חוק לתיקון דיני העבירות המינהליות )תיקון והוראת שעה(,
התשס"ג*2003

טרק א' :תיקון חוק העבירות המינהליות )תיקון מס'
תיקון חוק
העבירות

המינהליות
)תיקון מס'

(4

,(4

התשס"ג2002

 .1בחוק העבירות המינהליות )תיקון מס'  ,(4התשס"ג) 1 2002בחוק זה  תיקון מס' ,(4
בסעיף )23ב( ,בכל מקום ,במקום ''יום התחילה'' יבוא ''יום כ"א בכסלו התשס"ד ) 16בדצמבר
 ''(2003ובמקום ''שלאחר תחילתו" יבוא "שלאחר המועד האמור''.
פרק ב' :הוראות שעה

תיקון חוק
העבירות

המינהליות 
תוספת פיגור

על הקנס
וחישובה 
הוראת שעה

דחיית

האפשרות

לבקש ביטול
קנס  הוראת
שעה

) .2א( על אף האמור בסעיף )17א( לחוק העבירות המינהליות ,התשמ"ו 2 1985
)להלן  החוק העיקרי( ,בתקופה שמיום התחילה של תיקון מס'  4ועד יום כ''א בכסלו
התשס"ד ) 16בדצמבר  ,(2003תוספת הפיגור על הקנס לפי הסעיף האמור תחושב בהתאם
לסעיף )17א( ו)ב( לחוק העיקרי כנוסחו ערב יום התחילה של תיקון מס' .4

)ב( נוספה על קנס שהוטל לפי החוק העיקרי תוספת פיגור בעד התקופה שמיום
התחילה של תיקון מס'  4ועד יום תחילתו של חוק זה ,לא יהא הנקנס זכאי לכך שתוספת
הפיגור האמורה תחושב לפי הוראות סעיף )17א( לחוק העיקרי ולא יהא זכאי להחזר סכום
כסף בשל כך שתוספת הפיגור לא חושבה לפי אותו סעיף.
בתקופה שמיום תחילתו של חוק זה וער יום כ''א בכסלו התשס"ר
.3
יחול החוק העיקרי בכפוף להוראות אלה:

)16

בדצמבר

(2003

) (1בסעיף )2ג( לחוק העיקרי ,במקום האמור בפסקה ) (2יבוא ''חלף המועד להגשת
הודעה על בקשה להישפט והוא לא הגיש בקשה כאמור;".
) (2הוראות סעיף 8א לחוק העיקרי לא יחולו;
) (3על אף האמור ברישה של סעיף )16א( לחוק העיקרי יהיה על נקנס לשלם את
הקנס המינהלי בתוך שלושים ימים ולא בתוך שישים ימים.

יוסף )טומי( לפיד

אריאל שרון
ראש הממשלה

שר

משה קצב

ראובן ריבלין

המדינה

הכנסת

נשיא

יושב

ראש

המשפטים

* התקבל בכנסת ביום כ"ד בסיון התשסיג ) 24ביוני  ;(2005הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הממשלה   ,26מיום יח באייר התשס"ג ) 20במאי  (2003עמ' .465
 1ס"ח התשס"ג ,עמ' .74
 2ס"ח התשמ"ו ,עמ'  ;31התשס"ג ,עמ' .74

