
תש"י1950* יוצאיחוץ, למסמכים נוטריונים חוק

: הם "נוטריון") : (להלן יוצאיחוץ למסמכים נוטריון תפקידי *1

: בחוץלארץ לשימוש המיועדים מסמכים על בפניו שנחתמו חתימות לאמת (א)
בחוץ לשימוש מיועד כשההעתק בפניו' שהוצגו מסמכים של העתקים לאשר (ב)

: לארץ
בהן שולט שהוא בשפות מסמכים של הנכון תרגומם את ולאשר לתרגם (ג)

: בחוץלארץ לשימוש מיועד כשהתרגש

אחרת, הצהרה וכל בהןצדק הצהרות בשבועה' הצהרות ולאשר לקבל (ד)

: בחוץלארץ לשימוש המיועדות

כשעריכת למסמכים, בקשר אחרת פעולה כל ולעשות מסמכים, לערוך (ה)
במסמך שימוש לשם נחוצה ציבורי נוטריון ידי על הפעולה עשיית או המסמך

בחוץלארץ.

נוטריון תפקידי

יושב "הועדה"). : (להלן חמישה של המלצות ועדת תוקם זה חוק לצורך (א) .2

ידי על יתמנו הועדה חברי ארבעת הועדה: ראש יושב יהיה המשפטית המועצה ראש
המלצתה. פי ועל המשפטית המועצה חברי מתוך המשפטים שר

הועדה. של חוקי מנין יהוו היושבראש, כשבתוכם שלושה' (ב)
דיוניה. סדרי את בעצמה תקבע הועדה (ג)

המלצות ועדת

: אלה תנאים בו שנתמלאו לאדם כנוטריון לכהן רשיון יתן המשפטים שר (א) .3

לסירוגים/ או ברציפות ועסק, בישראל, עורכיהדין בפנקס רשום הוא (1)
הדברים באחד  בארץ שנים שתי לפחות מהן  שנים מעשר פחות לא

: בשניהם או האלה
: דין עריכת 0)

ארץ ממשלת של או ישראל מדינת של המשפטי בשירות תפקיד (11)
; ישראל

כנוטריון. לשמש ראוי אותו מצאה הועדה (2)
 עליו כנוטריון, לכהן רשיון לאדם יינתן בטרם (ב)

המשפטים שר של בפיקוחו שינוהל הנוטריונים בפנקס שמו את לחתום (1)
בתקנות. שתיקבע האגרה את לשלם (2)

לכהן רשיון
כנוטריון

הלוח של פלונית בשנה נוטריון לשמש שברצונו כנוטריון, לכהן רשיון בעל .(א) 4

לא : בתקנות שתיקבע שנתית אגרה שנה אותה של תשרי חודש תוך ישלם העברי,
שנתית אגרת
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באותה נוטריון לשמש רשאי יהיה לא תשרי, חודש תוך האמורה האגרה את שילם
האמורה. האגרה את שילם לא עוד כל שנה,

האגרה תשלום בלי נוטריון, לשמש רשאי יהיה כנוטריון לכהן רשיון בעל (ב)
הרשיון. לו ניתן שבה השנה סוף עד האמורה,

רשיון כנוטריוןביטול לכהן רשיונו  בישראל עורכיהדין מפנקס נוטריון של שמו נמחק (א) .5
בטל.

כך על המליצה אם כנוטריון, לכהן אדם של רשיונו יבטל המשפטים שר (ב)
: האלה הנימוקים אחד יסוד על הועדה

להשתמש הרשה או כנוטריון, תפקידיו במילוי לאהוגנת בדרך נהג הוא (1)
; נוטריון שאינו אדם להנאת כנוטריון בשמו

השכר על העולה שכר זה חוק לפי שירותיו בעד דרש או גבה הוא (2)
מן קטן שכר זה חוק לפי שירותיו בעד דרש או גבה או בתקנות, שנקבע

לכך. מספיק טעם בידו שיהא מבלי בתקנות שנקבע השכר

ביקש אדם אותו אם כנוטריון, לכהן אדם של רשיונו יבטל המשפטים שר (ג)
זאת.

ושכר אגרות
נוטריון

 בתקנות יקבע המשפטים שר .6

: כנוטריון לכהן רשיון מתן עם שתשולם האגרה את (א)

: השנתית האגרה את (ב)

הפטור מקרי ואת זה חוק לפי שירותיו בעד נוטריון שיגבה השכר שיעור את (ג)
משכר.

תפקידיעבירות במילוי עוסק או נוטריון להיות ומתימר נוטריון, לשמש מוסמך שאינו מי .7

שני או לירות וחמשים מאה עד קנס או חדשים ששה עד מאסר  דינו נוטריון,
כאחד. העבשים

והוראות ביטול
מעבר

בטלה.  נכריים)1 (מסמכים הציבוריים הנוטריונים פקודת (א) .8

פקודת לפי שניתן ברתוקף ברשיון החזיק לתקפו זה חוק היכנס שערב אדם (ב)
חדשים שלושה נוטריון לשמש מוסמך יהיה נכריים), (מסמכים הציבוריים הנוטריונים
תשלום בלי כנוטריון, לכהן רשיון בקשתו, לפי לו, ויינתן לתקפו, זה חוק היכנס מיום

.(2) (ב) 3 בסעיף הנזכרת האגרה

ותקנות עניןביצוע בכל תקנות להתקין רשאי והוא זה, חוק ביצוע על ממונה המשפטים שר .9

לביצועו. הנוגע

ווייצמן חיים
המדינה נשיא

בןגוריון דוד
הממשלה ראש

רוזן פנחס
המשפטים שר
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