מספר פנימי2009840-4160 :

נספח מס' מ/1096-א'

הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס'  ,)78התשע"ז–2017

הצעת חוק זו נדונה בכנסת בקריאה הראשונה ביום י"ב בכסלו התשע"ז
( 12בדצמבר  ,) 2016והועברה לוועדת החוקה חוק ומשפט.
הצעת החוק מוגשת – ללא הסתייגויות – לקריאה השנייה ולקריאה
השלישית ביום י"ז באדר התשע"ז ( 15במרס .)2017
להצעת החוק הוגשו בקשות רשות דיבור.
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הצעת חוק לקריאה השנייה ולקריאה השלישית
מספר פנימי2009840-4160 :

נספח מס' מ/1096-א'
חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס'  ,)78התשע"ז–2017
ביטול סעיף 222

.1

בחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] ,התשמ"ב–( 11982להלן – החוק
העיקרי) ,סעיף  – 222בטל.

תיקון סעיף 222א .2

בסעיף 222א לחוק העיקרי ,במקום הרישה עד המילים "תשלום קנס" יבוא
"נקבע לעבירת קנס ,קנס בשל עבירה נמשכת ,לא יוטל הקנס ,אלא אם כן
צורפה להודעת תשלום הקנס".

ביטול סעיפים .3 223
עד 225

סעיפים  223עד  225לחוק העיקרי – בטלים.

תיקון סעיף 225א .4

בסעיף 225א(א) לחוק העיקרי ,במקום "ולא יומצאו בעניינה הזמנה לפי סעיף
 222או הודעת תשלום קנס" יבוא "ולא תומצא בעניינה הודעת תשלום קנס".

תיקון סעיף 228

.5

תיקון פקודת
בריאות העם

.6

בסעיף  228לחוק העיקרי –
( )1

במקום סעיף קטן (א) יבוא:
"(א) עבירת קנס היא עבירה של ברירת משפט ויחולו עליה הוראות
סעיף זה וסעיפים  229עד ;".230

( )2בסעיף קטן (ב) ,במקום "למי שהוסמך כאמור בסעיף  "222יבוא "למי
שהשר לביטחון הפנים או השר הממונה הסמיכו לכך ,או לעובד רשות מקומית
שראש הרשות המקומית הסמיכו לכך ,לפי העניין";
( )3

בסעיף קטן (ד) ,במקום "קביעת עבירת קנס כעבירה של ברירת משפט"

יבוא "קביעת עבירה כעבירת קנס".
בפקודת בריאות העם ,2בסעיף 61א( ,)2במקום "סעיף  "222יבוא "סעיף
(228ב)".

 1ס"ח התשמ"ב ,עמ'  ;43התשע"ז עמ' .338
 2ע"ר  ,1065תוס'  ,1עמ'(ע)( 191א) ;239ס"ח התשע"ז ,עמ' .407
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תיקון חוק
ההתגוננות

.7

בחוק ההתגוננות האזרחית ,התשי"א– ,31951בסעיף 24א ,בכותרת השוליים,
במקום "ברירת קנס" יבוא "עבירת קנס".

האזרחית
תיקון חוק השיפוט .8

בחוק השיפוט הצבאי ,התשט"ו ,41955-בסעיף 192ה(1ב) ,במקום "לפי סעיף

הצבאי

176ג ,הזמנה לפי סעיף  222לחוק סדר הדין הפלילי או" יבוא "לפי סעיף 176ג
או" ובמקום "לאותו חוק" יבוא "לחוק סדר הדין הפלילי".

תיקון חוק

.9

בחוק הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה) ,התשכ"א–– 51961

הרשויות
המקומיות (הסדרת
השמירה)

תיקון פקודת

.10

התעבורה
תיקון חוק רישוי
עסקים

( )1

בסעיף  ,3המילים "הכל בכפוף להוראות סעיף  – "16יימחקו;

( )2

סעיף  – 16בטל.

בפקודת התעבורה ,6בסעיף 27א(1ב) ,במקום "בסעיף  "222יבוא "בסעיף
(228ב)".

.11

תיקון פקודת מניעת .12
זיהום
מי־ים בשמן

בחוק רישוי עסקים ,התשכ"ח– ,71968בסעיף 14א(1ג) ,במקום "בסעיף "222
יבוא "בסעיף (228ב)".
בפקודת מניעת זיהום מי־ים בשמן [נוסח חדש] ,התש"ם– ,81980בסעיף (27א),
במקום "סימן ד' וסימן ה' של פרק ד' לחוק סדר הדין הפלילי ,התשכ"ה–"1965
יבוא "סימן ה' וסימן ו' של פרק ד' לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב],
התשמ"ב–."1982

תיקון חוק למניעת .13
העישון במקומות
ציבוריים והחשיפה
לעישון

בחוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון ,התשמ"ג–,91983
בסעיף 8א(ה) ,המילה "בנין" – תימחק ,ובמקום "הזמנה שבה יואשם האדם
באותה עבירה ותינתן לו הברירה לשלם את הקנס במקום להישפט על העבירה
האמורה ",יבוא "הודעת תשלום קנס".

 3ס"ח התשי"א ,עמ'  ;78התשע"ז ,עמ' .426
 4ס"ח התשט"ו ,עמ'  ;171התשע"ז ,עמ' .422
 5ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;169התשע"ז ,עמ' .241
 6דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,7עמ'  ;173התשע"ז ,עמ' .67
 7ס"ח התשכ"ח ,עמ'  ;204התשע"ז ,עמ' .79
 8דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  , 33עמ'  ;630ס"ח התשע"א ,עמ' .743
 9ס"ח התשמ"ג ,עמ'  ;148התשע"ד ,עמ' .595
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תיקון חוק שמירת .14
הניקיון

בחוק שמירת הניקיון ,התשמ"ד– ,101984בסעיף 15א(ה) ,המילים "במסירת
הזמנה לפי סעיף  222לחוק סדר הדין הפלילי או" – יימחקו ,ובמקום "לחוק
האמור" יבוא "לחוק סדר הדין הפלילי".

תיקון חוק הפיקדון .15
על מכלי משקה

בחוק הפיקדון על מכלי משקה ,התשנ"ט– ,111999-בסעיף 18א ,במקום "כתב
אישום ,להמציא הזמנה למשפט" יבוא "כתב אישום".

.16

בחוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית – סמכויות פקחים) ,התשס"ח–

תיקון חוק
הרשויות

– 122008

המקומיות (אכיפה
סביבתית –
סמכויות פקחים)
( )1

בסעיף  ,5במקום "הזמנה לפי סעיף  "222יבוא "הודעת תשלום קנס לפי

סעיף (228ב)";
( )2בסעיף (8ב) ,המילים "מסירת הזמנה לפי סעיף  222לחוק סדר הדין
הפלילי ,או" – יימחקו ,ובמקום "לחוק האמור" יבוא "לחוק סדר הדין
הפלילי".
תחילה ,תחולה
והוראת מעבר

.17

(א)

תחילתו של חוק זה ,למעט סעיף  9שבו 120 ,ימים מיום פרסומו (בסעיף

זה – יום התחילה) והוא יחול על הודעת תשלום קנס שנמסרה לפי סעיף (228ב)
לחוק העיקרי ,כנוסחו בסעיף  5לחוק זה ,ביום התחילה ואילך.
(ב) הוראות סעיף (228א) לחוק העיקרי ,כנוסחו בסעיף  5לחוק זה ,יחולו גם
על עבירה שנקבעה כעבירת קנס בצו לפי כל דין ושהיה בתוקף ערב יום התחילה.
(ג)

מי שהוסמך ,ערב יום התחילה ,למסור הזמנה לפי סעיף  222לחוק

העיקרי ,כנוסחו ערב ביטולו בסעיף  1לחוק זה ,יראו אותו כאילו הוסמך למסור
הודעת תשלום קנס לפי סעיף (228ב) לחוק העיקרי ,כנוסחו בסעיף  5לחוק זה.

***************************************************************************************

 10ס"ח התשמ"ד ,עמ'  ;142התשע"ג ,עמ' .205
 11ס"ח התשנ"ט ,עמ'  ;170התשע"א ,עמ' .747
 12ס"ח התשס"ח ,עמ'  ,534התשע"ב ,עמ' .559

-4-

נספח מס' מ/1096-א'

הסתייגויות ובקשות רשות דיבור
להצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס'  ,)78התשע"ז–2017

הסתייגויות
אין הסתייגויות
***************************************************************************************

בקשות רשות דיבור
חברי הכנסת מיכל רוזין ,זהבה גלאון ,אילן גילאון ,עיסאווי פריג' ,תמר זנדברג
***************************************************************************************

