פקודת פירושים )תיקון(,
מס'  39לש'
פקודה הבאה לתקן את פקודת הפירושים.1945 ,
יוחק בידי הנציב העליון לפלשתינה )א"י( ,בעצתו של הוועד היועץ שלה ,לאמור
.1945

יחוק

:

 .1הפקודה הזאת תיקרא פקודת הפירושים )תיקון( ,1945 ,ותהיה נקראת כאחת עם

שט קצר.

מס'  9לש' .1945
תיקון סעיף 2
הפקודה העיקרית.

של

פקודת הפירושים ,1945 ,הנקראת להלן "הפקודה העיקרית".
 .2סעיף  2של הפקודה העיקרית יתוקן בהפקעת הגדרתה של המלה "חוק" ,המצוייה
בו ,והחלפתה בהגדרה הבאה:

,, ,,חוק" כולל 
)א( אותם חוקיפרלמנט או חלקיט של חוקיפרלמנט ,ואותם דברימלך במועצה' או
חלקים של אותם דברימלך ,שנקבעו או ניתנו  בין לפני תחילת תקפה של הפקודה
הזאת ובין לאחריה  העומדים עתה ,או שעמדו עד כה ,או העשויים לעמוד לאחרמכן,
בתקפם בפלשתינה )א"י( וכן
)ב( צווים ,תקנות ,כללים ,חוקיעזר ,מנשרים או הכרזות ,הוראות ,הודעות' או כלים
ו

אחרים ,שאינם חיקוקים ,שניתנו או הוצאו  בין לפני תחילת תקפה של הפקודה

הזאת ובין לאחריה  לפי חקפרלמנט או דברמלך כלשהם ,או חלק מהם ,מאותם
שנזכרו בפסקה )א( של ההגדרה הזאת ,כל זמן שהם צווים ,תקנות ,כללים ,חוקיעזר,
מנשרים או הכרזות ,הוראות ,הודעות ,או כלים אחרים ,העומדים עתה ,או שעמדו עדכה,
או העשויים לעמוד לאחרמכן ,בתקפם בפלשתינה )א"י( ; וכן

)ג( היקוקים ; וכן

הפקעת סעיף  18של

הפקודה העיקרית
והחלפתו בסעיף
אחר.

)ד( חוק עותומאני ,חוק דתי )בין
של אנגליה ,העומד או העומדים
העשויים לעמוד לאחרמכן ,בתקפם
 .3סעיף  18של הפקודה העיקרית
"נפקותה של הפקעת

פקודה על תקנות
ומינויים.

בכתב ובין בעלפה( ,וכן חוק הנוהג ותורותהצדק
עתה ,או שעמד או שעמדו עדכה ,או העשוי או
בפלשתינה )א"י( ו".
יופקע ,ובמקומו יבוא הסעיף הבא :

 .18מקום שלאחר תחילת תקפה של הפקודה הזאת ,מפקיעה
פקודה כלשהיא פקודה קודמת כלשהיא ומחליפה אותה בקביעות
אחרות ,יעמדו בתקפם כל התקנות והמינויים ,שנעשו או הוצאו מכוח
אותה פקודה מופקעת ,ונודע להם תוקף בזמן אותה הפקעה ,במידה
שאינם בלתיעקביים לקביעותיה של הפקודה המפקיעה ,ועדאשר

יופקעו או יוחלפו באחרים עלידי תקנות ומינויים ,שנעשו או הוצאו

לפי הוראות הפקודה המפקיעה ,אלאאם יתלבן כי המתכוון הוא
היפוכו של דבר".
.4

יהיו רואים את הפקודה הזאת כאילו נכנסה לתקפה בתאריך תחילת תקפד ,של

הפקודה העיקרית.
ג'.
 20בנובמבר,
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תחילת תוקף.

שאו

