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 551 . סמכויות שיפוטיות4



 תוכן עניינים

 יג 

 551 כללי 4.1

 553 הגשת תביעה למפקח 4.2

 553 סמכות להכריע בסכסוכים 4.3

 531 הזכות לתבוע בסכסוך 4.4

 533 היקף סמכויות המפקח 4.5

 533 כללי 4.5.1

 533 פסלות מפקח על רישום המקרקעין 4.5.2

 581 סדרי דין וראיות 4.6

 583 אכיפתם של החלטות וצווים 4.3

 531 ערעור 4.8

סמכות המפקח בבתים שאינם רשומים כבתים  4.3

 משותפים
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 618 . רישום בית משותף5

 618 בקשה לרישום בית משותף 5.1

 613 מתן צו רישום הבית המשותף או תיקון צו רישום 5.2

 611 בית משותף המורכב ממספר מבנים 5.3

 611 בקשה לתיקון צו רישום 5.4

 612 בקשה לביטול צו רישום 5.5

 618 סמכותו של המפקח לתקן רישום 5.6

 לחוק המקרקעין 146פי סעיף -סמכות המפקח על 5.3
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 625 ': הממונה על המרשםגפרק 

 625 . מינוי1

 628 . סמכויות הממונה על המרשם2

 628 כללי 2.1



 תוכן עניינים

 יד 

 623 סמכויות שיפוטיות 2.2

 623 סמכות כערכאה ראשונה וכערכאת ערעור 2.3

 ת מינהליותסמכויו 2.4
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 633 מפתח ספרים ומאמרים

 


