
* תשכ"ט1968 (תיקון), לפועל ההוצאה חוק

סעיפים הוספת
ו81ב 81א

: יבוא 81 סעיף אחרי , העיקרי) החוק  1(להלן תשכ"ז1967 לפועל, ההוצאה בחוק .1
לפועל "הוצאה

שטרות של
השטרות2 בפקודת כמשמעותם ושיק, חוב שטר חליפין, שטר (א) 81א.
והסכום ביתמשפט, של דין פסק כמו לביצוע ניתן , שטר)  זה (בחוק
בו, נקבע לא ואם  בו שנקבע כפי ריבית בתוספת ייגבה בשטר הנקוב
 תשכ"א31961 ריבית, פסיקת בחוק שנקבע בשיעור ריבית בתוספת
הצגת מיום החל  מועד בו נקבע לא ואם השטר, של פרעונו ממועד החל

. לפרעון השטר

בקשה לפועל ההוצאה ללשכת יגיש שטר של ביצועו המבקש (ב)
בה. הכלולות העובדות לאימות בתצהיר נתמכת שתהא כך על

נתמכת שתהא הבקשה, לביצוע התנגדות להגיש רשאי החייב (ג)
ההתנגדות ומשהוגשה ההתנגדות, ונימוקי העובדות יפורטו ובו בתצהיר
המשפט; לבית הענין את ויעביר הביצוע את לפועל ההוצאה ראש יעכב
להתגונן רשות כבקשת ההתנגדות את רואים המשפט בבית הדיון לענין

. תשכ"ג1963* האזרחי, הדין סדר תקנות לפי מקוצר בדיון
דינים שמירת

וזכויות
על הצדדים של וחובותיהם מזכויותיהם לגרוע כדי 81א בסעיף אין . 81נ
המשפט לבית מלהגיש שטר אוחז למנוע כדי בו ואין השטרות, פקודת פי

". השטר לתשלום תובענה

88 סעיף יבואןתיקון (5) פסקה אחרי העיקרי, לחוק 88 בסעיף . 2

הת הגשת שטר, של לפועל להוצאה הבקשה דרכי "(5א)
לבית הענין העברת ההגשה, ומועדי לפועל להוצאה נגדות
וסמכותן לפועל, ההוצאה דרכי ההתנגדות, עקב המשפט
". השטר ביצוע לענין לפועל ההוצאה לשכות של המקומית

,תחילה באפריל1969) 1) תשכ"ט בניסן י"ג ביום זה חוק של תחילתו . 3

שזר זלמן שניאור
המדינה נשיא

אשכול לוי
הממשלה ראש

שפירא ש' יעקב
המשפטים שר

תשכ"ח, ,786 בה''ח פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;(1968 בדצמבר 17) תשכ"ט בכסלו כ"ו ביום בכנסת נתקבל *
.354 עמ'

. 116 תשכ"ז/עמי ס"ח 1

.12 עמ' ,2 חדש נוסח , ישראל מדינת דיני 2
.192 עמ' תשכ"א, ס"ח 3

.1896 עמ' ,תשכ"ג, 1477 ק"ת 4


