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דין בהוצאה לפועל
נושא:
הוצאה לפועל

נושא משני:
פתיחת תיקים בהוצאה לפועל ,זוכים בהוצאה
לפועל ,חייבים בהוצאה לפועל

תאריך פרסום:
12.02.2019

שכר טרחה לעורכי דין לסעיף  10לחוק הוצאה לפועל ושכר טרחה
בתיקי פסקי דין מזונות
סוג מידע משפטי
חוקים ותקנות

שתפו:

kxyuzA

שכר טרחה עורך דין לפי סעיף  10לחוק ההוצאה לפועל

זוכה המיוצג על-ידי עורך דין בתיק הוצאה לפועל זכאי לשכר עורך דין כאמור בתעריף
המינימלי שנקבע לפי סעיף  81לחוק לשכת עורכי הדין ,תשכ"א ,1961-אלא אם קבע
רשם ההוצאה לפועל שכר אחר ,על פי בקשה שהוגשה לו.

עוד באותו נושא
כללי לשכת עורכי הדין )התעריף המינימלי
המומלץ( ,תש"ס2000-

n

צ'ט עם נציג שירות
אזור אישי בהוצאה לפועל -
כניסה עם סיסמה
אזור אישי  -המרכז לגביית
קנסות ,אגרות והוצאות
תשלום חוב בכרטיס אשראי
בהוצאה לפועל
תשלום קנסות במרכז לגביית
קנסות ,אגרות והוצאות

תיקי הוצאה לפועל של פסקי דין למזונות

לביצוע בעין לפי פרק ו' ולחיובים אחרים שאינם כספיים ,יהיה שכר עורך הדין כפי שקבע
רשם ההוצאה לפועל.

שכר טרחה א'  -ייזקף לזכותו של עו"ד המייצג את הזוכה מייד עם פתיחת התיק.
שכר טרחה ב'  -ייזקף לזכותו של עו"ד המייצג את הזוכה עם ביצועו של הליך גבייה
ראשון.
תעריפי שכר טרחה  -קבועים בכללי לשכת עורכי הדין )התעריף המינימלי המומלץ(,
תש"ס ,2000-לפי סוג התיק ומדרגות החוב.
נוסח החוק המעודכן ביותר נמצא באתר הרשומות במשרד המשפטים.

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך 12.02.2019
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מוקד מענה ממשלתי
מרכזי

כרטיס חכם
ממשל זמין לילדים
העתק אישור תשלום
RSS
צרו קשר עם משרדי הממשלה
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