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סעיפים הוספת
32ג עד 32א

1 תש"ל1970 משולב], ננוסח ענישה) (דרכי עונשין דיני לחוק 32 סעיף אחרי .1
יבוא: העיקרי), החוק  (להלן

פיגור "תוספת
קנם חשלום אי על

עליו תיווסף הקבוע, במועד מקצתו, או כולו שולם, שלא קנס (א) 32א.
. התוספת)  (להלן פיגור תוספת

שלא מחלקו או הקנס מן אחוזים עשרה יהיה התוספת שיעור (ב)
ששה של תקופה כל ובתום לירות, מעשר פחות ולא , הענין לפי שולם,
או הקנס מן נוספים אחוזים עשרה  הקבוע המועד מן שעברו חדשים

לירות. מעשר פחות ולא כאמור, מחלקו

ואם ,32 בסעיף כאמור הוא זה סעיף לענין הקבוע המועד (ג)
שנשלחה מיום יום שלושים  סניגורו או הנאשם במעמד שלא הקנס הוטל
ניתן שכה בדרך לו שהומצאה או הדין גזר על הודעה לנאשם בדואר

. דין פי על מסמכים להמציא

התוספת יחולגביית לא 34 סעיף אולם הקנס, כדין התוספת דין גביה, לענין (א) 32ב.
התוספת. על

תוספת, עליו שנתווספה קנס חשבון על נגבה או ששולם סכום (ב)
התוספת. חשבון על תחילה ייזקף

מתשלום פטור
התוספת

, בקשתו פי על אדם, לפטור רשאים הרשם או המשפט בית (א) 32ג.
לאי סבירות סיבות שהיו שוכנעו אם מקצתה, או כולה התוספת, מתשלום

הקבוע. במועד ממנו חלק או הקנס תשלום

המאמת בתצהיר נתמכת ותהיה בכתב, תהיה לפטור הבקשה (ב)
להחליט רשאים הרשם או המשפט בית בה; המפורטות העובדות את

בלבד. המבקש במעמד או בלבד, התצהיר יסוד על בבקשה

אחרת כהחלטה לערעור ניתנת הרשם או המשפט בית החלטת (ג)

נותן מאת כך על רשות ניתנה אם אזרחי, בענין משפט בית אותו של
". ההחלטה

34 סעיף ולפניהםתיקון ו(ה) (ד) כסדרם יסומנו ו(ג) (כ) קטנים סעיפים העיקרי, לחוק 34 בסעיף . 2
יבוא:

(א) קטן סעיף פי על שהוטל מאסר לביצוע מאסר צו יינתן לא "(ב)
או, סניגורו או הנאשם במעמד ניתן הקנס את שהטיל הדין גזר אם אלא
הודעה לנאשם בדואר נשלחה סניגורו, או הנאשם במעמד שלא ניתן אם
. דין פי על מסמכים להמציא ניתן שבה בדרך לו שהומצאה או הדין גזר על

תשל"ב, ,967 בה''ח פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;(1973 בינואר 8) תשל''ג בשבט ה' ביום בכנסת נתקבל *
.75 עמ'
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הקנס בתשלום יחוייב לא (א), קטן סעיף לפי מאסר אדם נשא (ג)
לפי כה חייב שיהא התוספת תחושב המאסר, מתקופת חלק נשא והתוספת:

". מאסר עליו נשא שלא הקנס מן חלק אותו

יחול והוא ,(1973 באפריל 1) תשל"ג ב' באדר כ"ח ביום היא זה חוק של תחילתו . 3

תחילתו. לאחר שהוטלו קנסות על רק

תחילה

שזר זלמן שניאור
המדינה נשיא

מאיר גולדה
הממשלה ראש

שפירא ש' יעקב


