חוק לתיקון פקודת האפוטרופוס הכללי ,תש*י*1949
תיקון פקודה

פקודת האפוטרופוס הכללי'  ,1 1944תתוקן כך :
)א(

"אגרה

במקום סעיף  21יבוא סעיף זה :

והוצאות

,21

לאפוטרופוס הכללי ישולמו בקשר להנהלת עזבה
)(1
או רכוש ולטיפול בהם 
)א( האגרה הקבועה בתוספת' שתשולם לשיעו
רים שנקבעו בתוספת או שייקבעו בתקנות.
)ב(
ידיו.

הוצאות

המתקבלות על הדעת שהוצאו על

) (2בית המשפט יכול להגדיל את האגרה בהתחשב
עם שירותים מיוחדים או להפחית את האגרה או
לפטור עזבון או רכוש מתשלומה.
) (3כל התשלומים שהורשו לפי חוק זה ישולמו
לאפוטרופוס הכללי וייגבו על ידיו מתוך העזבון או
הרכוש שבהנהלתה ויהיו שעבוד ראשון על הרכוש או
על העזבון ,אולם הוצאות הקבורה ,הכתובה לאלמנתו
של הנפטר עד   250לירות ,הוצאות המצבה עד 
 100לירות ,וכן מזונות שנקבעו בפסק דין לחובת
הנפטר או הנעדר יהיו קודמים לשעבוד האמור**
)ב(

במקום פסקות )א( עד )ג( לסעיף משנה  (2)40יבואו פסקות אלה:
")א( את החשבונות שעל האפוטרופוס הכללי לנהלם
ואת הטפסים שיש להשתמש בהם :
)ב( את תשלום האגרה לשיעוריה
ההוצאות לסוגיהן ולדרגותיהן ;

ולמועדיה ואת

)ג( את אופן שמירת הכספים שהגיעו לידי האפוטרו
פוס הכללי ואת דרכי ההערכה' לצורך קביעת האגרה,
של נכסי עזבון או רכוש לסוגיהם".
)ג(

התוספת לפקודה תוחלף בתוספת זו :

 נתקבל בכנסת ביום כ"נ בכסלו תש"י ) 14בדצמבר  . (1949הצעת החוק ודברי הסבר נת
פרסמו בהצעות חוק  20מיום ח' באב תש"ט ) 3באוגוסט  , (1949עמ' .181
 1ע"ר מס'  1380מיום  ,28.12.44תוס'  ,1עמ' .110

"תוספת
האגרה

דרגות

לאפוטרופוס הכללי תשולם לפי פסקה )א( לסעיף משנה  (1)21אגרה כמפורט
להלן :
 .1בקשר לקבלת עזבון או רכוש להנהלתו
הרכוש :
)א(  500לירות

פטורות מהאגרה

)ב(

מ500

לירות

שלאחריהן או מחלק מהן



 5לירות

)ג(

מ 4000לירות

שלאחריהן או מחלק מהן



1%

)ד(

מ 5000לירות

שלאחריהן או מחלק מהן

 1/2%

)ה(

מ 5000לירות

שלאחריהן או מחלק מהן

 1/4%

)0
.2

הראשונות

 מהשווי ברוטו של העזבון או של

מהסכומים שלמעלה מ 15000לירות

בקשר לחלוקת עזבון או רכוש או מסירתם לזכאים להם

1/10%


השיעורים שנקבעו בסעיף  1מהשווי של העזבון או של הרכוש ,או כל חלק
מהם ,המתחלקים או הנמסרים".
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