חוק פסיקת ריבית ,תשכ"א* 1961
הגדרות

 ,1בחוק

זה 

"רשות שיפוטית"  בית משפט ,בית דין או רשות אחרת המוסמכת על פי דין לפסוק
תשלום לבעל דין ,או לקבוע סכום המשתלם לבעל דין ,לרבות בורר;
"יום הגשת התביעה"  לרבות היום שבו פנה בעל הדין לראשונה לרשות השיפוטית לפסוק
בענין.
הסמכות לפסוק
ריבית

ריבית על
הוצאות ושכר
טרחה

רשות שיפוטית שפסקה לבעל דין סכום כסף ,או שציוותה על ביצועו של פסק כזה,
.2
או שקבעה סכום כסף המגיע על פי חיקוק ,רשאית ,לפי שיקול דעתה ,לפסוק ריבית על
אותו סכום ,כולו או מקצתו.
רשות שיפוטית רשאית לפסוק ריבית גם על הוצאות משפט ועל שכר טרחה של
.3
עורך דין שפסקה לבעל דין.

שיטור הריבית

.שיעור הריבית לפי הסעיפים  2ו 3יהיה אחד עשר למאה לשבה ,אם לא קבעה הרשות
4
השיפוטית שיעור נמוך יותר.

תקופת הריבית

.תקופת הריבית תהיה בפסיקה לפי סעיף  2מיום הגשת התביעה עד יום התשלום;
5
בהוצאות משפט  מיום הוצאתן עד התשלום; בשכר טרחה של עורך דין  מיום מתן
הפסק עד התשלום; והכל אם לא קבעה הרשות השיפוטית תקופה קצרה יותר.

סייגים

אין

.6

לפסוק ריבית לפי חוק זה 
) (1אם קיים הסכם בין בעלי הדין על תשלום ריבית או פיצוי אחר בשל
פיגור בתשלום;
) (2אם נקבע בחיקוק תשלום ריבית או סעד אחר כפיצוי על פיגור בתשלום ,
וכל עוד ניתן להעניק אותו סעד.

ריבית דריבית

ריבית

.7

שנפסקה לפי חוק זה לא תשא ריבית.

פיצויים במשפט
פלילי

הוראות חוק זה יחולו גם על פסיקת פיצויים לפי סעיף 31לחוק לתיקון דיני העונשין
.8
)דרכי ענישה( ,תשי"ד ,11954סעיף  35לחוק השיפוט הצבאי ,תשט"ו ,21955וסעיף 6
לפקודת העמדת עבריינים במבחן ,31944,ולענין תקופת הריבית רואים את יום הגשת כתב
האישום כיום הגשת התביעה.

פטור מחיוב
בתשלום ריבית

בעל דין ששילם ליריבו את הסכום שהוא עשוי להתחייב בו ,כולו או מקצתו ,בכפוף
,9
להחלטת הרשות השיפוטית ,לא תוטל על הסכום ששולם כאמור ריבית לפי חוק זה לתקופה
שאחר התשלום; הוא הדין כשהציע סכום זה ליריב והלה סירב לקבלו.

שמירת זכויות

תשלום או הצעת תשלום כאמור בסעיף  ,9וכן קבלת תשלום כאמור ,לא יפגעו בזכו
♦10
יותיהם וטענותיהם של בעלי הדין במהלך הדין.
*
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נתקבל בכנסת ביום ל' בסיון תשכ"א ) 14ביוני  ;(1961הצעת החוק ודברי הסבר
עמ' .2
ס"ח  , 156תשי"ד ,עמ' .234
ס''ח  , 189תשט"ו ,עמ' 171.
ע''ר  , 1944תוס'  1מס'  , 1380עמ' 128,

נתפרסמו בה"ח ,434

תשכ'א ,

, 11

חוק

זה יחול על המדינה.

תחולה על המדינה

. 12

חוק

זה יחול על ענינים התלויים ועומדים ביום תחילתו לפני כל רשות שיפוטית.

הוראות מעבר

 . 13סעיף 112לחוק הפרוצידורה האזרחית העותמני מיום  2רג"ב 21) 1296ביוני (1879
בטל; סעיף 106לאותו חוק לא יחול לגבי פסיקת ריבית לפי חוק זה,
דוד
בןצבי
יצחק
נשיא המדינה

בןגוריון

ביטולים

