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 לוניפ :מנוחה
 )ואן'ליה רגטד "כ עו"י ב"ע( לוניתפ :מבקשתה

 סתלקות יורשים מהעיזבון ה:נדוןה

 חלטהה

 . 'ב' בפני בית הדין בקשה לצו ירושה ביחס לעיזבון המנוח ש

. ה  נפטרה  ללא  ילדיםייוהשנ,  כשלאחת  מהן  בת  ושני  בנים,  מנוח  שתי  בנות  שכבר  נפטרול
, בוןיזם  להסתלק  מחלקם  בעפיה  שני  הנכדים  היורשים  מבקשילוצגה  לבית  הדין  הסכמה  שה

 .בון במלואויזולאפשר לאחותם לזכות בע, ההלכה ל פיעהסתלקות בת תוקף 

 ירושה  החוקל)  ב(6  נאמר  כי  בהתאם  לסעיף  א  כוח  היועץ  המשפטי  לממשלהבתגובת  ב
 .לא ניתן לאשר הסכמה זו, 1955-ה"שכת

ינה אפטי לממשלה א כוח היועץ המשבמדת  עי כובע  קדין  היתב,  בתיק  שחומר  ביון  עאחרל
 .להלן דהטעם מזאת ו,מתקבלת

 :ובעקמנם  א1955-ה"שכ תירושה החוקל) ב(6 עיףס

 יה  הא  לאילו  כהסתלק  שמידה  בותו  אואיםר,  יזבון  בעחלקו  מהסתלק  שימ"
, וגוז-ן  בטובת  ללאא,  חר  אדם  אטובת  לסתלקות  היןא  ;לכתחילה  מורשי
 ".מוריש הל שחיו או אלדוי

 : לחוק קובע15עיף סך א

, זוגו-שלא  לטובת  בן  יזבוןעמי  שנמצא  פסול  לרשת  או  שהסתלק  מחלקו  ב"
 ."חלקו מתווסף לשאר היורשים על פי חלקיהם, ילדו או אחיו של המוריש

, אור  לוצאהה,  בו  נ1965-ה"שכת,  ירושה  החוק  לירוש  פ,ילה  שמואלשל  שכן  עיין  בספרו  ו
". ב אדם לקבל ירושה בניגוד לרצונואין לחיי, לפי המחוקק: "79מוד ע, 1992-ב"תשנ הרושליםי

 .15וצאות ההסתלקות על פי סעיף תעניין ב 83עמוד ביין עוכן 

הרי ,  מאחר  שהמחוקק  אינו  כופה  על  יורש  לזכות  בעיזבון  שאינו  חפץ  בו,  התאם  לכךב
דינו  כמי ,  וככל  שהדבר  נוגע  לחלוקת  העיזבון,  כהלכה  וכחוק  אחר  שהוסדרה  הסתלקותושל

, שני  הנכדים  כבר  אינם  רלבנטיים,  לאחר  השלמת  הסתלקותם,  ן  גם  בנידון  זהעל  כ.  שאינו  קיים
 . במלואו יזבוןעואין מניעה שהמבקשת תזכה ב

 ו  אלדוי,  וגוז-ן  בטובת  ללאא,  חר  אדם  אטובת  לסתלקות  האין"    לחוק6הוראה  בסעיף  ה
ר מבקש  להעביר  את  חלקו  לאחד  משא,  תתפרש  בנסיבות  שהיורש  המסתלק"  מוריש  הל  שחיוא
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אך  לא  כשאותו .  ובדרך  שתגדיל  את  חלקו  בעיזבון  יחסית  ליורש  או  ליורשים  אחרים,  היורשים
 .יורש מבקש שלא לזכות בעיזבון וגם אינו מבקש להגדיל חלק יורש אחר יחסית לאחרים

 .א כוח היועץ המשפטי לממשלהבחלטה יועבר לעיון ההותק מע

 .לאחר השמטת זהות הצדדים ת ההחלטהאיתן לפרסם נ

 ).02/04/2017 (ז"בניסן התשע' ויתן ביום נ

 ד" אב–רב אוריאל לביא ה   

 


