
 רקווטות

 ספר החוקים
 י״ט בשבט תשט״ז 196 1 בפברואר 1956

 ?טור

 חוק לתיקון פקודת סימני המסחר, תשס״ז—1956 28

 חוק ההסגרה (תיקון), תשס״ז—1956 . 28

 חוק האגרות (נוטריון גיבורי), תשט״ז—1956 . 29



 חוק לתיקון פקודת מימני המסחר, תשט״ז-1956 *
 מספר 18

 ראיות
 גפני הושט

 1. בפקודת סימני המסחר, 1938 «, אחרי סעיף 40 יבואו סעיפים אלה:

 .הוצאות 40א. בכל דיון שלפני הרשם רשאי הוא לפסוק לבעל דין הוצאות

 הנראות לו סבירות.

 40ב. בכפוף לכל תקנה לפי פקודה זו, יהיו הראיות בהליכים לפני

 הרשם בדרך של הצהרה כל עוד לא הורה הרשם אחרת; אולם רשאי

 הרשם, אם נראה לו הדבר, לגבות עדות בעל־פה במקום ראיה שבכתב

 או בנוסף לראיה כאמור, וכן רשאי הוא להרשות שהמצהיר ייחקר חקירה

 שכנגד.

 לענין סעיף זה, ״הצהרה״-הצהרה שניתנה לפי סעיף 37 לפקודת העדות«,

 או הצהרה שניתנה בחוץ לארץ לפי דיני מקום נתינתה. ,

 סמכות הרעש 40ג. לרשם יהיו הסמכויות של שופט שלום לכפיית התייצבותו של

 עד לפניו וגביית עדותו.״

 תיקון הפקודה

 כשופט שלוט

 תחילת תישי 2, תחילתו של חוק זה היא ביום החמישה עשר לאחר פרסומו ברשומות.

ן ז ו ס ר ח נ  פ

 שר המשפטים

ן ו י ר ו ג ־ ן ד ב ו  ד

 ראש הממשלה

י ב צ ־ ן ק ב ח צ  י

 נשיא המדינה

 « נתקבל בכנסת ביום י״א בשבמ תשט״ז (24 בינואר 1056); הצעת החוק ודברי השבר נתפרסמו בה׳־ח
 250, תשט״ז, עמי 15.

 1 ע״ר 1938, תום׳ 1 מסי 843, עטי 103; ע״ר 1941, תום׳ 1 מם' 1154, עט׳ 124; ע״ר תש״ח, תוס׳א'

 מסי 25, עמי 89.
 2 חוקי א״י, כרד א', פרק נ״ר, עט׳ 050; ס״ח 193, תשט״ז, עט׳ 10.

 חוק ההסגרה(תיקון), תשט״ז-1956 *

 1. אחרי סעיף 11 לחוק ההסגרה, תשי״ד-1951! (להלן - החוק העיקרי), יווסף סעיף זה:

 ,הסגרה זמנית 11א. מבוקש שהוא נאשם בעבירת הסגרה במדינה המבקשת והורשע

 בדינו בישראל על עבירה אחרת, מותר לעכב או להפסיק את ביצוע

 ענשו בישראל ולהסגירו למדינה המבקשת לשם נקיטת ההליכים הדרושים

 כדי לשפטו על העבירה שעליה הוא מבוקש, בתנאי שיוחזר לישראל,

 לכשיידרש, לביצוע ענשו או לגמר ביצועו, במועד ובדרך שייקבע

 בהסכם עם המדינה המבקשת או על פיו.״

 מישראל

; הצעת החוק ודברי הסבר נתפרסמו בה״ח (c19524 בינואר ) נתקבל בכנסת במס י״א בשבט תשט״ז * 
 250, ת׳שט״ו, עטי 14.

 1 ס״ח 163, תשי׳׳ד, עמי 174.

 מספר 19

 הוספת
א 1 1 1 י  מ

 28 ספר החוקים 106, י״ט בשבט תשט׳׳ז, 1.2.1956



 הוספת
 סעיף! 20א

 הוספת םעיפיט
 24א ו־24ב

 אחדי סעיף 20 לחוק העיקרי יווסף סעיף זה:

 ״צו ?החזרי• 20א. מי שהוסגר לישראל בתנאי שיוחזר לאחר גמר ההליכים שלמענם

 הוסגר לישראל, מוסמך שד המשפטים לצוות על החזרתו, בדרך ובמועד

 ס ו מ  שייקבע בהסכם עם המדינה המתבקשת, על אף כל עונש שיוטל על ה

 גר בישראל.״

 3, אחרי סעיף 24 לחוק העיקרי יווספו סעיפים אלה:

ר המשפטים רשאי לצוות כי אדם המוסגר ממדינה למדינה  .צו על מעבר 24א. ש

 יינתן לו מעבר דרך מדינת ישראל, ובלבד שבין ישראל ובין המדינה

 המקבלת קיים הסכם על מעבר מוסגרים ונתקיימו התנאים שנקבעו באותו

 הסכם, ושאילו ביקשה המדינה המקבלת את הסגרתו של המבוקש, לא

 היתה מניעה חוקית לבקש הכרזתו כבר־הםגרה ולהסגירו.

 24ב. אדם שחל עליו צו לפי סעיף 20א או 24 א מותר להחזיקו במש׳־

־  מורת בישראל לשם ביצוע ההחזרה או המעבר׳ להעבירו אל מחוץ לגבו

 לות ישראל ולמסרו למדינה המקבלת, כאילו הוכרז בר־הסגרה לפי חוק

 זה וניתן עליו צו לפי סעיף 18.״

 מוםנרימ

 ביצוע ההחזרה
 או המעבר

ן ז ו ס ר ח נ ן פ ו י ר ו ג ־ ן ד כ ו  ד
ר המשפטים  ראש הממשלה ש

י ב צ ־ ן ק ב ח צ  י

 נשיא המדינה

 מספר 20
 חוק האגרות(נוטריון ציבורי), תשט״ז-1956 *

 1. בחוק זה - הנידות

 ״נוטריון ציבורי״ - כמשמעותו בחוק העותמני בדבר נוטריון ציבורי מיום 27 בזילקעדה

 שנת 1331 (1913) (להלן - חוק הנוטריון), ובתקנות הנוטריון הציבורי!.

 2. בעד שירותי נוטריון ציבורי ישולמו האגדות המפורטות בתוספת. קביעת אניית

 3. שד המשפטים רשאי, בתקנות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, לתקן את התוספת. תיקו! התוספת

 4. הסעיפים 97-78 ו־104-101 לחוק הנוטריון — בטלים. סעיפים שבטלו

 5. שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו. ביצוע ותקנות

 * נתקבל בכנסת ביוט י״א בשבט תש ט״ ז (24 בינואר 1956); הצעת החוק ודברי הסבר נתפרםטו בה״ח
 244, תשט״ו, עטי 186.

 1 חוקי א״י, כרד גי, עמי 2508 ; ע״ר 1947, תום׳ 2 טס׳ 1549, עמי 88.

 ספר החוקים 196, י׳׳ט בשבט תשמ״ז, 1.2.1056 29
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 3.000 בעד כל שעה

 שהנוטריון נמצא

 מחוץ ללשכתו לרגל

 מתן השירות.

 1. אישור חתימה על הרשאה בלתי חוזרת לפי תכנה

 2. אישור חתימה על כל הרשאה אחרת, בין שהיא כללית

 ובין שהיא מיוחדת

 3. אישור העתק של מסמך - בעד כל שורה או הלק ממנה

 ובלבד שהאגרה לא תפחת

 4. אישור תרגומו של מסמך — בעד כל שורה או חלק ממנה

 ובלבד שהאגרה לא תפחת

 5. התראה נוטריונית הנשלחת לאיש אחד

 תוספת בעד כל מקבל נוסף על הראשון

 6. פרוטםט, הכל לפי סכום השטר (בלירות) -

 עד 50

 עולה על 50 ועד 100

 עולה על 100 ועד 500

 עולה על 500 ועד 2000

 עולה על 2000 ועד 3000

 עולה על 3000

 תוספת על השיעורים האמורים בעד כל מקבל הודעה נוסף

 על הראשון

 ז. מסמכים ושטרי משכון הנערכים כאמור בסעיף 65 לחוק

 הנוטריון, בעד כל חתימה —

 אם שוויו של המסמך או המשכון הוא עד 5000 לירות

 עולה על 5000 ועד 10,000 לירות

 עולה על 10,000 לירות

 8. מסמכים ושטרי משכון שלא מן הסוג שפורט בפרט 7 —

 בעד כל חתימה

 9. כל שירות שלא פורט בפרטים 8-1

 10. כל שירות של הנוטריון הציבורי הניתן מחוץ ללשכתו

ן ז ו ם ר ח נ ן ם ו י ר ו ג ־ ן ד ב ו  ד

ר המשפטים  ראש הממשלה ש

י ב צ ־ ן ק ב ח צ  י

 נשיא המדינה

 ספר החוקים 196, י״ט בשבט תשט״ז, 1.2.1956

 הודפס ע״י המדפיס הממשלתי
30 

 ומחיר 50 פרוטה


