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משפטית. מועצה המכוננת פקודה

: לאמור (א"י) הפלשתינאית המועצה של בעצתה בזה מחוקק (א"י) לפלשתינה העליון הנציב

1938.השם הקצר. המשפטית, המועצה פקודת תקרא זו פקודה .1

שבצדם:פירושים. הפירושים הבאים למונחים יהיו זו בפקודה .2

זו. פקודה עפ"י המתכוננת המשפטית המועצה פירושה "מועצה"

"בחינה בחוקי הארץ" פירושה הבחינה הנערכת מפקידה לפקודה עפ"י
ממשפטים בתורת תעודה או הכשרה שקבלו בשבילאנשים זו, פקודה הוראות
מאוניברסיטה, מבית ספר למשפטים או מכל מוסד מקצועי אחר בחו"ל,
שנתאשרו ע"י המועצה, והרוצים לקבל סמיכות המכשירה אותם להרשם

בפנקס עורכי הדין.
"פנקס עורכי הדין" פירושו פנקס עורכי הדין שהוסמכו לשמש בפני בתי

המשפט בפלשתינה (א"י).

המועצה. חברים.הרכב מששה פחות מלא מורכבת שתהא משפטית מועצה לכונן יש (1) 3
שימונו האנשים ומאותם הממשלה פקידי מאותם מורכבת תהא המועצה (2)
דין עורכי להיות צריכים המועצה חברי מארבעת פחות לא העליון! הנציב ע"י

במקצועם. המשמשים
אופיציו). (אקס משרתו בתוקף המועצה ראש יושב יהא המשפטי היועץ (3)

(4) חברי המועצה ימונו לתקופה של שלש שנים, אך ראויים יהיו להתמנות
מחדש כתום התקופה שנתמנו לה.

המועצה. 4.(1) התפקידים דלקמן יוטלו על המועצה:תפקידי
בירושלים) המשפט שעורי על וההשגחה הפיקוח (א)

המשפט בשעורי למודם חוק את. שהשלימו לאנשים תעודות מתן (ב)
בירושלים :

(ג) הפיקוח וההשגחה על הבחינות בחוקי הארץ:ו
(סטאז') התמחות בתקופת המשמשים אנשים על וההשגחה הפיקוח (ד)

הדין! עורכי בפנקס להרשם מוסמכים להיות
עורכי בפנקס להרשם מוסמכים שנמצאו לאנשים רישום תעודות לתת (ה)

הדין:
למודם חוק את שהשלימו לאנשים אופי ותעודות גמר תעודות לתת (ו)
שהם למועצה והוכיחו בירושלים, המשפט בשעורי הדתי המושלמי בחוק

בעלי אופי טוב:
המושלמית המועצה מאת תעודה שקבלו לאנשים תעודותאופי לתת (ז)
הדתיים המשפט בתי בפני לשמש מוסמכים הם כי האומרת העליונה

המושלמים והוכיחו למועצה שהם בעלי אופי טוב:



(ח)* לערוך חקירה בהתנהגותו של כל עורך דין או של כל אדם המורשה לשמש
כעורך דין בפני בתי המשפט הדתיים המושלמים שטוענים נגדם כי הם
אשמים בהתנהגות בלתי הולמת את המקצוע או בהתנהגות המבזה את

 המקצוע של עורך דין בהתאם להוראות כל פקודה.
רישום תעודת ליתן לסרב המוחלט דעתה שקול לפי המועצה, רשאית (2)
אדם אותו היה ואפילו דין, כעורך ראוי.לשמש אדם אינו שלדעתה אדם לכל
ליתן לסרב המועצה רשאית בזה כיוצא הפקודה. להוראות בהתאם מוסמך
לסרב או בירושלים, המשפט בשעורי המושלמי הדתי החוק בלמודי גמר תעודת
המושלמים, הדתיים המשפט בתי בפני להופיע ברצונו שיש לאדם אופי תעודת ליתן

אלה. משפט בתי בפני להופיע ראוי אינו לדעתה ואשר

מיוחד לענין בין ועדות, חבריה מבין לזמן מזמן למנות המועצה רשאית .5

תמצא שהמועצה חברים מספר מאותו מורכבות שתהיינה כלליים, לענינים ובין
בצורה מוסדר או מתנהל יהא המועצה, לדעת אשר צורך, לכל לקבוע, לנכון

ועדה. באמצעות יותר טובה

ועדות המועצה.

6.למרות כל האמור בפקודה זו הרי כשהמועצה או הועדה חוקרת בענין
התנהגותו של עורך דין של אדם הרשאי לשמש בבתי הדין הדתיים המושלמים
רק מורכבת תהא זו מפקודה (ח) (1) 4 בסעיף מועצה המסורות הסמכויות עפ"י

מאותם חברי המועצה שהם עורכי דין.

הרכבה של המועצה
כשהיא חוקרת בענין

התנהגותם של
עורכי דין

7(1)יכול הנציב העליון להתקין תקנות בענינים הבאים: 
(א) תנאי ההתקבלות לשעורי המשפט בירושלים:

בירושלים המשפט בשעורי שתערכנה והבחינות שתנתנה ההרצאות (ב)
(ג) תאריכי הבחינות בשעורי המשפט בירושלים והפרוצדורה בבחינות:
תלמידי וע"י המשפט, לשעורי להתקבל המבקשים ע"י שישולמו המסים (ד)

שעורי המשפט:
בירושלים; המשפט שעורי של המתוקנת ההנהלה בענין כלל בדרך (ה)

בבחינות להבחן הרוצים אנשים של בקשות עם בקשר הפרוצדורה צורת (ו).
החוק בישראל

הארץ; בחוקי לבחינות לגשת מותר שבהם התנאים (ז)
אלה; בבחינות והפרוצדורה הבחינות תאריך הארץ, בחוקי הבחינות נושאי (ח)

הארץ! בחוקי להבחן הרוצים אנשים ע"י שישולמו המסים (ט)
 (י) התנאים שבהם יחשב אדם כמוסמך להרשם בפנקס עורכי הדין:

אותן, תבטל או רישום תעודות המועצה תתן פיהם שעל התנאים (יא)
ו אלה תעודות של וטופסיהן

ועדה כל או המועצה בהם שתנהג (פרקטיקה) והנוהג הפרוצדורה (יב)
המורשים אנשים של או דין עורכי של בהתנהגותם לכשתחקור מועדותיה
לשמש בפני בתי המשפט הדתיים המושלמים וההוצאות ושכר טרחה שיש לשלם
שישלמו ושכרטרחה ההוצאות כן וכמו החקירות אותן עם בקשר לעדים

אנשים (בכלל זה הממשלה) לעדים:
את שהשלימו לאנשים גמר תעודות המועצה תתן פיהם שעל התנאים (יג)
ומתן בירושלים, המשפט בשעורי המושלמי הדתי בחוק לימודיהם חוק

סמכות להתקין
תקנות.



אותן המועצה תבטל פיהם שעל התנאים וכן אנשים, לאותם אופי תעודות
אופי! תעודות

תעודות שקבלו לאנשים אופי תעודות המועצה תתן פיהם שעל התנאים (יד)
לשמש מוסמכים הם פי המעידות העליונה המושלמית המועצה מאת
תבטל פיהם שעל והתנאים המושלמים ההתיים המשפט בבתי דין כעורכי

אלה. תעודות המועצה
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