
(תיקון), חליפים שטרי פקודת
.1945 לש' 10 מס'

שטריהחליפים. פקודת את לתקן הבאה פקודה
 לאמור: (א"י), הפלשתינאית המועצה של בעצתה (א"י), לפלשתינה העליון הנציב בידי יוהק חוק

1. פקודה זו תיקרא פקודת שטריההליפים (תיקון), 1945, ותהיה נקראת כאחת עם פקודת.
שטריההליפים, הנקראת להלן "הפקודה העיקרית".

שם קצר.
י'. פרק

2. מעיף 15 של הפקודה העיקרית יתוקן בהכנסת הסעיףהקטן הבא מיד לאחר סעיף
סעיף: באותו (2) קטן

מלהכניס מיסב, כל או מושרהשטר, את ימנע לא זה בסעיף הכלול דבר שום (3)"
ואם ,(1) סעיףקטן לפי כזה בשטר להכניס רשאי שהלא כלשהוא, תנאי נפרדת בתעודה
הוראות תחולנה פרוטסט, על המוותר תנאי הוא כנ"ל נפרדת בתעודה שהלכנס התנאי
כעיףקטן (2) על אותו תנאי, כשם שהן חלות על תנאי המוותר על פרוטסט שהוכנס

שטר. באלתו .

תיקון סעיף 15 של
העיקרית. הפקודה

 במקומו: יבוא הבא והסעיף יופקע העיקרית הפקודה של 53 סעיף הפקעת סעיף 53 של3.
הפקודה העיקרית
בסעיף והחלפתו

אחר.
.קרנות שבידי
המשוךעליון.

53. שטר כשהוא לעצמו אינו פועל כיעוד קרנות שבידי המשוך
שאינו שטר של והמשורעליו שטר, אותו פרעון לשם המצויות עליו,
לפי אחראי אינו הזאת, הפקודה לפי כנדרש השטר) (את מקבל

התעודה.''

והחלפתו סעיף אותו של (2) סעיףקטן בהפקעת יתוקן העיקרית הפקודה של 57 סעיף .4
 הבא: בסעיףהקטן

"(2) אלואל אפשר לו שייכתב על השטר או שיינתן בתעודה נפרדת, והוא נוצר עם
הביטוי  bon pour aval או כל ביטוי שווהערך שחותמים עליו: בהיעדר הודעה מפר
שטר הוא השטר אם לחותםהשטר, ניתן כאילו ז1ותו רואים יהיו ניתן, מי של לזכותו רשת

חוב, ולמושך אם השטר אינו שטרחוב.''

ש5 57 סעיף תיקון
העיקרית. הפקודה



תיקון סעיף 72 של
הפקודה העיקרית.

והחלפת סעיף, אותו של (5) סעיףקטן בהפקעת יתוקן העיקרית הפקודה של 72 סעיף .5

 הבא: בסעיףהקטן הנ"ל הסעיףהקטן
ייקבע"זמן פרעון. אחרת, במדינה משתלם והוא אחת במדינה שנמשך שטר (5)

זמןפרעונו לפי חוקי המקום שבו הוא משתלם."
תיקון סעיף 96 של 
העיקרית. הפקודה

של (1) סעיףקטן שבסוף הנקודה, בהחלפת יתוקן העיקרית הפקודה של 96 סעיף .6
 הנקודותיים: לאחר הבא התנאי ובהוספת בנקודותיים סעיף, אותו

לימוד על לוותר רשאי שטרחוב, או שיק בשטרהליפים, צד שכל "בתנאי
שטרחוב, או שיק שטרהליפים, באותם עליו משפטית בתביעה  הזכות
כי אותה תביעה משפטית אינה ניתנת להיות מקויימת, מפני שתם המועד הנאות הנזכר
בסעיףקטן זה, ואותו ויתור אפשר יהיה להכניסו בין באותו שטרחליפים, שיק או שטר
לאחריה: ובין משפטית תביעה אותה של תחילתה לפני בין נפרדת, בתעודה ובץ חוב
אלאאםכן מחייב, יהיה לא הוא נפרדת, בתעודה ויתור אותו הוכנס שאם נוסף, בתנאי וכן

זה." חלף בעלתערך תמורה תעודה באותה שהכניסו האדם קיבל
קבלותחילתתוקף. כאילו אותן רואים יהיו ו3, 1 שבסעיפים לאלה פרט הזאת, הפקודה הוראות .7

תוקף תקבלנה ו3 1 סעיפים והוראות העיקרית, הפקודה של יתקפה תחילת ביום תוקף
בעתון. זו פקודה של פרסומה בתאריך

.1045 במארס, 29
גורט


