חוק סדר הדין הפלילי )תיקון מס'  ,(32התשס"א*2001
תיקון סעיף

229

 .1בחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[ ,התשמ"ב) 1 1982להלן  החוק העיקרי(,
בסעיף

229



נתקבל בכנסת ביום כ"ה בתמוז התשס"א ) 16ביולי
 ,2997מיום י"ד באייר התשס"א ) 7במאי  ,(2001עמי .606
;(2001

 1ס"ח התשמ"ב ,עמ'  ;43התשס"א ,עמ' .224

הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק

) (1בסעיף קטן )ב( ,במקום "ישלם את כפל הקנס; לא שילם ועברו שישה חודשים 
תיווסף על כפל הקנס" יבוא "תיווסף על הקנס" והמילים "שתחושב על בסיס הקנס
המקורי"  יימחקו;
) (2בסעיף קטן )ו( ,ברישה ,המילים "כפל הקנס או"  יימחקו ,במקום "כולם או
מקצתם" יבוא "כולה או מקצתה" ,ובפסקה ) (3שבו ,המילים "בכפל הקנס או" 
יימחקו;
)(3

אחרי סעיף קטן )חו( יבוא:

")ח (2לא שילם אדם את הקנס ,חלפו המועדים להגשת בקשה לביטול הודעת
תשלום קנס או להודעה על בקשה להישפט לפי סעיף קטן )א( ,ולא הוגשו
בקשות כאמור או הוגשה בזמן בקשה לביטול הודעת תשלום קנס ונדחתה ,יראו
אותו ,בתום המועדים הקבועים בסעיף קטן )א( להגשת בקשות אלה ,כאילו
הורשע בבית המשפט ונגזר עליו הקנס הנקוב בהודעת תשלום הקנס".

בחוק העונשין ,התשל"ז) 21977להלן 

.2
"חמישים אחוזים" יבוא "חמישה אחוזים".

חוק העונשין( ,בסעיף

)67ב(,

בסיפה ,במקום

מס' 63

לחוק העונשין ,כנוסחם בחוק זה ,יחולו גם

סעיף )229ב( ו)ו( לחוק העיקרי וסעיף 67
.3
על קנס שהוטל לפני תחילתו של חוק זה וטרם שולם ,ואולם לא יהיה בכך כדי לפגוע בכפל
הקנס ובתוספות פיגור שבהם התחייב אדם לפני תחילתו של חוק זה,

.4

תחילתו של חוק זה ארבעה חודשים מיום פרסומו.

.5

)א( )ו( על אף הוראות סעיף  ,3מי שהוטל עליו קנס על ידי בית משפט או על ירי
מסירת הודעת תשלום קנס לפני תחילתו של חוק זה ,ועד יום תחילתו של חוק
זה לא שילמו ועבר המועד לתשלומו ,תחושב לו מחדש תוספת הפיגור על הקנס,
לפי הוראות סעיף )229ב( לחוק העיקרי וסעיף )67ב( לחוק העונשין ,כנוסחן בחוק
זה ,ובלבד שישלם את החוב במלואו עד תום חמישה חודשים מיום תחילתו של
חוק זה )להלן  תקופת התשלום החדשה(;

) (3שר המשפטים רשאי ,באישור ועדת החוקה חוק ומשפט ,להאריך בצו את
תקופת התשלום החדשה.

)ב( שר המשפטים ,באישור ועדת החוקה חוק ומשפט ,יקבע הוראות לענין גביית
חוב לפי סעיף קטן )א( ,לרבות הוראות בדבר פעולות שיינקטו על ידי רשויות המוסמכות
לגבות חוב ,ובכלל זה המרכז לגביית קנסות ,אגרות והוצאות כמשמעותו בחוק המרכז
לגביית קנסות ,אגרות והוצאות ,התשנ"ה ,3 1995לצורך גביית חוב כאמור.
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