
התשס"ה2005* ,(43 מס' (תיקון הפלילי הדין סדר חוק

225א סעיף ו. בחוק סדר הרין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב1982 (להלן  החוק העיקרי),תיקון
יבוא: ואחריו 27ב", סעיף "לפי יבוא ו70א" 69ב סעיפים "לפי במקום 225א(א), בסעיף

שהחשד התעבורה2, בפקודת כמשמעותה תעבורה עבירת העבירה היתה ''(או)
עליה יוגש לא האמורה, לפקודה 27א בסעיף כאמור רכב צילום על מבוסס לביצועה
כתב אם קנס, תשלום הודעת או הזמנה בענינה הרכב לבעל יומצאו ולא אישום כתב
כמפורט תקופה ועברה נשלחו טרם הקנס תשלום הודעת או ההזמנה האישום,

להלן:

;(2) בפסקה כאמור רכב למעט העבירה, ביצוע ממועד חורשים ארבעה (ו)

רכב או חדש רכב הרכב היה אם העבירה, ביצוע ממועד חורשים שישה (2)

הכנסת. של הכלכלה ועדת באישור התחבורה, שר שקבע מסוג

לא כי הרכב בעל הוכיח (או), קטן שבסעיף ו(2) (ו) בפסקאות האמור אף על (א2)
להגיש ניתן התעבורה, לפקודת 27ב סעיף לפי לעבירה פלילית אחריות עליו חלה
מיום שנה עברה לא אם קנס תשלום הודעת או הזמנה להמציא או אישום כתב

העבירה. ביצוע

מי בידי לראשונה עליו ניתן הרכב שרישיון רכב  חדש" "רכב זה, בסעיף (א3)
ימים 30 חלפו ולא לכך, אותו הסמיכה התעבורה, בפקודת בהגדרתה הרישוי, שרשות
ברשות בעליו פרטי ואת הרכב את לרשום המחייבת עסקה ביצוע ממועד

הרישוי."

יבוא:תיקון סעיף 239א ואחריו "(א)", יסומן בו האמור העיקרי, לחוק 239א כסעיף .2

על מבוסס לביצועה שהחשד עבירה (א) קטן בסעיף כאמור העבירה היתה "(ב)
ולא אישום כתב עליה יוגש לא התעבורה, לפקודת 27א בסעיף כאמור רכב צילום
לחקירה העבירה בביצוע החשוד הוזמן כן אם אלא למשפט, הזמנה בענינה תומצא
225א(א1)(1) בסעיף כמפורט התקופות בתוך העבירה ביצוע על הודעה לו נשלחה או

(א2)." קטן בסעיף האמור התקיים או (2) או

התשמ"בתחילה משולב], [נוסח הפלילי הדין סדר לחוק ו239א 225א סעיפים של תחילתם .3
פרסומו. מיום חורשים שישה זה, בחוק בנוסחם 982ו,

שרון אריאל
הממשלה ראש

לבני ציפי
ממלאת מקום שר המשפטים

קצב משה
המדינה נשיא

ריבלין ראובן
הכנסת ראש יושב

חוק בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;(2005 בינואר 5) התשס"ה בטבת כ"ד ביום בכנסת התקבל
3165, מיום אי באב התשס"ב (10 ביולי 2002), עמ' 865.

1 ס"ח התשמ"ב, עמ' 43; התשס"ד, עמ' 519.
2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.


