. התשמ״ו-986ו תקנות העבי  חוק חג המצו
1 ת תמץ), התשמ״ח-988־91 - איסור הצג

ת (קנס מינהלי ו נהלי ת המי רו דת המכס תקנות העבי  פקו
2 - חיקוקי מסים), התשמ״ז-1987ס דת מס הכנסה  פקו

 חוק מס ערך מוסף, התשל״ו-1975

,  חוק מם קניה (טובין ושירותים)
 התשי״ב-1952

ים, י צו ש וקרן פי  חוק מס רכו
 התשב״א-1981

 חוק מס שבח מקרקעין, התשכ״ג-963ו

ז ק״ת התשנ״ו, עמ• 62. ״ ק׳ית התשס״ב, עמ׳ 148.  ג

י ק״ת התשם׳א, עמי ו106 1 ק״ת התשמ״ת, עמי .565 6 4 

1 ק״ת התשמ״ת, עמ• 364. ״ ק״ת התשמ״ח, עמ• 366. 5 

2 ק״ת התשמ״ז, עמי 906. 1 ק״ת התש״ם, עמ• .154 0 4 
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 התקנות שבהן נקבעה עבירה
 מינהדית לפי החוק או הפקודה

 טור א׳
 שם החוק או הפקודה

רות ת (עבי ו י רות המעהל  תקנות העבי
2 י  בטיחות בשיט), התשם״ח-988ו

, התשל״א-1971  פקודת הנמלים [נוסח חדש]

ות (קנס מינהלי נהלי ת המי רו  תקנות העבי
2 ״ד-994ר ת נוער), התשנ ד ו - עב

דת הנוער, התשי״ג-953ו ו  חוק עב

ות (קנס מינהלי נהלי ת המי רו  תקנות העבי
ם זרים שלא בדין), י בד - העסקת עו

 התשנ״ב-1992"

א כדין), ל ם זרים (העסקה ש י בד  חוק עו
א- 1991 י ׳  התשנ

ות (קנם מינהלי נהלי ת המי רו  תקנות העבי
ת פיקוח על המטבע), התש״ס- ו ר - עבי

"1999 

 חוק הפיקוח על המטבע, התשל״ח-978ו

ת (קנס מי נהלי ו נהלי ת המי רו  תקנות העכי

- תיקוקי צרכנות), התשמ״ח-1938

ות (קנס מינהלי נהלי ת המי רו  תקנות העבי
2 ת מזון), התשמ״ח-51988 כו - אי

ם ושירותים,  חוק הפיקוח על מצרכי
 התשי״ח-1957

ת (קנם מינהלי ו נהלי ת המי רו  תקנות העבי
ת התעסוקה), התשמ״ח- ו ר - הוראות שי

" 1 9 8 8 

ת התעסוקה, התשי״ט-959ו ו ר  תוק שי

ת (קנס מינהלי ו נהלי ת המי רו  תקנות העבי
״ב- - אי תשלום שכר מינימום), התשנ

2 7  992 ו

 חוק שכר מינימום, התשמ״ז-ד99ל

ות (קנם מינהלי נהלי ת המי רו  תקנות העבי
רה ומנו-תה), ת עבו ו ע - ש

"״.  התשנ״ח-998ז

״א- 1951 דה ומנוחה, התשי ת עבו ו ע  חוק ש

2 ק״ת התשמ״ח, עמי 4:8. 1 

2 ק״ת התשנ״ד, עמי 686. 2 

2 ק״ת התשנ״ב, עמי 166 ו. 5 

 ״ ק ית התש״ס, עבו׳ 2.
2 ק״ת התשמ״ח, עמי 718. 5 

 *2 ק״ח התשמ״ח, עמי 718,
1 ק״ת ההשנ״ב, עמי 1306. 7 

2 ק״ת התשנ״ח, עמי 1352. 9 
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