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 חוק הירושה (תיקון מס׳ 6), תש״ם-1980



 מוזפדפמת הזה הצעת ayas pin הממשלה:

 חוק הירושה(תיקון מם׳ 6), תש״ם-1980

 תיקון סעיף 55! 1. בסעיף 155 לחוק הירושה, תשכ״ה-1965! -

;0) ־  en סעיפים קטנים (ב), (ג) ו־נד) יסומנו(ג), (ה) ו

 (2) אחרי סעיף קטן(א) יבוא:

 ״(ב< היה בין הצדדים הנוגעים בדבר לפי חוק זה קטין׳ פסול דין

 או נעדר שאין לו אפוטרופוס, רשאי בית הדין הדתי לנעות לו אפוטרופוס

 לענין מתן הסכמה לשיפוט בית הדין הדתי ולענין ייצוגו לפניו.״;

 (3) אחרי סעיף קטן(ג) יבוא:

 ״נד) בענין שהובא לפני בית דין דתי בהתאם לסעיף קטן (א)׳

 מוסמך בית הדין הדתי גם למנות מנהל עזבון׳ ויחולו סימנים א׳ עד ה׳

 לפרק הששי׳ למעט סעיפים 105 ו־106, ובכל מקום בסימנים אלה שמדו

 בר בבית המשפט יראו כאילו מדובר בבית דין דתי.״

י הסכר ר ב  ד

 (ד) בסעיף.זה ״בית דין דתי״ - בית דין רבני׳ בית
 דין שרעי׳ בית דין של עדה נוצרית ובית דין דרוזי.״

 כאשר נמצאים בין הנוגעים כדבר קטין, פסול דין או
 נעדר, לא קמה סמכות השיפוט של בית הדץ הדתי, שכן
 אין הם רשאים ליתן את ההסכמה הדרושה בסעיף 155(א)
 לחוק. מוצע להבהיר, כי בית הדין הדתי יהיה מוסמך
 למנות אפוטרופוס לקטין, לפסול דין או לנעדר לענץ

 מתן ההסכמה לשיפוט ולענין ייצוגם בבית הדין.

 כמו־כן מוצע שבענין שבו דן בית דין דתי לפי סעיף
 55 !(א) לחוק יהיה בית הדין מוסמך נם למנות מנהל
 עזבון, ובאופן זה לא יהיה צורך לפנות לשתי ערכאות
 באותו ענק. על מינוי מנהל עזבון וחלוקת העזבון יחדלו
 ההוראות הכלליות של חוק הירושה, למעט סעיפים 105
 ו-06 [ שעגינם סילוקם של חובות ופשיטת רגל של העזבון,
 ולמעט סימן ו׳ לפרק הששי׳ שענינו אחריות היורשים

 לחובות העזבון.

: s ר ו מ א  סעיף 15 לחוק הירושה קובע ל

ם י י ת ן ד י ט בתי ד ו פ י ש  ׳

ל אף האמור בסעיף t15 מוסמך בית הדין ) ע א 1 5 ) . ! 
 ;דתי שהיה לו שיפוט בעניני המעמד האישי של המוריש,
 1חת צו ירושה וצו קיום צוואה ולקבוע זכויות למזונות מן

 זעזבון, אם כל הצדדים הנוגעים בדבר לפי חוק זה
 :ביעו בכתב הסכמתם לכך.

 >ב) בענין שהובא בפני בית דין דתי בהתאם לסעיף
 ןטן(א) מוסמך בית הדין הדתי, על אף האמור בסעיף
 4ו׳ לנהוג לפי הדין הדתי הנוהנ בו- ובלבד שאם היה
 ין הצדדים קטין או מי שהוכח פסול דין׳ לא יהיו זכויות
 ׳ירושה שלו׳ אם על פי דין ואם על פי צוואה׳ וזכויותיו

 מזונות מן העזבון פחותות ממה שהיו לפי חוק זה.

 «) סעיף קטן(א) אינו בא לפגוע בסעיף 4 לחוק

 יפוט בתי דין רבניים עישואץ מירושץ), תשי״ג-953 ן.
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