
התשנ"ו1996* ,(23 מס' (תיקון הפלילי הדין סדר חוק

225א סעיף העיקרי),תיקון החוק  (להלן 1 התשמ"ב1982 משולב], [נוסח הפלילי הדין סדר בחוק ו.
יבוא. ואחריו (א) יסומן 225א בסעיף האמור

שביקש מי נגד אישום כתב הגשת למנוע בדי (א) קטן בסעיף באמור אין "(ב)
(א)." קטן בסעיף הקבועים המועדים עברו אם אף ,229 סעיף לפי להישפט

סעיף229 תיקון העיקרי לחוק 229 בסעיף .2

יבוא: (א) קטן סעיף במקום (ו)

מיום ימים תשעים תוך ישלם, קנס, תשלום הודעת לו שנמסרה מי "(א)

באחת פעל אם זולת בה, שצויין לחשבון בהודעה, הנקוב הקנס את ההמצאה,
אלה: מדרכים

לביטול בקשה ההמצאה, מיום ימים שלושים תוך לתובע, הגיש (1)

(ג); קטן בסעיף כאמור

בתקנות, שנקבעה בדרך ההמצאה, מיום ימים תשעים תוך הודיע, (2)
העבירה. על להישפט ברצונו שיש

רצונו על להודיע רשאי יהיה לא (1) בפסקה כאמור לביטול בקשה שהגיש מי
על ההודעה המצאת מיום ימים שלושים תוך אלא ,(2) בפסקה באמור להישפט

הביטול."; בענין התובע החלטת

ביום יחל להישפט בקשה להגשת הימים שלושים "ומנין המלים (ד), קטן בסעיף (2)
יימחקו;  ההמצאה"

 (ו) קטן בסעיף (3)

מקצתה" או "כולה ובמקום או" הקנס 'כפל יבוא ''מתשלום" אחרי ברישה, (א)
מקצתם"; או "כולם יבוא

תימחק;  (ו) פסקה (ב)

יבוא: (2) פסקה במקום (ג)

תלויה שאינה סיבה בשל במועד הקנס את לשלם מהמבקש נבצר (2)"
בו;";

או"; הקנס "בכפל יבוא לחיוב" "הסיבה אחרי ,(3) בפסקה (ד)

אדם על יחולו לא זה קטן סעיף הוראות "אולם יבוא בסופו (ח), קטן בסעיף (4)
(ג).''; קטן סעיף לפי הקנס תשלום הודעת את ביטל ותובע הקנס את ששילם

יבוא: (ח) קטן סעיף אחרי (5)

הקנס סכום יוחזר שולם, שהקנס לאחר קנס תשלום הודעת בוטלה "(ח1
ששולם."

חוק בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעות במרס1996); התשנ"ו(12 באדר כ''א ביום בכנסת נתקבל *
התשנ"ו(22 בשבט א' מיום חוק2484, ובהצעות 574 עמ' ביולי1995), התשנ"ה(19 בתמוז מיוםכ"א ,2425
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בקשות על גם יחולו זה בחוק בנוסחם העיקרי לחוק ו(ח1) (ח) 229(ו), סעיפים הוראות .3

בהן החלטה נתן טרם שהתובע ובלבד זה חוק של תחילתו לפני שהוגשו

מעבר הוראת

פרסום מיום חודשים שלושה זה, בחוק כנוסחו העיקרי לחוק 229(א) סעיף של תחילתו .4

זה חוק

תחילה

ויצמן עזר
המדינה נשיא

פרס שמעון
הממשלה ראש

וייס שבח

הכנסת ראש יושב

ליבאי דוד


