
פקודת העדות (תקון).
מס' 38 לש' 1940.

העדות. פקודת את המתקנת פקודה

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

1. פקודה זו תקרא פקודת העדות (תקון), 1940, וקוראין אותה כאחת עם
העיקרית. הפקודה לקמן הקרויה העדות, פקודת

הקצר. השם

נר. פרק

הפקודה של 14 סעיף לאחר חדש חלק הוספת ע"י תתוקן העיקרית הפקודה .2

אא: כחלק שיסומן

פנקסיבנק. בנידון הוראות  אא ,,חלק

הוספת חלק חדש
העיקרית. לפקודה

אם חוץ שבצדם הפירושים הבאים למונחים יהיו זה בחלק 14א.
אחר: פירוש יחייב הכתוב ענין

פירוש.

"בנק" פירושו כפירוש שניתן לו בפקודת הבנקים;

הקופה, פנקסי יומנים, ראשיים, פנקסים כוללים "פנקסיבנק"
בעסקי בהם שמשתמשים פנקסים שאר וכל פנקסיחשבונות

הבנק הרגילים ;

שופטשלום; או שופט ביתמשפט, פירושו "ביתמשפט"

שבו ביתמשפט בכל פלילי או אזרחי משפט כל פירושו "משפט"
עדות. ליתן מותר או עדות נותנין

ח. פרק

כל יקובל משפט בכל הרי זה, חלק הוראות עם בהתחשב ב. 14

על פציה) (פרימה לכאורה כעדות בפנקסיהבנק רשימה של העתק
בה. הרשומים החשבונות או ההעברות הענינים, ועל רשימה אותה

הוכחת; אופ;
של רשימות
בפנקטהבנק.

חלק עפ"י כעדות יקובל לא בפנקסבנק רשימה של העתק ג. 14

הפנקס היה בפנקס הרשימה הכנסת שבשעת תחילה הוכח כן אם אלא זה,
המהלך אגב נעשתה הרשימה וכי הבנק של הרגילים הפנקסים אחד

הבנק. של ולפקוחו לרשותו נתון הפנקס וכי העסק של הרגיל

להגישה ומותר הבנק, מפקידי פקיד ע"י להנתן תוכל כזאת הוכחה
בשבועה. בהצהרה ובין פה בעל בין

שהפנקס הוכחה
הוא פנקסבנק.

חלק עפ"י כעדות יקובל לא בפנקסבנק רשימה של העתק ד. 14

נכון. ונמצא המקורית לרשימה הושווה ההעתק כי גם הוכח כן אם אלא זה,

לרשימה ההעתק את שהשווה האדם ע"י תינתן כזאת הוכחה
בשבועה. בהצהרה ובין פה בעל בין להגישה ומותר המקורית,

קיום נכונותו
של ההעתק.

בנק פקיד או בנקאי לחייב אין בו צד הבנק שאין במשפט ה. 14

או זה, חלק עפ"י להוכיח אפשר תכנו שאת פנקסבנק כל להראות
להופיע כעד כדי להוכיח את הענינים, ההעברות או החשבונות הרשומים

מיוחד. טעם בשל שינתן מביתהמשפט צו לפי אלא פנקס, באותו

אימתי אין לחייב
בנקאי וכו'

וכוי. פנקס להראות



ביתהמשפט רשאי
לצוות לערוך
בדיקה וכו'.

14 ו. עפ"י בקשה מאת כל צד במשפט, רשאי ביתהמשפט לצוות
לעשות או שבפנקסבנק רשימות לבדוק צד אותו בידי הברירה כי
להנתן יוכל זה סעיף עפ"י צו משפט. אותו של צורך לכל מהן העתקות
וימסר כזאח הזמנה בלי ובין אחר צד לכל או לבנק הזמנה בצירוף בין
לצו, לציית הבנק חייב שבו היום לפני תמימים ימים שלשה לבנק

אחרת". ביתהמשפט יורה אם חוץ

7ו באוקטובר, 1040.
מקמיכאל הרולד


