פקודת עורכידין )תיקון(,
מס'  60לש' .1946

פקודה הבאה לתקן את פקודת עורכיהדין.1938 ,
חוק יוחק בידי הנציב העליון לפלשתינה )א''י( ,בעצתו של הוועד היועץ שלה ,לאמור :
 .1הפקודה הזאת תיקרא פקודת עורכיהדין )תיקון( ,1946 ,ותהיה נקראת ומתבארת
כאחת עם פקודת עורכיהדין ,1938 ,הקרוייה להלן "הפקודה העיקרית".

שם קצר.
מס'  32לש' .1938

של הפקודה העיקרית )כפי שיחוקק בסעיף  2של פקודת עורכיהדין
יתוקן בהפקעת התנאי המצורף אליו והחלפתו בשני התנאים הבאים:

תיקון סעיף  10של
הפקודה העיקרית.

 .2סעיף 10
)תיקון((1941 ,

"בתנאי כי



מס'  24לש' .1941

)א( משנרשם אדם בפנקס עורכיהדץ ,יהיה זכאי לעסוק במקצוע עורךדין ללא רשיון
התעסקות במשך שארית שנתהלוח שבה נרשם בפנקס ההוא;



)ב( אדם שנרשם בפנקס עורכיהדין ,אשר
) (1היה במלחמה ,שהתחילה באירופה ביום הראשון בספטמבר ,1939 ,חבר לכוחות
הצבא ,הצי והאוויר של הוד רוממותו ,או לכוחות כלשהם של הצבא; הצי או
האוויר של בעלתברית כלשהיא מבעלותבריתו של הוד רוממותו ,או לכוחות
כלשהם של הצבא ,הצי או האוויר המצורפים אל ,או בפיקוחם של ,כוחות הצבא,

הצי או האוויר של הוד רוממותו ; וכן
) (11שוחרר ,נפטר או שולח ,בכבוד ,מכוח כלשהוא מאותם כוחות; וכן
) (111רוצה ,לעסוק במקצוע עורךדין במשך שארית שנתהלוח שבה שוחרר ,נפטר
או שולח כן ; וכן
) (IVאינו זכאי לפי תנאי )א( לעסוק במקצוע במשך שארית שנתהלוח הנ"ל ללא
רשיון,

יוענק לו  לאחר שיראה לרשם .הראשי של ביתהמשפט העליון ,ירושלים ,תעודת
אישור האומרת כי שוחרר ,נפטר או שולח כן ,והוצאה בידי יושבראש המועצה

המשפטית )ויושבראש המועצה המשפטית מורשה בזה להוציא אותה תעודתאישור(
ללא תשלום דמיהתעסקות שנתיים ,רשיוןהתעסקות ,המרשה אותו לעסוק במקצוע
עורךדין למשך שארית שנתהלוח האמורה".
 .3סעיף  14של הפקודה העיקרית יתוקן בהפקעת התנאי לסעיףקטן ) (3שבו )כפי
שחוקק בסעיף  3של פקודת עורכיהדין )תיקון( (1941 ,והחלפתו בשני התנאים הבאים 
"בתנאי כי 
)א( ארם ,משנרשם בפנקס בניהאדם שהורשו לעסוק במקצוע בבתיהדץ הדתיים

המסלמיים ,יהיה זכאי לעסוק כך במקצוע בלא רשיון במשך שארית שנתהלוח שבה
נרשם בפנקס ההוא ;

)ב( אדם ,שנרשם בפנקס בניהאדם שהורשו לעסוק במקצוע בבתיהדין הדתיים המסלמיים
אשר



) (1היה במלחמה ,שהתחילה באירופה ביום הראשון בספטמבר ,1939 ,חבר לכוחות
הצבא ,הצי או האוויר של הוד רוממותו ,אז לכוחות כלשהם של הצבא ,הצי או
האוויר של בעלתברית כלשהיא מבעלותבריתו של הוד רוממותו ,או לכוחות
כלשהם של הצבא ,הצי או האוויר המצורפים אל ,או בפיקוחם של כוחות הצבא,

הצי או האוויר של הוד רוממותו ; וכן

) (11שוחרר ,נפטר או שולח ,בכבוד ,מכוח כלשהוא מאותם כוחות; וכן
) (111תצה לעסוק במקצוע בבתיהדין הדתיים המסלמיים במשך שארית שנתהלוח
שבה שוחרר ,נפטר או שולח כן ; וכן

) (VIאינו זכאי לפי תנאי )א( לעסוק במקצוע ללא רשיון במשך שארית שנתהלוח
האמורה,

תיקון סעיף  14של
הפקודה העיקרית.
מס'  24לש' .1941

יוענק לו  לאחר שיראה לרשם הראשי של ביתהמשפט העליון ,ירושלים ,תעודת
אישור האומרת כי שוחרר ,נפטר או שולח כן ,והוצאה בידי יושבראש המועצה



החזרת דמיהתעסקות
שנתיים במקרים
מסויימים.

המשפטית )ויושבראש המועצה המשפטית מדרשה בזה להוציא אותה תעודתאישור(
ללא תשלום דמיהתעסקות שנתיים ,רשיון ,המרשה אותו לעסוק במקצוע בבתיהדין
הדתיים המסלמ,יים במשך שארית שנתהלוח האמורה".
 .4מקום אשר  לפני תאריך תחילת תקפה של הפקודה הזאת  אדם ,שנרשם בפנקס

עורכיהדין או בפנקס בניאדם שהורשו לעסוק במקצוע בבתיהדין הדתיים המסלמיים 
)א( היה במלחמה ,שהתחילה באירופה ביום הראשון בספטמבר ,1939 ,חבר לכוחות
הצבא ,הצי או האוויר של הוד רוממותו או לכוחות כלשהם של הצבא ,הצי או
האוויר של בעלתברית כלשהיא מבעלותבריתו של הוד רוממותו ,או לכוחות כל
שהם של הצבא ,הצי או האוויר ,המצורפים אל ,או בפיקוחם של ,כוחות הצבא,

הצי או האוויר של הוד רוממותו ; וכן
)ב( שוחרר ,נפטר או שולח ,בכבוד ,מכוח כלשהוא של אותם כוחות ו וכן
)ג( שילם ,בהתאם לקביעות סעיף  10או  14של הפקודה העיקרית ,שעמדו בתקפן עובר

לתחילת תקפה של הפקודה הזאת ,הכול לפי העניין ,את דמיההתעסקות השנתיים
במשך שארית שנתהלוח שבה שוחרר ,נפטר או שולח כן ,יהיה אדם כזה ,אם הוא
מגיש אל החשבונאי הכללי ,במשך שישה חדשים מתאריך תחילת תקפה של הפקודה
הזאת ,בקשה על החזרת אותם דמים בליווי תעודתאישור האומרת כי שוחרר ,נפטר

או שולח כן ,והוצאה בידי יושבראש המועצה המשפטית )ויושבראש המועצה
המשפטית מורשה בזה להוציא אותה תעודתאישור( ,זכאי בהחזרתם של אותם דמים,
וההשבונאי הכללי ירשה את החזרתם של אותם דמים לו בהתאם לכך.
א .ג .קאנינגהאם
 20בנובמבר.1946 ,

