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התקבל בכנסת ביום י"ח באדר ב' התשס"ח ( 25במרס  ;)2008הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הכנסת  ,166 -מיום ב' באב התשס"ז ( 17ביולי  ,)2007עמ' .258
ס"ח התשמ"א ,עמ'  ;322התשס"ו ,עמ' .153
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(ה) על אף האמור בסעיף קטן (ד) ,רישום בדבר החלטה שלא לחקור או שלא להעמיד
לדין כאמור בסעיף 11א ,בנוגע לעבירה שאינה פשע ,יבוטל בתום שבע שנים מיום
האירוע ,אלא אם כן החליט הגורם המוסמך אחרת; החלטת הגורם המוסמך לפי סעיף
קטן זה תינתן בכתב ,ותהיה בהתאם לאמות מידה שקבע השר לביטחון הפנים באישור
ועדת החוקה".
החלפת סעיף 22

.2

תחילה

.3

במקום סעיף  22לחוק העיקרי יבוא:
.22

"עונשין

(א) מי שהשיג או דרש מן המרשם ,במישרין או בעקיפין,
מידע שאינו זכאי לקבלו ,דינו  -מאסר שנה; בסעיף זה,
"מידע"  -רישומים אחרים כאמור בסעיף (1ג) ופרטי רישום
כאמור בסעיף .2
(ב) מי שהשיג או דרש מן המרשם ,במישרין או בעקיפין,
מידע שאינו זכאי לקבלו לשם העסקה או לשם קבלת החלטה
בעניין האדם שהמידע נוגע לו ,דינו  -מאסר שנתיים; לעניין
זה ,לא יראו מי שעשה כאמור כזכאי לקבל מידע מן המרשם,
בשל כך בלבד שהאדם שהמידע נוגע לו הסכים למסירת
המידע".

(א) תחילתו של סעיף (1ד) לחוק העיקרי ,כנוסחו בסעיף  1לחוק זה ,בתום שלושה
חודשים מיום פרסומו של חוק זה (להלן  -יום הפרסום).
(ב) תחילתו של סעיף (1ה) לחוק העיקרי ,כנוסחו בסעיף  1לחוק זה ,בתום שישה
חודשים מיום הפרסום; ואולם לעניין החלטה שלא לחקור או שלא להעמיד לדין כאמור
בסעיף 11א לחוק העיקרי שנתקבלה לפני יום הפרסום ,תהא תחילתו בתום שנתיים
מיום הפרסום.
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ראש הממשלה
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