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 שער ראשון
ם י ק ר ה פ ש ל ׳ ש ו ב  ו

 .על הנוטריון ותפקידיו

 פרק ראשון
 על משרת הנוטריון וסמכותו, סדר מנויו והרמת משרתו ואחריותו.

 1. הנוטריון• הוא פקיד צבורי שסמכותו המשפטית ומדת מוסריותו דורשות
 אמון הקהל, ומתפקידו לערוך הוא בעצמו כל מין התקשרות בעניני אנשים פרטיים
 או אישיות משפטיות, מחלקות הממשלה, שותפיות וחברות שבמחוזו, ולתת להן תקף

 הערות וציונים :

 סעיף 1. בארבעה ליולי 1918 נתפרסמו בעתון ״חדשות האר״ן״׳ תקנות בתי המשפט
 הדנות בתפקידי הנוטריון וסמכותו, תקנות אלו שנו בהרבה את החק הזה.

 וזה תרגומן:

ש פט• מ ־ ה י ת ת ב ו נ ק  ת

 נתאשרו מטעם המנהל הראשי.

י הנוטריון הכללי.  י

 1) תפקירי הנוטריון הכללי ימולאו ע״י ראש סופרי בית־המשפט המחוזי׳ ובמקומות
 שאין־ בהם בית־משפט מחוזי, ע״׳ ראש סופרי בית משפט השלום. בהעדר ראש הסופרים,

 הגדול שכסופריס הבא אחריו ימלא את מקומו. י
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 רשמי בהתאם לדרישת החק או בהתאם לדרישת המעונינים׳ הנוטריון שוכר אצלו
 את הנידות המקוריים ומוסר העתקות מהם לצדדים, ועליו מוטל גם:

 1) לאשר התקשרויות שנערכו ע״י אחרים, לשמרן, לקיים את החתימות
 והתאריכים שעליהן ולמסור העתקות מהן למעונינים עפ״י דרישתם.

 2) לתרגם כל מיני מסמכים הנמסרים אליו באיזו שפה שהיא.

 3) לנהל כל מיני נכםים דניידי ודלא ניידי ולשמור על הפקדונות.

 4) להמציא על פי דרישת כל אדם או כל אישיות משפטית, כל מיני הודעות
 שהחק הזה מרשה לעשותן.

 הערות וציונים:

 2) הנוטריון הכללי לא יקבל על עצמו לנהל איזה עשק פרטי׳ ולא יקבל פקדונות
 מאנשים פרטיים, הסעיפים 59׳ 64, 65, 105 שבחק הנוטריון העותמנ׳ מיום 15 אוקטובר 1913׳
 לא יוסיפו להשתמש בהם עד במה שהם נוגעים בעסקים של אנשים פרטים או

 בפקדונות פרטיים.

 3) יוסיפו לגבות את האחוזים ואת המסים השייכים לנוטריון הכללי׳ כפי שנקבע
 בסעיף 99, והבאים אחריו שבהק העותמני מיום 15 אוקטובר 1913 הנ״ל׳ אבל הכנסות אלה

 תשולמנה לאוצר הממשלה.

 4) בכל מקום שנזכר בהק העותמני הנ״ל גרוש יובן גרוש מצרי, ובכל מקום
 שכתוב עשר פרוטות יובן. שני מילים וחצי וכן תמיד עפ״י ערך זה.

 (הערה: בפקודה על הנהגת מטבעות (עתון, רשמי 196) נאמר ן בכל מקום שנזכר
 כחק לירה׳ יובן לירה א׳׳י, ובכל מקום שכתוב גרוש סתם או גרוש תורקי׳ יובן עשרה

 מיל א״י).

 5) המסים הנזכרים בחק הנ״ל יחד עם האחוזים והמסים שנזכרו בסעיף 3 של
 התקנות האלו, יגבו יחד בסכום אהד׳ ובסכום הנגבה ידביקו בולים על המסמך שבעדו
 נגבו המסים בעת תשלום הסך הנ״ל. לא יביאו בחשבון את שברי הגרוש עד שני מיל

 וחצי, אבל שברים משבעה מיל וחצי יחשבו לגרוש אהד.

 6) אם המסמך שעליו צריך לשלם המסים, נזכר בו כסף אחר ולא כסף
 מצרי, יחשבו את הסכום לפי שער החליפין הרשמי ויגבו את המסים על פיו.

 7) כל הוראות ההק הנ״ל שאינן מובנות בתכנן או. במובנן לתקנות אלו, לא
 תהיינה חלות.

 4 יולי 1918.
 (זקן הפקידים המשמפדיפ). ..
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 2. על יד כל בית משפט לאינםטנץ ראשון אשר במחוז או בוילאייה או
 כלוא, יהיה נוטריון או עוזר נוטריון, אשר ימלא כל התפקידים שבגבול סמכותו.

^) שיש בהם בתי־משפט לאינםטנץ ראשון, נחשבים במחוזות. . ^ן  פלכים( ;

 3. הנוטריונים מתמנים ע״י וזיר המשפטים, בהתחשבות עם הוראות החק
 במה שנוגע לגילם, ואין מפטרים אותם אלא אם כן נדונו על מעשה פשע או עוון,
4 1¿,*:^) הפוגע בכבוד ובנמום, או אם התברר בפני בית־המשפט, שעשו » 1 < ) 
 מעשה המחייב את פטורם בהתאם להוראות החק הזה, או אם הם מתפטרים מעצמם.

 4. הנוטריונים נמנים מאלה שיש בהם המעלות דלהלן:

 0< שהם יודעים את השפה התורקית•

 (2) שהם בני גיל יותר מעשרים וחמש שנה ומלאו את חובת עבודת הצבא.

) הפוגעים בכבוד  (3) שלא נשפטו על מעשה פשע ועוון ( נ ^
 ובנמוס, ושלא נשללו מהם זכויות השרות הצבורי ושלא נענשו בשלילת זכויותיהם

 האזרחיות.
 (4) שהושבו להם זכיותיהם אם הוכרזו לפושטי רגל.

 (5) שלא פוטרו בעד ענינים הפוגעיב! במעמדם •או במשרתם הרשמית.

 י (6) שהגישו תעודה חתומה ע״י חמשה נכבדים לפחות, ומאושרת ממועצת

 העיריה. המעירה על אפים הטוב ועל ישרם.

 (7) שהוכיחו ע״י בחינות, את בקיאותם בתפקידי־הנוטריון, וידיעותיהם בדיני

 התקשרויות הנזכרים בחק האזרחי והחיק המסחרי.

 5. המועמדים לקבלת משרות נוטריונים, אחרי הגישם לוזרת המשפטים, את
 הנידות המוכיחים שיש בהם כל המעלות הנזכרות בסעיף הקודם, ייבחנו בפני ועדה
 המורכבת מנשיא בית־־המשפט לערעורים ובית־המשפט לאינסטנץ ראשון, ממנהל

 הענינים האזרחיים, מנשיא אגודת עורכי הדין ומנוטריון אחד.

 הערות וציונים :

 בענק קיום כתבים שצריך לשלחם לחוץ לארץ, ואשר רוצים להשתמש בהם
 באנגליה או בחלקים אחרים של הממלכה הבריטית. עיין בפקודת הנוטריונים בעתון

 רשמי 46. ובהערה הרשמית שעל הפקודה.

 סעיף 2. המלה הערבית ״נאה־יה״ (ברבים נואהי) פירושה קבוצת כפרים הנמצאים במקום..
ך בעברית יש אותה הוראה, (עיין בספר ״הערוךי) ל פ  אחד. להמלה ״

 סעיף 3. עיין בהערה לסעיף 54 בנוגע לשפות הרשמיות בא״וי
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 6. על המועמדים לעבור בחינה אחת בעל פה בחק האזרחי וההק הםםחרי,
 ובחינה שניה בכתב בענינים שבסמכות הנוטריונים.

 ך. הועדה הבוחנת מוסרת למועמדים תעודת־בחינה בהתאם למדרגת הצטינותו

 של הנבחן וגובים מהנבחן מס של מאה גרוש.

 8. המועמדים שהוכיחו את הכשרתם פונים אל וזרת המשפטים בכתב בקשה
 שבו דורשים משרת נוטריון, ומצרפים לכתב הבקשה את התעודה ויתר הנירות

 המוכיחים שיש להם כל ההכשרות והתנאים שנזכרו בסעיף הרביעי.

 9. דין קדימה בבחירת מועמד נתן לבעלי תעודות מבית־־הספר למשפטים
 ליודעים שפות אחדות ולאלה ששמשו במשרד הנוטריון.

 10. על המתמנים בתור נוטריונים להשבע בפני וזיר המשפטים שבעיר
 הבירה או בפני זקן הפקידים האזרחיים שבמקום ובנוכחות שני שופטים בנוסח זה:
הנני נשבע באלקים כי במשך זמן שרותי בתור נוטריון לא אערוך ולא  ״

 אאשר שום ניר טרם התבררה לי זהותם של הצדדים, וטרם הוכח .לי רצונם הטוב
 ולא אקבל שום מסמך הנדמה לי שהוא מזויף או שיש בו מרמה, או שהוא נגד
 עניני הממשלה הקונסטיטוציונית או נגד עניני הצבור, ושאתנהג בשויון וביושר עם

 כל המעונינים, ושאמנע מכל מעשה הפוגע בחקי הממשלה, בצדק וביושר״.

 11. אין מקבלים לבחינה מי שנכשל בבחינה הראשונה, טרם עבור שנה
 אחת.

 12. במקומות שאין ההכנסות מרשות מנוי נוטריון מיוחד, מטילים את
 תפקידי המשרה הזאת, על אחד מפקידי בתי־המשפט נוםף למשרתו, מנויו זה נעשה

 אחרי אשר נבחן ע״י המועצה המשפטית המקומית והוא עובד בתור עוזר נוטריון.

 תפקידי הנוטריון מחוץ למדינות הממלכה מסורים לקונסולים של הממלכה.

 13. מדת הכשרתם של עוזרי הנוטריונים, גבולות סמכותם, ומדרגת אחריותם
 בכלל, הם ממש בנוטריונים, ובמה שנוגע לבחינות הם קשורים להוראות הסעיפים

 דלהלן.

 הערות וציונים :

 סעיף 12. היום מסור־ם תפקידים אלה במה שנוגע לא״י, לקונסולים האנגלים במדינות
 נכר. ובנוגע לקיום תעודות שנערכו באנגליה ובמושבותיה וארצות חסותה, עיין
 בפקודה שנתפרסמה בעתון הרשמי מספר 121 בשם ״פקודת הוכחת כתבים נכרים״ 1924.
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 14. הדורשים משרות עוזרי־־נוטריונים מגישים בקשה אל המועצה המשפטית

ת הכשרתם ואת ידיעותיהם כפי  המקומית ומצרפים אליה את התעודות המוכיחות א

. . י . . ב ת כ  הסעיף הרביעי, והמועצה המשפטית בוחנת אותם ב

י הועדה המשפטית  בחינות עוזרי הנוטריונים שבמחוז (קצ׳ה) נעשות בפנ

 הנמצאת בכרך (לוא) שאליו קשור המחוז.

 15. בחינות עוזרי־ניטריונים נעשות בצורה דלקמן:

ב על שאלות שהמועצה המשפטית מציעה לפניהם על ת כ  הם חיבים לענות ב

 שלשה נושאים שתבחרם מתוך עניני התקשרויות הנזכרים בספר המגילה, בחק הפרוצדורה

 האזרחית ובחק המסחרי הימי והיבשתי. על הנבחנים כמו כן לערוך שני טופסי חוזה.

 אם הוכיח הנבחן את ידיעותיו המספיקות, תערך תעודת־בחינה שיצורפו

ת הכשרתו,  אליה נירות הבחינה חתומים ע״י הנבחן וכל התעודות המוכיחות א

 וימסרו לתובע הכללי כדי לשלחם אל וזרת המשפטים. אם תעודת הבחינה נתנה

ם. לצין •את הערותיהם ונמוקיהם בשולי התעודה גדי  ברב דעות, צריכים המתנ

 ולחתום אותה בחותמותיהם.

 16. התעודה והנידות המצורפים אליה שנשלחו מאת התובע הכללי אל וזרת

 המשפטים, יבדקו.ע״י מועצה המורכבת בהתאם להוראות הסעיף החמישי, והיא תמםור

 תעודה־הכשרה למצליחים.

 אחרי אשור וזרת המשפטים משביעים את המועמד בנוסח הנזכר בסעיף העשירי.

ת םוגי הנוטריונים בהתאם להכנסותיהם  17. וזרת המשפטים מסדרת א

ת המשרה סו ות משרה, מוסרים אותה למי שהכנסותיו פחותות מהכנ  השנתיות. בהפנ

 הפנויה, ואם ההכנסות׳ היו שוות ממנים מי שמשרתו יותר קדומה.

ם העולה לעשירית הכנסותיהם  18. על הנוטריונים למסור בתור בטחון סכו

ס־כםף אשר יושת ל נזק וכל קנ  השנתיות, וםכום זה ישמש להבטחת תשלום כ

ם זה אינו יכול להיות פחות מעשרת אלפים גרוש  עליהם בזמן שרותם במשרתם. סכו

 בעד הנוטריונים וחמשת אלפים גרוש לעוזרי הנוטריונים.

ם במזומנים או בבירות• ערך תורקים,  הבטחון יוכל להיות או ע״י מסירת סכו

 שיופקדו באיזו בנק או במקום אחר שתועידנו הממשלה; או ע״י שימת עקול על

 נכסי דלא ניידי של הנוטריון, או נכסי דלא ניידי של אחד מקרוביו שעל פי החק

 אסור לו לאשר את מםמכיהם.

ות ונידות ההוכחה נרשמים ונשמרים במזכירות בית־המשפט שאליו נ  הבטחו

 קשור הנוטריון.
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נות הנדרשים עפ״י  19. נוטריונים ועוזרי נוטריונים שלא המציאו את הבטחו

ם הבטחון,  החק, אחרי עבור שני חדשים מיום שנשבעו, או שלא השלימו את סכו

ו חלק ממנו בזמן שרותם—נחשבים למפוטרים. א י ו ל  שאבד כ

 20. אםור לנוטריונים ולעוזרי נוטריונים, לערוך או לאשר חוזים שיש להם

 בהם הנאה פרטית בדרך ישרה או בעקיפין, או שמכילים סעיפים לטובת אבותיהם,

 צאצאיהם אחיהם, בני־זוגם, משרתיהם, ואף לא לקבל את אחר מהנזכרים בתור

 מומחה, עד־זהות, בורר או. עד, ואסור להם לעסוק בעניני משערה (בורסה), או

 במשא ומתן מסחרי, או בחלפנות, או ללוות, או לנצל לחשבונם את הסכומים

 המופקדים אצלם, או להתעסק בסרסרות של משערה, או בקומיסיון, או להתנהג

 בדרכים המשפילות את כבודם, או לקבל מסים יותר ממה שהתיר להם החק, או

 לערוב בעד אחרים, או לטעון בבתי־המשפט.

 חוזים הנוגעים בנוטריונים או בעוזריהם, או שיש להם קשר באחד מקרובי

 משפחתם בדרגות הנזכרות לעיל, יאושרו ע״י נשיא ביוד־המשפט שהם קשורים אליו.

 21. כל נוטריון שנוכחה אשמתו בפני בית־המשפט שאליו הוא קשור, שעשה

 אחד המעשים האסורים על פי סעיף הקודם, שערך, שמלא, או הוסיף דבר מה בנגוד

 לרצון הצדדים, שאשר הוזה שיש בו מרמה או זיוף, ששנה איזה דבר בגירות

 ובפנקםים, שגלה למי שהוא הפעולות של אחרים, שמסר העתקה מן הךשומים למי

 שאין לו בהם שום קשר, שעבר על הכללים הקבועים בסדור ואשור חוזים, שלא

תם . בסדור החוזים שרוצים  חקר את זהותם ואת רצונם של הצדדים ואת סמכו

ל על הוראות החק הזה, ל כ  לערוך אותם ואת התאמתם להוראות ההק, או שעבר ב

 יושת עליו קנם כסף ממאה וער אלף גרוש ביחס לאשמתו, וזה חוץ מנזקי הצדדים.

ל או יפטרוהו ממשרתו ויענישוהו, ואם מעשהו  ובהשגות העבידה, יוטל עליו ענש כפו

 היה ראוי לענש יותר חמור על פי הק־הענשים, ונוכחה אשמתו, יענש בהתאם

 להוראות החק הזה.

י נ ק ש ר  פ
 על סדרי מחלקת הנוטריון׳ הפנקסים׳ הפקידים׳ והעוזרים,

 22. הנוטריונים יכולים להעביר מספר מספיק של פקידים ושמשים להבטחת

 מהירות הענינים, בהתאם למדת הפעולות ורבויין.

— : ת ו י ה  23. לשם השגת משרת פקיד במשרד הנוטריון, צריך המועמד ל

 א) נתין עותומני. ם בן יותר מ־ ו 2 שנה. ג) שוכר סוד ובעל מדות טובות.

ב יפה וסגנון בהיר. ה) בעל ידיעות בחקי הממשלה. ת  ד) בעל כ
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 השמשים צריך שיהיו בהם שלשת התנאים הראשונים,- וחוץ מזה צריכים

ב.  לדעת קרוא וכתו

 24. בהיות והנוטריונים הם אחראים בעצמם בעד הנהלת עניני הקהל,

 עליהם למנות את פקידיהם ושמשיהם, ולבחור אותם על פי בחינות, ונוסף על

: א) גומרי  התנאים הנזכרים בםעיף הקודם, יש לתת זכות קדימה למועמדים דלהלן

ת זרות. ד) מי  בית הספר למשפטים. ב) נומרי בתי ספר תיכוניים. ג) יודעי שפו

בת עבודת הצבא. ת חו ל נוטריון. ה) מי שמלאו א צ  שעבדו לפני זה א

ם ראשיים, מכורכים בצורה אחת/  25. על הנוטריון לנהל ארבעה פנקסי

 ובצבע אחד, עשויים מניר משורטט מהמין המשובח, ושולי הנליון יהיו בני חמשה

 סנטימטרים ונפרדים ע״י קו עבה, נשיא בית המשפט מסמן במספרים וחותם בחותמת

ל דף ודף ורושם עליו מספרו.  בית המשפט על כ

ל הפעולות  26. הפנקס הראשון הוא היומן, ובו רושמים בזה אחר זה כ

 היומיות ותמציתן, שמות הצדדים, וסכום המסים הנלקח מהם ואת השכר, והחשבון

ל ערב. כ  נסגר ב

ל הנכסים המטלטלים קס השני הוא פנקם הפקדונות, ובו רושמים את כ  הפנ

 ודלא ניידי הנמסרים לידי הנוטריון, להשגחה או לשמירה, וצריך להזכיר את סוגם,

ה ת ר י ס  מםפרם ואת שמות בעליהם, את משלח ידם, ואת מקום מושבם, את תאריך מ

 אפן הנחלתם ותנאיה, את מספר היומן ואת המספר הםדורי.

(in extenso) קס המסמכים, בו רושמים מלה במלה  הפנקם השלישי, פנ

ל המסמכים שנערכו ע״י בעליהם ושנתאשרו כנוטריון וכל המסמכים שערך אותם  כ

א צרך צ מ ל מסמך מספר םדורי ן ויכול הנוטריון אם נ  הנוטריון בעצמו, ורושמים על כ

ם או יותר,  לרגלי רבוי הפעולות, ולשם הקלת המהירות, להשתמש בשני פנקסי

 לרשום החוזים.,

ת הבנק. א ק החקלאי, נמסרים לנוטריון, מודפסים מ  הפנקסים המכילים פעולות הבנ

קס גירות טבועי־בולים ובו רושמים. את מיני הנירות  הפנקס הרביעי הוא פנ

 המשמשים לגבית מסים רשמיים ואת מספרם.

ם אחרים הנצרכים לו לסדור קסי  ך2. על הנוטריון כמו כן להשתמש בפנ

. ם י פנקס חליפת הכתב בות ו קס החו ס הצוויים, פנ ק נ  הפעולות והקלתם כגון פ

 28. על הנוטריונים לשמור בתוך תיקים נושאי מספרים ולפי התאריכים

קם ת הטופםים המקוריים של הנידות שערכום הם בעצמם אחרי אשר נרשמו בפנ  א

ת הנידות המתורגמים ואת התרגומים החתומים ע״י המתרגם, את  המיוחד להם, א

 הטופםים המקוריים מכל הנידות שנערכו בחוץ והוגשו אליהם כגון אזהרות, הודעות,
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 פרוטוקולים, כתבי־פשרה, שטרי־בוררות, בדיקות־וחקירות, עדויות, רפורטים, תזכירים

 והצהרות שבעל פה.

ל גרוד, מחיקה, מלוא או כ  29. פנקםי הנוטריון צריכים להיות נקיים מ

ם במלים. ובםוף כל דף יצוין בי ב ברור, המספרים יהיו כתו ת כ  ריוח וכתובים ב

 בהערה שהדף נגמר. על המלים שנכתבו בטעות מעבירים קו דק באפן׳ שיהיה אפשר

ה על שולי הגליון, ומצינים במספרים נ ב ת כ  לקרא אותן. והמלים שצריך להוסיפן ת

 את המקום שבו צריכות להכתב, ועל התקון חותם הנוטריון.

ל הנוטריון צריך להיות קרוב עד כמה שאפשר למקום שנמצא  30. משרדו ש

 בית המשפט, ובמקום מרכז העסקים.

 במשרד צריכים להיות ארבעה חדרים. הראשון לנוטריון, השני לסופרים,

 השלישי לבעלי העסקים והרביעי לשמשים. על הנוטריון לסדר את עניני הפונים אליו

ל שקדם קודם. : כ  עפ״י הכלל

ת החפצים המופקדים בידיהם, את הפנקסים  31. על הנוטריונים לשמור א

ת שרפה, נ כ ם  ואת התיקים, במקום בטוח מ

 32. משרד הנוטריון יפואר ברהיטים ראויים ומתאימים למקום, ;

א אחד או יותר מצד הממשלה, לשם שטירה ב בעת הצרך איש צ ה. נ מו  33. י

 על ארכיבי הנוטריון ולשם בטחון המקום ושמירה בלילה.

 34. על התובעים הכלליים לבקר פעם אחת בכל ששה חרשים לכל הפחות

ת פנקסי הנוטריון ותיקיו, ואת אלה של העוזרים שבתוך מחוז סמכותם. בקרת זו  א

ל אפן להפריע את מהירות הפעולות של הקהל, אחרי הבקרת כ  אינה צריכה ב

ל מה שראו וחקרו לדעת, אל וזרת המשפטים, פעולה זו איננה  יערכו תזכיר על כ

 מונעת מהם את הזכות להזהיר ולהתרות ולאחוז בצעדים ענשיים נגד הנוטריונים

 בעת הצרך.

ת מחלה או סבה אחרת חקית, יכול הוא למנות ב ס  35. כשהנוטריון נעדר מ

, על־אחריותו. ואם לא היו לנוטריון חברי עבודה, ממנה  את אחד מחבריו—במקומו

־־הטשפט—במקומו—באפן זמני, כדי למלא  נשיא בית־המשפט את אחד מפקידי בתי

 במקומו את תפקידיו.

 36. כשהנוטריון או עוזר נוטריון מגיש את פטוריו, או כשמפטרים אותו,

ל הפקדונות כדי למסרם אחר ל הארכיב ועל כ  או כשמת, התובע הכללי שם ידו על כ

, ך למי שבא במקומו  כ
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ק יש ל י ש י ר  פ

ת ר י ק ת הודעות׳ ח ר י ס ר מסמכים׳ תרגומים׳ מ ידות׳ אשו כת נ  על ערי

ת זהות• ר י ק ח ת עדים׳ ו מנ ן הצדדים׳ הז  רצו

י הנוטריון או עוזרו, צריכים  37. חוזים המוגשים לאשור או לקיום בפנ

ב ברור ונקי, ועל נידות הנושאים עליהם חותמת הטוגרא התורקית ת כ בים ב  להיות כתו

 בעליי עשרים שורות, ארכם שלשים סנטימטר ורחבם עשרים $ ושולי הגליון, ברוחב

 של חמשה סנטימטרים יהיו מובדלים בקו עבה.

 38. אסור שיהיה בתוך הטפם גרוד או מחיקה או ריוח, ואם נפלה שגיאה

 או שנראה צרך לתקן או להוסיף דבר מה, מעבירים קו דק על המיותר, וכותבים את

 התקון על שולי הגליון, ועליו חותמים המתקשרים, העדים והנוטריון. ואם היו

ל גליון וגליון, קושר אותם יחד, רושם  גליונות אחדים בחוזה, חותם הנוטריון על כ

 את מספר הגליונות וחותם עליו.

ת וזרת המשפטים, א  39. מוסרים לנוטריונים ולעוזרי נוטריונים חותם רשמי מ

 שבו חקוק, שמו, תארו ומקום פעולתו של הנוטריון או העוזר.

 40. הנוטריונים והעוזרים חייבים לשלוח דוגמת חתימתם וחותמתם הרשמית

 אל וזרת המשפטים, אל נשיא בית המשפט שאליו הם קשורים, ואל זקן הפקידים

 הממשלתיים שבמחוז, ועליהם לשמור בתוך תיק מיוחד דוגמאות חתימותיהם של

 ראשי הפקידים המקומיים, ודוגמאות חותמותיהם של בתי המשפט והמשרדים

 הצבוריים.

 41. על הנוטריונים ועוזרי הנוטריונים להזכיר בפירוש את שמו, תארו ומקום

ל אדם שיש לו קשר בשטרות ובנירות הנערכים או המאושרים על  מושבו של כ

 ידיהם, ואת שמות העדים ועדי־הזהות, ואם היה מתורגמן, יזכירו את שמו. ועליהם

ת ובאותיות ולחתום על הכל.  לציין את תאריך העריכה או האשור, בספרו

 42. אחד התפקידים היותר חשובים של הנוטריונים והעוזרים, הוא לחקור ולברר

נם החפשי של הצדדים ואם יוכח בפני את זהותם של הצדדים ולהיות בטוחים ברצו . 

 בית משפט שהם אשרו או ערכו, נירות, שטרות, או חוזים מבלי לחקור בתשומת

נם החפשי, יפוטרו מיד, ויענשו בהתאם להוראות  לב את זהות הצדדים ואת רצו

 החק הזה.
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 43. על הנוטריונים או עוזריהם לקרא בעצמם את החוזים הנערכים על

וכחות שני עדים לכל הפחות. ויזכירו בתוך הטפס שהוא  ידיהם בפני המעונינים ובנ

י הצדדים,  נקרא בפנ

 44. על הנוטריונים ועוזרי הנוטריונים מוטלת החובה, כשהצדדים המבקשים

 אשור חתימותיהם וחותמותיהם אינם מוכרים להם, לשאול פי שני עדים, ואם לא

ל  יכלו להיות משוכנעים מן השנים• בלבד ישאלו פי אחר. ולהם הזכות לדרוש כ

 הוכחה אחרת אפשרית, ולדרוש מן הצדדים, העדים, עדי־הזהות והמתורגמן להשבע

 שהצהרותיהם ודבריהם הם נכונים באמת, ואין בהם שום מטרה להזיק למי שהוא.

 45. אם הנוטריונים והעוזרים אינם יודעים את שפת הצדדים, ידרשו

וכחות עדים; וצריך לציין זאת בנידות  מהמתורגמן לתרגם את דבריהם וישמעום בנ

ת אותם, ולחתום עליהם.. ש א  ש

 46. אם הצדדים והעדים ועדי־־הזהות והמתורגמן אינם יודעים לכתוב, ואין

 להם חותמות, על הנוטריון לציין דבר זה בהערה בגיליון ולחתום עליו.

ח אשר כ ־ א  47. על המעונינים להתיצב בעצמם בפני הנוטריון או לשלח ב

 בהתאם לכללי החק, הוא מוכשר לעשות את החוזה שאשורו נדרש, ושמקום מושבו

ך גבול סמכותו של הנוטריון. העדים צריכים להיות  התמידי או הזמני יהיה בתו

 בוגרים ובני דעת ומכירים את הצדדים. מספרם צריך להיות מספיק לשם יציבות

הם  עדות ושלא יהיו סומים או חרשים או אלמים, ושלא יהיו מאבותיהם או צאצאי

 של הצדדים, או בני־זוג או משרתים. עדי־הזהות צריכים להכיר את הצדדים.

בךדעת.  המתורגמן צריך להיות בוגר ו

 48. אסור להנוטריונים ולעוזרי הנוטריונים לקבל ולאשר נירות המכילים

 בטויים או דברים המתנגדים לחק הקונסטיטוציוני, לנמום ולמוסר, או לשלום הממשלה.

 49. עוזרי הנוטריונים צריכים לרכוש אמון הקהל, ואסור להם לגלות את

 עםקי אחד האנשים לאחר או לגלות את תכן המסמכים.

רה. ת אחת—אםו ב ת אנשים בעלי ענינים שונים ב ל ב  ק

ל מי שרוצה לערוך או לאשר, או לקיים חוזים, התקשרויות, שטרות,  50. כ

 על שם וחשבון איש אחר, וכל הפועל בתור מורשה, אפוטרופוס, נאמן או יורש, או

 הערות וציונים;

 סעיף 47. המונח ,אבותיהם״ מכיל ; הורים׳ סבים, סבות׳ אבותיהם של אלה, ובו׳.
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ח אישיות משפטית, שותפות, או חברה, או בתור שותף, עליו להוכיח כ ־ א  בתור ב

תו ויפוי כחו, ולהמציא את הנידות והמסמכים הדרושים להוכחה, שהוא  את סמכו

 מיופה־כח לחתום בשם שולחיו.

 על הנוטריון או העוזר לרשום את הנירות האלו, לקבל מהם העתקה ולשמרה.

 51. הזכות לאלה שיש להם קשר בענין, לדרוש ולקבל העתקות מן החוזים

 הרשומים בפנקסי הנוטריון או השמורים אצלו, אבל אין למסור מן הדברים הנזכרים

 לעיל למי שהוא אחר, אלא ברשות נשיא בית המשפט.

־  האנשים שיש להם קשר בענין, נחשבים אלה שחתמו או התקשרו בחוזה ובאי

ם החקיים. ח  כ

 52. אסור הל על הנוטריונים ועל עוזריהם למסור את הנידות המקוריים

 השמורים אצלם ן אבל הם יכולים, על פי החלטת בית המשפט אם נמצא צרך,

ת נשיא בית א ת המקור באפן זמני, אחרי אשר תוכן העתקה מאושרת מ  למסור א

 המשפט, שתמםר לידי .הנוטריון למשמרת.

 53. אם נתבקש נוטריון, או עוזר נוטריון למסור העתקת מסמך שאינו רשום

 אצלו, ידרשו מהמבקש לחתום על העתקה אחת מהמסמך הנ״ל, כדי שישאר למשמרת,

 ומוסרים למבקש העתקה מאושרת.

ל מיני נירות הנערכים על ידי הנוטריון או עוזרו, צריכים להיות  54. כ

 עשויים בשפה התורקית, נירות הערוכים בשפות אחרות אין לאשרם אלא אחרי

 שיתורנמו לתורקית וירשמו וישמרו.

 אפשר למסור העתקה מאושרת מהנירות שהם ערוכים בתורקית ובאיזו שפה שהיא.

 55. הנירות המתורגמים משפה אחת לשפה שניה, צריכים להתרגם גם

 לתורקית, ושומרים העתקה אחת מהתרגום התורקי.

 56. את הנידות מתרגם הנוטריון או אחד מפקידיו, ואם אין הם יודעים

ב הניר ימסרוהו לידי איש אחר נאמן הבקי בשפה. ו ת  את השפה שבה כ

 57. מסירת הודעה של איזה ניר מאיזה מין שהוא נעשית בהתאם להוראות

 הערות וציונים:

 סעיף 54• עיין בהודעה רשמית שנתפרסמה בעתון רשמי מספר 28׳ בסעיף א׳ שבה, האומר ן
 אנגלית ערבית׳ ועברית הן מוכרות בתור שפות רשמיות של ארץ-ישראל.

 סעיף 55. עיין בהערה לסעיף 54,
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ק מיוחד עם  חק הפרוצדורה האזרחית, את ניר ההודעה המודע והחתום שומרים בתי

ת  הניר המקורי או עם הפרוטוקול שמתוכו מוכח שמי שצריך להודיעו םרב לקבל א

 ההודעה, ומוסרים לדורש־ההודעה, העתקה מאושרת מניר ההודעה שנמסר,

ד  58. אין הנוטריון או עוזרו יכולים לשים עקול זמני ולהודיעו. לצד ; תפקי

ת משרד ההוצאה לפעל, ו כ מ ס  זה הוא מ

 59. על הנוטריון או עוזרו למסור על סמך חקירתו את הידיעות שיש לו

ת א ו הכספי של מי שהוא בהדרשו לעשות כך מאת מחלקה ממשלתית או מ  על מצב

 איש פרטי.

 60. הנוטריונים ועוזריהם יכולים למסור הודעות לאנשים הנמצאים מחוץ

ת הנוטריון שבמקומם, או באמצעות הקונסולים העותמניים, בהתחשבות  לאזורם באמצעו

ת ממדינות תורקיה או ח א  עם מקום מושבו של מקבל ההודעה אם הוא נמצא ב

 בחוץ לארץ,

 שער שני
ת ו י ח ר ז ת א ו ל ו ע  פ

 פרק רא־שון
 על סוגי הפעולות

 61. תפקידם של הנוטריונים ועוזריהם הוא: עריכה, תקון, אשור, תרגום,

ל מיני התקשרויות, חוזים ושטרות.  הצעה, קבלה והודעה של כ

 62. עליהם מוטל כמו כן עריכת ורשום חוזים ושטרות הקשורים במכירת

 מטלטלים, בשכירות, במשכון, בשאלה ובהחזר־.

 ערות וציונים :

 סעיף 59. בטל לפי ״תקנות בתי המשפט על הנוטריון הכללי״ שנתפרסמו בעתון ״הדשות
 הארץ״ מספר 3׳ עיין בהערה לסעיף 1.

 סעיף 60. עיין בהערה לסעיף 12.
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: עריכה ואשור של חוזי ל ל כ  63. מתפקידי הנוטריונים ועוזריהם, נחשבים ב

 מכר, קניה, שאלה, פקדון, מתנה, משכון, המחאה, הרשאה, מכירה וקניה של נכסי דלא

קה.  ניידי, העברתם ומסירתם בצורה החלטית או בתורת ^זכר חוזר, או מכר בתנאי, חלו

כסי ירלא ניידי. שטרי־ערבות, פשרה, פטורין,  חלוקת־הנאה, ושאר אפנים הנוהגים בנ

ל  יפוי־כח, בוררות, •תעודות־אפי, חוזי־־אריםות, חכירה, וכל מיני הסכמים של כ

 סוגי שותפויות וחברות בקשר עם י הגבלת הזמן, הוספת הקרן או הפחתתה, שנוי

 החתימה, השם, או החלפת המקום. הפרת חוזה, פרוק שותפות, וכל מיני חוזי בנין,

נית של נכסים דניידי. עריכה ל מיני פרוטוקולים של חלוקה רצו ות, והלואה. כ  קבלנ

 ואשור תזכירים של קברניטי אניות, שטרי־מטען, אחריות, והלואות ימיות, רשום

ל  מספרים על פנקסי הסוחרים וחברות כספים, שימת ציון עליהם וחתימתם. סדור כ

 מיני נירות־הורעה, אזהרה, והתראה במקרה של םרוב הסכם לתשלום או םרוב

 תשלום שטר חליפין, וכל מיני פרוטםטים על אי תשלום כל שטר מסחרי, והתראות

 הערות וציונים: י

 סעיף 63• בפקודת עורכי הדין שנדפסה בעתון רשמי מספר 71 בסעיף 18 נאמר.•

 יי 1) סעיף 63 שבחק הנוטריון הכללי מיום 28 לה׳ אוקטובר 1913, אינו חל על
 תעודות כה והרשאה לעורכי דין הניתן להם להופיע בתביעה מיוהדת, תעודות הנ״ל
 יכולים לערכן באפן פרטי, אבל עורך הדין הטוען בתקפן יהיה תמיד אחראי שחתימת

 בעל הדבר היא נכונה.

 2) תעודות כח והרשאה שנערכו על פי הסעיף הזה, לא תחשבנה לחקיות אלא
 אם כן הדביקו עליהן בולים בסכום כסף בפי דרישת החק ובתנאי שהאיש המוסר את
 הכח וההרשאה או איש אחר עפ״• פקודתו, יחתום על גבי הבולים, (עיין פקודת מס

 הבולים סעיף 31 (ברשימה), בעתון רשמי 184).

 3) הנוטריון הכללי יוסיף גם להבא לערוך תעודות כה והרשאה כלליות.

 בכדי להכיר בזכותו של המורשה להיות בא־כחו של בעל הדין די לו לעורך

 הדין להגיש אל בית המשפט את תעודת הכה וההרשאה המקורית.

 4) עורך דין אשר לו כח והרשאה, יוכל בהסכמת הבעל־דין להרשות לעורך דין אחר,

 לבוא במקומו בכל משפט שהוא. ההרשאה צריכה להיות בכתב חתום, ואין צרך בבולים.

 בנוגע לאשור תעודות כתבים ומסמכים הנועדים לשמוש בחוץ לארץ, עיין בפקודת

 הנוטריונים (תעודות הכתבים של חוץ לארץ) בעתון הרשמי מספר 46.

 בנוגע לקיום כתבים נכדים, עיין בעתון הרשמי מספר 121 בפקודה על הוכחו/

 כתבים נכרים, של ש׳ 1924.
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 של התאוננויות על שופטים. ובכלל םדור כל מיני הודעות ופעולות בהתאם להקים

 והתקנות הנוהגים.

 64. הנוטריונים או עוזריהם, בקבלם לידם מאנשים פרטיים או ממחלקות
 הממשלה, כםף או נירות שנמסרו לידם בתור פקדון הנמםר לידי נאמן, כותבים
 הצהרה המכילה את כל הפרטים והתנאים הקשורים בשמירתם, בלקיחתם ובהחזרתם,
 ושומרים את הטפם המקורי של ההצהרה בתוך תיק מיוחד ומוסרים העתקה מאושרת

 ממנה למפקיד.

 פקדונות אלה נשמרים בתוך תיק מיוחד שעליו חותמים הנוטריון והמפקיד
 ושומרים את התיק באחד הבנקים, ואם לא נמצא שום בנק במקום, שומרים אותו

 במקום בטוח, כגון בארון ברזל.

 65. אין למסור את הדברים המופקדים בנגוד לתנאים שעל פיהם הופקדו,
 חוץ מאשר עפ״י פםק דין שנתן מאת בית משפט אם המפקיד היה עודנו חי, או

 עפ״י מסמכים מוכיחי־זכות אם המפקיד כבר מת,

 פרק שני

 על חשיבות השטרות הרשמיים ותקפם.

 66. מסמכים, הסכמים ושטרות הנערכים ע״י הנוטריונים ועוזריהם כפי

 הערות וציונים?

 סעיף 64, בטל לפי תקנות ״בתי המשפט הנוטריון הכללי״, שנדפסו בעתון ״הדשות
 הארץ״ בליון ג׳. עיין בהערה לסעיף 1,

 סעיף 65. בטל, כנ׳׳ל.

 סעיף 66• עיין בפקודה בדבר פרוטסט על שטרות שנדפסה בעתון הרשמי מספר 122.
 בסעיף 2 שבה, האומר t אין להגיש פרוטסט על שטר חוב ביום ששי, שבת
 או ראשון, או בכל יום פגרא חקי אשר יפורט בעתון הרשמי, כשמםרבים לסלק שטר־חוב
 ביום פרעונו ויום הפרעון הל ביום הששי השבת או הראשון או ביום פגרא חקי - יגישו

 את הפרוטםט ביום השני או ביום שלאחרי יום הפגרא החקי.

 רשימת הימים הנחשבים לימים טובים כפי הפקודה דלעיל נמצאת בעתון רשצוי
 132. עיין שם.
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 התנאים והכללים המפורשים בהק הזה, הם נחשבים לבעלי־ערך־הוכחה בפני עצמם,
 בפני• כל בתי המשפט הדתיים והאזרחיים וכל מחלקות הממשלה, וזה מבלי שום צרך

 . לאמת את תכנם ע״י איזו ראיה אחרת.

 67. היות ומסמכים הנערכים ע״י אנשים פרטיים ומתאשרים ע״י הנוטריון
 או עוזרו אין הם מתאימים תמיד לכללי החק, לכן מדרגת ערכו של אשור כזה

 הוא רק לאמות התאריך והחתימה ולא לתכנם.

 68. אין ערך חקי להתראות הנשלחות בקשר עם אחור או אי מלוי
 התחיבויות והסכמים, אלא אם הם נעשים ע׳׳י הנוטריון או עוזרו.

 s .69( כל שטר־חוב כסף נוטריוניam1 ^ ) שהוא ערוך ע״י הנוטריון
י בימי חייו של הלוה,׳ שולח נ  בעצמו בהתאם לכללי הסעיף 66, שהגיע זמן פרעו
 הנוטריון או עוזרו, לפי דרישת המלוח, כתב התראה לחייב ודורש ממנו לפרוע את
 החוב בתוך שמנה ימים, ואם לא נענה הלוה כתום הזמן האמור, פונה המלוה
 בבקשה לנשיא משרד ההוצאה לפעל, ועפ״י בקשתו, שם משרד ההוצאה לפעל עקול
 מידי על כל מה שאפשר לעקלו מנכסי הלוה דניידי ודלא ניידי, ומשלימים את כל
 פעולות ההוצאה לפעל כפי שנזכר בחק, כאילו היה זה עפ״י פסק דין של בית

 משפט.

 ואם נמצא שתכן השטרות נתון לפירושים, או שטען הלוה שהחוב נשלם ע״י
 פרעון, או סודר ע״י חשבון־מקביל, והוכיח זאת בניר חתום ע״י המלוה ן והמלוח
 הכחיש זאת, ונשיא ההוצאה לפעל מוצא שאין אפשרות לפתור את השאלה הזאת
 מבלי משפט, מעכבים את פעולות ההוצאה לפעל, עד אשר בית משפט מוסמך ידון

 ויחליט בעניין.

 70. כל שכירות נכסי דלא ניידי שנעשתה עפ״י הסכם שנערך ע״י הנוטריון
 בעצמו או עוזרו בהתאם לכללי הסעיף 66 שבחק הזה, גובים מן השוכר את כסף

 השכירות שחל זמן פרעונו כפי הסדר שנקבע בסעיף הקודם לזה.

 הערות וציונים :

 סעיף 67• בנוגע למונח ״אין הם מתאימים תמיד לכללי החק״ עיין בספר ׳׳קבץ־החקים״
t של יוסף צאדיר המתרגם את הסעיף מתורקית לערבית בלשון זה 

not absolutely בתרגום האנגלי הוצאת בגדר כתוב (^ ;$ fa\ O ן b j>V^) 
 with the rules of law, בתרגום הצרפתי הוצאת יוסף צאדיר הסרות המלים ה»לה
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 71. חוזה שכירות נכסי דלא ניידי שםורר ישר בין המתקשרים, ונתאשר

 ע״י הנוטריון או עוזרו, אם עבר זמן השכירות כפי שנקבע בהסכם ולא פנה השוכר

 את .המקום, שולחים התראה לשוכר שבה נדרש לפנות את המקום השכור בתוך

 חמשה עשר יום בהתאם לחוזה, ואם לא נענה השוכר ולא פנהו בזמן האמור, מפנים

 אותו באמצעות משרד ההוצאה לפעל.

 72. אם המסכמים שערך אותם הנוטריון בעצמו או שאשר אותם נזכר

ד חוב, או שנזכר בהם משכון ג  בהם שעבוד נכסים דלא ניידי בתור ממושכנים כנ

 של מטלטלים, המחאות, נירות־ערך, בתנאי ששמירתם תהיה מםורה בידי הבעלים,

 או בידי איש שלישי נאמן, או שנזכר בהם שימת חפצי השוכר הנמצאים במקום

 השכור בתור בטוחות לתשלום כסף השכירות $ אם החייב אינו משלם את חובו

 בזמן שנקבע במסמך ופנה המלוח אל נשיא ההוצאה לפעל בכתב־בקשה, מעקלים

ת פקיד ת הנכסים דלא .ניידי ואת המטלטלים הממושכנים בתוך 24 שעות, באמצעו  א

 ההוצאה לפעל, ומוכרים אותם במכירה פומבית כפי כללי הסעיף 69, ומכסף הפדיון

 משלמים את החוב והשאר נמסר ללווה.

 73. מסמכים שלא נערכו ולא נתאשרו בהתאם לסעיפים 2, 38, 41, 42,

 43, 45, 46, 47, 48, 50 ו־66 והפסקה הראשונה שבסעיף 20, נחשבים לשטרות

 רגילים, וכל ההוספות שלא נחתמו ע״י המתקשרים נחשבות כלא היו.

 הוספות שאינן מאושרות מטעם הנוטריון או עוזרו, אפילו אם היו חתומות

 ע״י המתקשרים אינן נחשבות למאושרות רשמי, אבל אין זה גורע מכחם של יתר

ם נגודים בין נסח המסמכים המאושרים ובין  החלקים המאושרים רשמי. אם נמצאי

ב בפנקסים, מתחשבים עם הנסח החתום ע״י המתקשרים, ואם היו ת כ נ  הנוסח ש

 שניהם חתומים ימםר הדבר לשקול דעתו של בית המשפט.

ו בשום אפן אפילו עפ״י דרישת לתקנ . ן ם אי ל מסמך שנתאשר ונרשם בפנקסי  כ

 הצדדים.

 הערות וציונים :

 סעיף 71. עיין בחק השכרת נכפי דלא ניידי- (בתרגום עבדי בםםרו׳-של מר מ, רוכן
 יי דף 236), — ׳•• י י״ י
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 פרק שלישי

 המסים הנגבים ע״י הנוטריון ובו שני חלקים.

,  חלק א

 על המסים הרשמיים.

 74. כל מס הנגבה ע״י הנוטריון או עוזרו, הוא תמורת בול־דבק כפי חק
 הבולים ובולי המסים המשפטיים המשתמשים בהם באפן יחסי לסכום, כמו שיתבאר

 בפרק הזה; ונידות הנושאים עליהם סמל הטוגרא.

 75. בולי־מםים משפטיים נדפסים ע״י וזרת המשפטים לשם שמושו של
 הנוטריון, והם. בני רבע גרוש, גרוש אחד, חמשה, עשרים, חמשים, מאה, וחמש

 מאות גרוש, הם עשויים ממינים וצבעים שונים ונשמרים בבית האוצר.

 הערות וציונים :

 סעיף 74. הטוגרא היא המונוגרס של שמו ותארו של השלטן והוא החותם
 העליון של הממלכה העותמנית, באיץ־ישדאל גובים את כל המסים .בבית

 המשפט נגד הדבקת בולים מיוחדים,

 בתקנות בתי המשפט על ״מםי בתי המשפט״ שנדפסו בעתון חדשות הארץ״
 מספר י״ג, בסעיף הרביעי נאמר ז המסים ישולמו ע״י קנית בולים־נדבקים אשר יידבקו על
 המסמך שבשבילו נגבו, הבולים האלה יבוטלו ע״י שימת חותם בית המשפט, כתיבת

 התאריך, וחתימת הסופר שגבה את המסים.

 בתקנות בתי המשפט על ,הנוטריון הכלל*״ נאמר ן המסים הנזכרים בחק הנוטריון
 יחד עם האחוזים והמסים שנזכרו בסעיף 3 של התקנות האלו׳ יגבו יחד בסכום אחד,
 ובסכום הנגבה ידביקו בולים על המסמך שבערו נגבו המסים בעת תשלום הסך הנ״ל.
 לא יביאו בחשבון את שברי הגרוש עד שני מיל 'וחצי׳ אבל שברים שהם משבעה מיל

 וחצי יחשבו לגרוש אחד.

 עיין בהערה לסעיף 1 בחק הזה,

 סעיף 75. עיין בהערה לסעיף 74,
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ל מיני כ  76. נליונות הניר שהנוטריון או עוזרו צריכים להשתמש בהם ב

ל גליון שהוא גרוש אחד רא; מחיר כ ג ב נושא םמל הטו  הפעולות יהיו ממין טו

 משמש לטובת מםלת הברזל החג׳זית ונשמר בבית האוצר,

 77. בולי־־המסים המשפטיים צריך לבטלם ע״י רשום התאריך ושימת החותם

 הרשמי באפן שאי אפשר יהיה להשתמש בהם שנית, הבולים האחרים בטולם הוא

 כפי החק המיוחד להם.

 78. גובים בעד אשור שטרות, מכירת נכםי דניידי (מטלטלים) או קניתם,

ל  או נתינתם במתנה, או השכנתם, או הפקדתם, או השאלתם, חמשה גרוש בעד כ

 חתימה אם מחירם הקבוע או הנערך עולה רק עד אלף גרוש.

ל חתימה על חוזה שכירות או בטולו  79 גובים חמשה גרוש בעד אשור כ

 או העברתו לאחר, אם תמורת השכירות איננה יותר מאלף גרוש וזה מבלי להתחשב

פת השכירות.  עם תקו

 80. גובים חמשה גרוש על חשבון כל חתימה בעד אשור הסכם, יםוד

 שותפות וחברה, או בטולה או הארכת זמנה, או הגדלת הקרן או תקון תקנותיה,

 השקעת קרן חדשה, אמורטיזציה של המניות, חלוקת הקרן, מנוי מנהל, החלפתו,

 בחירת החברים האחראיים בשותפות שמםוג קומנדיט, ובמקרים אחרים רומים אם

 קרן החברה במזומנים וברכוש אינו יותר מאלף גרוש.

 81. גובים חמשה גרוש בעד אשור חוזה הלואה שאינו יותר מאלף גרוש או

 בעד הארכת זמנו או תקון תנאיו.

 82. גובים חמשה גרוש בעד אשור יפוי כה, ערבות, פשרה, פטורין פרטיים,

, וכל הסכמים שערך הענין הנדון בהם אינו עולה על אלף גרוש,  מכתבי־אשראי

ל חתימה וחתימה.  וזה בעד כ

ל מיני שטרות והסכמים שנזכרו בסעיפים נד78 עד 82 מחשבים  83. בעד כ

ם 10 גרוש. אם הם בי ו  כדלהלן: אם הם על יותר מאלף ופחות מחמשת אלפים—ג

ם 20 גרוש, למעלה מעשרת אלפים גובים חצי גרוש בי ו  פחות מעשרת אלפים—ג

 הערות וציונים:

 סעיף 76. עיין בהערה לסעיף 74׳

 סעיף 77. כנ״ל.
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ם גרוש ל פנים המם המקסימלי אינו צריך לעלות ליותר ממאתי ל אלף, ועל כ  בעד כ

ל חתימה.  בעד כ

 בעניני בטול שכירות או העברת שכירות מחשבים לפי התקופה הנשארת.

 בעניני הוספת הקרן מחשבים ביחס לחלק הנוסף, ובעניני חלוקת הקרן—ביחס

ת המםים  לםכום הנמצא, בעניני הארכתיזמן, הדוש חוזה ופרוק שותפות, גובים מחצי

 הקבועים.

ל מיני סכומים, המחאות,  84. גובים חמשה גרוש בעד שמירת והנהלת כ

ם ונכםי־רלא״ניידי, אם מחירם אינו עולה על אלף גרוש, על יותר  נירות־ערך, חפצי

 מאלף ועד חמשת אלפים גובים עשרה גרוש. על יותר מחמשת אלפים ועד עשרת

 אלפים גובים עשרים גרוש, על יותר מעשרת אלפים גרוש, גובים חצי גרוש בעד

ל אלף.  כ

ת ת השמירה היא על יותר משנה, גובים בעד כל שנה את מחצי פ ו ק  אם ת

 המםים הראשונים.

, שטר־בוררות י־כח־כללי ל חתימה בעד אשור יפו  85. גובים מאה גרוש על כ

י־כח־פרטי שלא נזכר בו ערך הענין הנדון ים, וששים גרוש בעד יפו  פטוריךכללי

ם קבוע.  וערבות שלא נזכר בה סכו

ת מ כ ס  86. גובים עשרים גרוש בעד נידות הודעה וברור, הקשורים באי ה

 תשלום שטר־חליפין, או בשטרות מסחריים אחרים, או בעד אי תשלום בזמן.

־הםכם לתשלום, או על םרוב פרעון שבר  87. בעד פרוטסט הנעשה על אי

 חליפין ושטרות מסחריים אחרים, גובים בעד כל העתקה עשרים גרוש אם הסכום

 הנזכר בהם עולה עד אלף גרוש, וגובים שלשים גרוש אם הסכום עולה עד חמשת

 אלפים, וארבעים גרוש אם הסכום עולה עד עשרת אלפים, וחמשים גרוש אם הסכום

 עולה עד חמשים אלף, וששים גרוש אם הוא עולה עד מאה אלף, על יותר ממאה

ל העתקה מבלי להתחשב עם הסכום.  אלף גובים מאה גרוש בעד כ

ל העתקה של התראה על אי מלוי התחיבות,  88. גובים שלשים גרוש בעד כ

ל ל העתקה של מסירת הודעה או אזהרה, (notice or notification),^ כ  בעד כ

כל מיני הודעות חקיות אחרות. נות על שופט ו נ  העתקה של התאו

 הערות וציונים ן

 סעיף 87. בתרגום הצרפתי והאנגלי כתוב 5 על יותר ממאה אלף גובים מס נוסף של
 נדוש אחד בעד כל אלף.
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ל הנוטריון צ  89. אם היה צרך להוציא העתקות מהנירות השמורים ורשומים א

ל גליון הנושא םמל הטוגרא חמשה גרוש.  או מהנירות המאושרים, גובים בעד כ

 גודל הניר הוא עשרים שורה, והשורה חמש עשרה מלים.

ל גליון של פנקסי הסוחרים. בעד אשור  90. גובים רבע גרוש בעד אשור כ

ל טון משא, ורבע גרוש בעד אשור שמו של  שטרי־מטען—גובים רבע גרוש בעד כ

קם הקברניט. ל מלח רשום בפנ  כ

ל חתימה שעל תזכירים, תעודות-  91. גובים שלשים גרוש בעד אשור כ

ה ם פ ה ־ ת כ ר ע  בדיקה, עדויות, הצהרות־מומחים, תעודות־רופא, דינים־וחשבונות, ה

יות  שכר־נםיעה ומשלח, חוזי־הבטחה ואחריות, וכל הדומה להם הקשורים בעניני אנ

 מטען ומסע.

ת עובדים ל ב ם שעל ק  גובים עשרה גרוש בעד אשור כל חתימה בהסכמי

יות.  ופקידים באנ

 מזוםפה)

 כל ניר המוגש אל הנוטריון לשם רשום ואשור בין שהוא רשמי ובין שהוא

ל גליון נושא סמל הטוגרא.  פרטי, גובים בעדו מם של עשרה גרוש בעד כ

 92. שטרי ערבות ושטרי חוב הנעשים ע״י הבנק החקלאי ושאר מוסדות

 רשמיים לצרכי חקלאות, בהמות וחפצים, אם אינם על יותר מחמש מאות גרוש

 מאשרים אותם חנם. אם הם יותר מחמש מאות ופחות מאלף גובים חמשה גרוש

ל חתימה שעליהם, על יותר מחמשת אלפים ועד עשרת אלפים—הגובים עשרים  בעד כ

 גרוש, ועל יותר מזה שלשים גרוש.

ת ת הכנסו ק פ ס ה  93. חוזים שנעשו בין הקבלן והערב שלו ובין הממשלה ב

* ) גובים בעדם עשרה גרוש , ^ 4 ^ ן ( 11^0¿ ן ו ט ל ש  מם־העשור ויתר הכנסות ה

 אם הם על סכום שאינו עולה על אלף גרוש, ואם הם על םכום שאינו עולה על

ך גובים שלשים גרוש. כ  עשרת אלפים, גובים עשרים גרוש, ועל יותר מ

 94. חתימה בשם חברה, אישיות משפטית, או עפ״י הרשאה מאנשים

ת האנשים בעניני א לות שעל שטרי ערבות כפולים, הנמסרים מ  אחדים, וחתימות כפו

ת והלואות נחשבות לחתימה אחת, ו  קבלנ

ל חתימה בעד אשור  95. גובים באפן רגיל שלשים גרוש על חשבון כ

ל מיני נירות ומסמכים שלא באו בהם הוראות מיוחדות בחק הזה.  חתימות שעל כ
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 (הוספה)

 . נירות ומסמכים שנערכו או נתאשרו ע״י הנוטריון והם מכילים ענינים שונים

 ואין קשר ויחם בין הענינים, רואים מה היא הפעולה שבהם, הדורשת תשלום המם

ה אבל אם נמצאה בתכן המסמך פעולה מיוחדת ב ל  היותר גבוה, וגובים על פיה ב

י עצמה הנחשבת להתקשרות שניה גובים את המם הנופל על פעולה זו.  בפנ

ת שברי האלף גרוש אם אינם  96. בגבית המסים היחסיים, אין מחשבים א

ת גרוש וכל היותר מחמש מאות נחשב לאלף וכל הפחות מחמש  יותר מחמש מאו

ת ועד רבע גרוש גובים בעדו רבע גרוש.  מאו

ר  97. העתקות רשומים ונירות הנדרשות ע״י התובע הכללי לצרך עניני הצבו

 אין גובים בעדם מסים חוץ משכר תרגום והודעה.

•  חלק ב,

, ן ו ל הנוטרי  על שכרו ש

ן ואינם נחשבים  98. היות והנוטריון והעוזר נחשבים לאנשי בשרה בת־אמו

ת הפונים אליהם ושכר זה א  מפקידי הממשלה, להם הזכות להבטיח את מחיתם מ

ר נוטריון״. כ ש  נקרא ״

 99. הבולים, ובולי המסים, ונירות־טבועי־בולים שהנוטריונים משתמשים בהם

ת מיוחדות, ואצל מוכרי הבולים בקומיסיון של חמשה למאה בעד  נמכרים י במחלקו

 מכירת בולים, בולי מסים משפטיים, ונידות הנושאים עליהם סמל הטוגרא.

 הערות וציונים:

 סעיף 99. הסעיף הזה והבאים אחריו תוקנו עפ״י הסעיף ג׳ בתקנות בתי המשפט

ת הארץ״ גליון ג׳, האומר ; יוסיפו לגבות את האחוזים ו ש ד ח  ״הנוטריון הכללי״ ב

 ואת המסים השייכים לנוטריון הכללי כפי שנקבע בסעיף 98 והבאים אחריו שבחק העותמני

 אבל הכנסות אלה תשולמנה לאוצר הממשלה. (עיין בהערה לסעיף 1).

 הסעיף 5 שבתקנות הנ״ל אומר 1 המסים הנזכרים בחק העותמני הנ״ל יחד עם

 האחוזים והמסים שנזכרו בסעיף ג׳ בתקנות, יגבו יחד בסכום אחד, ובסכום הנגבה ידביקו

 בולים על המסמך שבעדו נגבו, (עיין בהערה לסעיף 1).
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 100. על הנוטריון לשלם מהשכר שהוא גובה, שכר עוזרים, פקידים

 משרתים, דירה, ורהוט ברהיטים יפים ויתר צרכי המשרד.

 101. אם לקה הנוטריון שכר נוטריוני יותר גבוה ממה שנקבע בהק הזה
 מחזירים את העודף לבעלים, ואם חזר ושנה, יענש בהתאם לסעיף 21.

 102. הנוטריונים גובים שכר־נוטריוני בסכום המקביל לרבע םכום בולי
 המםים־המשפטיים שהשתמשו בהם.

 103. הנירות והשטרות הנערכים ע״י הנוטריון או עוזרו, או המתורגמים על
 ידיהם, או על ידי מתורגמן נאמן, גובים בעדם עשרים גרוש בתור שכר נוטריוני

 בעד כל גליון נושא סמל הטוגרא.

 104. אם היה צרך בהליכת הנוטריון או עוזרו לאיזה מקום וחזרה משם

 והמרחק נערך לשני קילומטרים, גובים בעד הליכה זו ארבעים גרוש, ואם המרחק

 היה בן חמשה קילומטר גובים שמונים גרוש, ועל מתר מכך, גובים בעד כל קילומטר

 חמשה גרוש.

 גובים בעד מסירת הודעות עי׳י השליח, חמשה גרוש בעד כל מרחק של שני

 קילומטר, ועשרה גרוש בעד חמשה קילומטר, ועל יותר מכך׳ גובים שני גרוש בעד

 כל קילומטר.

 105. ישכר נוטריוני הנשלם לנוטריון ועוזרו בעד שמירת או הנהלת נכםים
 ונכסי דלא ניידי יפורש ברור בתוך טופס המסירה וההפקדה שסודר.

 106. אם היו הלווים השונים. מהבנק החקלאי נמצאים במקום אחד או
 בכפר אחד אין גובים בעד מסירת ההודעות להם שכר מכל אחד ואחד, אלא גובים

 הערות וציונים:

 סעיף 100. עיין בהערה לסעיף 90.

 סעיף 101• כנ״ל.

 סעיף 102• כנ״ל.

 סעיף 103. כנ״ל.

 סעיף 105. בטל לפי תקנות בתי המשפט על ״הנוטריון־הכללי״, שנתפרסמו בחדשות־
 הארץ״ גליון ג׳, עיין בהערה לסעיף 1.
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ות זה לזה, מחשבים את דמי השכר  שכר אחד בעד כלם. .ואם היו נמצאים בשכנ

 ביחס למרחק שבין מקום אחד למשנהו.

 107. שכר הידיעות הנמסרות ע״י הפוסטה, התלגרף והתלפון, נגבה

 באפן מיוחד.

 סעיפים נוספים•

ל הנירות הנערכים, המתאשרים או המודעים  108. הדוגמאות והטופםים של כ

ת וזרת המשפטים. א  ע״י הנוטריונים ועוזריהם, נמסרים לידיהם, מ

ך בקשר עם ל החקים והתקנות וההוראות שיצאו ונתפרסמו לפני כ  109. כ

 משרות הנוטריונים ומלוי תפקידיהם ואפן מנויים וםכום המסים והשכר, הם בטלים.

 110. וזרת המשפטים מצווה להשלטת החק הזה במדינה.

 15 תשרין אול 1329, 27 זי אלקעדה 1331.






