
15 מספר
(תיקון),תשט"ז1956* יוצאיחוץ למסמכים הנוטריונים חוק

סעיפים הוספת
1ד 1א

החוק  (להלן 1 יוצאיחוץ,תש"י1950 למסמכים הנוטריונים לחוק 1 סעיף אחרי .1
אלה: סעיפים יבואו העיקרי)/

שאינם "מסמכים
נוטריוני נושאלטיפול שאיננו מסמך לגבי 1 סעיף לפי בסמכות נוטריון ישתמש לא 1א.

עבירה. משום היה שבעריכתו או כחוק בולים
חתימת אימות

נוטריון
בקשת פי על יאמת, ידיו, על לכך שיתמנה מי או המשפטים, שר 1ב.
הנוטריון מידי שיצא מסמך גבי על נוטריון של חתימתו את מעונין,
בפעולה אם כאמור חתימה לאמת לסרב הם רשאים אולם תפקידו; בתוקף

סמכויותיו. על הנוטריון עבר הנדונה הנוטריונית
לאימות ממבקשתנאים לדרוש רשאים ידיו, על לכך שיתמנה מי או המשפטים, שר 1ג.

להבטיח הבאים מסויימים תנאים תחילה שימלא 1ב סעיף לפי אימות
עבירה. לדבר ישמשו לא מנספחיו אחד או נוטריוני שמסמך

דוגמאות המצאת
חתימה

המש לשר יימסרו הנוטריונים חתימות של דוגמאות או תצלומים 1ד.
שיקבע." כדרך פטים

5 סעיף אלה:החלפת סעיפים יבואו העיקרי לחוק 5 סעיף במקום . 2

רשיון "ביטול
מכוח והשעיר.
פי על או החוק

בקשה

רשיונו  בישראל הדין עורכי מפנקס נוטריון של שמו נמחק (א) .5

בטל. כנוטריון לכהן
יושעה פלונית, לתקופה דין עורך של מכהונתו נוטריון הושעה (ב)

תקופה, לאותה כנוטריון מלכהן
הרשיון בעל אם כנוטריון, לכהן רשיון יבטל המשפטים שר (ג)

בכתב, זאת ביקש
משמעתי יבטלשיפוט או רשיונו את יתלה או כנוטריון יתרה המשפטים שר (א) 5א.

תמליץ והועדה הועדה; מאת כך על המלצה לפניו באה אם הרשיון, את
אחד מצאה אם האמורים האמצעים כאחד לאחוז המשפטים שר בפני

מאלה:

אדם להנאת כנוטריון בשמו להשתמש הרשה הנוטריון 0)
נוטריון; שאינו

תפקידו; במילוי ברשלנות אשם הנוטריון (2)
שהוא שכר זה חוק לפי שירותיו בעד דרש או גבה הנוטריון (3)
מספיק, טעם ללא דרש, או שגבה או בתקנות, הקבוע מן למעלה

בתקנות; הקבוע מן למטה שהוא שכר
תפקידו, כמילוי הוגנת בלתי בדרך נהג הנוטריון (4)

לפני זה סעיף לפי הועדה המלצת על לערער רשאי נוטריון (ב)
מתן על הודעה לו שנמסרה מהיום יום שלושים תוך העליון המשפט בית

ההמלצה.
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עוד כל זה סעיף לפי הועדה המלצת יבצע לא המשפטים שר (ג)
תבוצע לא ערעור, הוגש (ב); קטן סעיף לפי הערעור תקופת עברה לא

העליון. המשפט בית של ההחלטה למתן עד ההמלצה
בו שבקט אמצעי כל ברשומות לפרסם רשאי המשפטים שר (ד)

(א). קטן סעיף לפי בוטריון בגד
לפקודת 20 סעיף מהוראות גורעות איבן זה סעיף הוראות (ה)

הדין,21938." עורכי

31936 הרושמים, לפקודת בסעיף18 . 3

ציבוריים נוטריובים בענין אחרת פקודה כל פי "ועל המלים יימחקו (1)
שעה"; אותה הבוהגת

של המיבהל סדרי ביצוע על "לממונה יבוא הראשי" "למזכיר במקום (2)
;"4 תשי"ג1953 השופטים, לחוק סעיף14 פי על המשפט בתי

ביצוע על "הממונה יבוא למזכיר" עוזר או הראשי "המזכיר במקום (3)
האמור". המשפט בתי של המינהל סדרי

פקודת תיקון
1936 הרושמים,

בןגוריון דוד
הממשלה ראש

י ןצב ב יצחק
המדינה בשיא

רוזן פבחס
המשפטים שר
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