
(תיקון), כללי אפוטרופסות פקודת
מס' 36 לש' 1947.

.1944 הכללי, האפוטרופוס פקודת את לתקן הבאה פקודה
לאמור: שלה, היועץ הוועד של בעצתו (א"י), לפלשתינה העליון הנציב בידי יוחק חוק

קצר. שם

.1!)44 לשי 37 מס'
ותהיה ,1947 (תיקון), הכללי האפוטרופוס פקודת תיקרא הזאת הפקו1ה .1

להלן הקרוייה ,1944 הכללי, האפוטרופוס פקודת עם כאחת ומתבארת נקראת
העיקרית". "הפקודה

הפקעת סעיף 34 של
העיקרית הפקודה
בסעיף והחלטתו

אחר.

במקומו: יבוא הבא והסעיף יופקע, העיקרית הפקודה של 34 סעיף .2

ברכוש. עלכך"התערבות שהורשה בלא  אשר כלשהוא, אדם (1)34
קונה  הכללי האפוטרופוס של הרשאתו בלא או בחוק כהלכה
בין שנפטר, אדם של (א"י) בפלשתינה רכוש בכל אחיזה
גורם לה, מחוצה ובין (א"י) בפלשתינה מת אדם שאותו
רכוש) (והוא אחר, באופן בו מתערב או הרכוש) (של להעברתו
לפי אפוטרופסות צו הכללי לאפוטרופוס להיענק עשוי שבגינו
כל ברכוש כן) עושה (שהוא או הזאת, הפקודה של קביעותיה
הסעיפים של קביעותיהם חלות שעליו (א"י), בפלשתינה שהוא
35 או 36, פרט לאותה מידה שדבר זה עשוי להיות נחוץ באופן
שלא  המזניח או המסרב או הרכוש, של לשימורו דחוף
לאפוט ממנו, חלק כל או כזה, רכוש כל מלמסור  בהיתר
רופוס הכללי או לסוכנו, משנקרא לעשות כן, או  משקנה
של תקפה תחילת לפני ממנו חלק בכל או כזה, ברכוש אחיזה
דין או אותו מלמסור מזניח או מסרב הוא הזאת הפקודה
לעשות משנקרא לסוכנו, או הכללי לאפוטרופסות עליו וחשבון
לכל ביחס כלשהוא פעל העושה אדם וכל בעבירה! יאשם כן,
פרטים הכללי לאפוטרופוס מיד יודיע הודע שימורו, לשם רכוש
כן, מלהודיע יחדל ואם בהם, שנקט הצעדים ועל הרכוש על

בעבירה. יאשם

יהיה הזה, הסעיף לפי בעבירה יאשם אשר אדם, כל (2)
או חדשים שלושה של למאסר  בדין משיתחייב  צפוי
אך כאחד, ענשים שני לאותם או פונט, חמישים של לקנס
להעמיד עשוי שהוא אזרחית אחריות בכל בכך לפגוע בלי

בה." עצמו
תיקון סעיף 35 של
העיקרית. הפקודה

3. סעיףקטן (1) של סעיף 35 מן הפקודה העיקרית יופקע, והסעיףהקטן הבא
: במקומו יבוא



עליו, כחוק ממונה אחראי אדם שאין (א"י), בפלשתינה כלשהיא עזבון (1),,
 והשייך

(א) להתאחדות, חברה, אגודה או חבר אנשים בן שהם מאוגדים                                             או רשומים בישראל, ובין שאינם רשומים בה, 

אזרח שאינו ובין (א"י) פלשתינאי אזרח שהוא בין כלשהוא ליחיד (ב)
שהוא בין כן, שאינו ובין חסרנתינות אדם שהוא בין (א"י), פלשתינאי
של שיפוטו בגדר הוא עזבונו שמרכול ממוסלמי להבדיל דתית, לעדה חבר

 והוא דתית, לעדה חבר שאינו ובין מוסלמי, דתי ביתמשפט
או (א"י), בפלשתינה דר אינו (1)

יורשים להשאיר בלא ומת מותו, בזמן (א"י) בפלשתינה דר היה (11)

(א"י), בפלשתינה "חוקיים
כל או הכללי, האפוטרופוס בקשת לאחר  בצו להורות ביתהמשפט רשאי
האפוט את  התקין במרכולו או עזבון באותו לטובתהנאתו המעוניין אדם
רופוס הכללי לאסוף אותו עזבון ולקנות אחיזה בו, וכן להחזיק בו, לאחוז

ביתהמשפט: הוראות לפי מרשותו ולהעבירו לממשו בו,
עזבון של מרשות העברתו או מימושו על יצווה לא שביתהמשפט בתנאי
או מימוש אותם כי לדעת נוכח אלאאם ממנו, כלשהוא חלק של או כזה,

העזבון." של לטובתו מועילים או נחוצים מרשות העברה

רואים יהיו שבה, 2 סעיף של מאלה להבדיל הזאת, הפקודה של קביעותיה .4

.1944 בדצמבר, 28 ביום לתקפן כנסו נ כאילו אותן
תוקף. תחילת

בקשה כל או הכללי, האפוטרופוס שעשאו פעל כל או שנתנם הוראה או צו כל .5

לטובתהנאתו המעוניין אדם כל או  נושה כל או הכללי האפוטרופוס שהגישה
עמדה אילו חוקי, בתוקף מוגשת שהיתה או נעשה, שהיה או ניתנים, שהיו בעזבון,
או פעל אותו נעשה או הוראה או צו אותם שניתנו בזמן בתקפה הזאת הפקודה
היא או נעשה הוא ניתנים, הם כאילו אותם רואים יהיו בקשה, אותה הוגשה

חוקי. בתוקף  והוגשה נעשה ניתנו, תמיד וכאילו  מוגשת

תוקף. הקניית

.1947 באבגוסט' 16
קאנינגהאם ג. א.


