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.בסעיף
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לפקודת

שפיכתם של שמנים לתוך מי הים ) 1 1936 ,להלן

 הפקודה( ,

בסופו יבוא:
""עבירת קנס"  עבירה לפי סעיף . "3
תיקון סעיף 3

הוספת סעיפים
3א3ה

בסעיף  3לפקודה'
.2
עשרת אלפים לירות" .
.3

אחרי

במקום

"לקנס שלא

יעלה על מאה

לירות"

יבוא

"לקנס של

סעיף  3לפקודה יבוא:

"ברירת קנס
במקום שפיטה

היה למנהל הנמל יסוד להאמין כי אדם פלוני עבר עבירת קנס,
3א 0) .
רשאי הוא למסור לו הזמנה למשפט בנוסח שנקבע; בהזמנה יואשם המוזמן
בעבירה שתצויין בה ותינתן לו הברירה לשלם קנס בשיעור שנקבע
במקום להישפט על אותה עבירה.
מי שנמסרה לו הזמנה כאמור' רשאי תוך עשרה ימים מיום
)(2
המסירה לשלם בבית המשפט הנקוב בהזמנה ,או לשלוח אליו בדואר' את
הקנס בשיעור שנקבע לעבירה המפורשת בהזמנה .
כל עוד לא החליט מנהל הנמל להשתמש בסמכותו לפי סעיף
)(3
זה לגבי אדם פלוני בשל עבירה פלונית' מותר לפתוח בהליכים משפטיים
שלא לפי סעיף זה נגד אותו אדם בשל אותה עבירה' בכפוף לאמור
בסעיף  8ואין בסעיף זה כדי לחייב את המנהל להשתמש בסמכותו לפיו .

שיעורי הקנס
ונוסח ההזמנה

שר התחבורה יקבע בצו שיפורסם ברשומות את נוסח ההזמנה
3ב(1) .
לענין סעיף 3א ואת אופן מסירתה וכן את שיעור הקנס לכל עבירת קנס
ולכל עבירת קנס חוזרת שנעברה על ידי אותו אדם .
שיעור הקנס הקבוע בצו כאמור לא יעלה על 5000
)(2
לעבירה ראשונה ועל  10'000לירות לכל עבירה חוזרת.

לירות

שר התחבורה רשאי לקבוע בצו כאמור שיעורים שונים לקנס'
)(3
בהתחשב בנפח הספינה או הסירה' במקום ביצוע העבירה ובנסיבות אחרות.
דינו של
משלם הקנס
דינו של מי שאינו
משלם את הקנס

שילם אדם את הקנס כאמור בסעיף 3א ) '(2רואים אותו כאילו הודה
3ג.
באשמה לפני בית המשפט' הורשע ונשא את עונשו .
לא שילם אדם את הקנס כאמור בסעיף 3א) (2רואים את
3ד(1) .
ההזמנה שנמסרה לו כאילו היתה הזמנה למשפט שהוצאה ונמסרה לו על
פי סימן ה' לפרק די לחוק סדר הדין

הפלילי' תשכ"ה.2 1965

לא שילם אדם את הקנס כאמור בסעיף 3א ) (2ובית המשפט
)(2
הרשיעו על העבירה' יטיל עליו ביתהמשפט קנס לא פחות מסכום הקנס
שנקבע לאותה עבירה לפי סעיף 3ב ,זולת אם הוכיח הנאשם נסיבות
מיוחדות שיפורשו בגזר הדין להצדקת הטלת קנס נמוך יותר' ורשאי הוא
להטיל עליו הוצאות המשפט בסכום שיקבע' בין שהתייצב לדין ובין
שנשפט שלא בפניו.
* נתקבל בכנסת ביום ב' בתמוז תשכ"ו ) 20ביוני  ; (1966הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה"ח ,670
עמ' . 375
 1ע"ר  , 1936תוס'  1מס'  ,612עמ' . 216
 2ס"ח  ,458תשכ"ה ,עמ' . 161

תשכ''ח,

ערובה לתשלום
3ה .אדם שנמסרה לו הזמנה לפי סעיף 3א' או שהואשם לפי פקודה זו,
הקנס
רשאי מנהל הנמל' בבואו להשתמש בסמכויותיו לפי פקודת הנמלים,3
שלא להרשות לאניה או לסירה' שבהן או בקשר אליהן נעברה העבירה,
לצאת מתחום הנמל כל עוד לא נמסרה לו ערובה לתשלומו של הקנס
במקרה של הרשעה בעבירה; סכום הערובה ,צורתה' תקופתה' תנאיה
ודרכי גבייתה ייקבעו בתקנות ".
בסוף הפקוידה יבוא:
.4
''תקנות לביצוע
ביןלאומית
אמנה

)א( שר התחבורה רשאי להתקין תקנות לביצוע האמנה הביך
.9
לאומית למניעת זיהום הים בנפט' ,41954ובין השאר רשאי הוא לקבוע
בתקנות אלה שהעובר על הוראותיהן יהא צפוי לעונש כפי שנקבע
בסעיף .3
)ב( על אף האמור בסעיף  (2) 2יהא לתקנות לפי סעיף זה תוקף
לגבי ספינה ישראלית גם מעבר לתחומי מימי החופין של המדינה  באשר
היא שם ",
אשכול
לוי
כרמל
משה
שר התחבורה
ראש הממשלה

קדיש לוז
יושב ראש הכנסת
ממלא מקום נשיא המדינה
 3חוקי

א''י  ,כרך ב' ,פרק קי"ד ,עמ'  ; 114ס"ח ,130

תשי"ג  ,עמי . 130
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