
(תיקון), מכס פקודת
.1947 לש' 23 מס'

המכס. פקודת את לתקן הבאה פקודה
לאמור: שלה, היועץ הוועד של בעצתו (א"י), לפלשתינה העליון הנציב בידי יוחק חוק

ומתבארת נקראת ותהיה ,1947 (תיקון), המכס פקודת תיקרא הזאת הפקודה .1

העיקרית". "הפקודה להלן הקרוייה המכס, פקודת עם כאחת
קצר. שט

מ''ב. פרק
ההוצאה פקודת של 3 בסעיף שחוקק כפי העיקרית, הפקודה של 158א סעיף .2

במקומו: יבוא הבא והסעיף יופקע, ,1937 (תיקונים), החוקים של המתוקנת
158א סעיף הפקעת

של הפקודה העיקרית
והחלפתו בסעיף

אחר.
מס' 1 לש' 1937.

בדבר "קביעה
משיבתחזרה של

מסימכס על סחורות
שעמדו בתהליך שבו

אבדה זיהותן.
מס' 24 לש' 1937.

של במקרה  בצו להתיר רשאי העליון הנציב 158א(1)
(א"י) בפלשתינה המיוצרות תיאור, או סוג מכל סחורות
להיות העשויים מסימכס, של משיכתחזרה  ממנה ומופקות
כללו בגין ,1937 והפיטורים, המכס תעריף פקודת לפי מושמים
אותן בייצור ששימש ממנו, כלשהוא חלק או חומר, כל של
אותה תותר שלפיהם התנאים את לנקוב רשאי והוא סחורות,

משיכתחזרה:
בגין ורק אך הזה הסעיף לפי תותר משיכתחזרה כי בתנאי
המנהל של דעתו הנחת כדי  יוכח שבה חומר, של כמות אותה
לפי מושמים להיות העשויים מסימכס שולמו עליה כי 

.1937 והפיטורים, המכס פקודת
הוא רואה שאותם כללים, אותם להתקין רשאי המנהל (2)
דגושה ת"ו סגולה; (ה"א היתר כל פעולת למען לנחוצים
בטחון ולמען הזה הסעיף לפי משיכתחזרה של וצרוייה)
אדם, כל מאת לדרוש כללים אותם יכולים ובמיוחד ההכנסה,
נתבעת שעליהן בסחורות  כלשהוא בשלב  נוגע שהיה
נחוצות להיות העשויות ידיעות, אותו להמציא משיכתחזרה,
שבגינו החומר, על מסמכס שולם אם לקבוע למנהל לאפשר כדי
נערכת התביעה, ולהראות כל פנקסי חשבונות, או תעודות

ההוא. לחומר המתייחסים שהוא, טיב מכל אחרות
חדל או האלה, הכללים מן כלל כל כלשהוא אדם הפר (3)
כל על פונט חמישים של לעונש צפוי יהיה אחריו, מלמלא

ועבירה." עבירה
הפקודה של 158א סעיף לפי שניתן צו, שום כי בזה מכריזים ספק, להסיר כדי .3

ורק אך נטולתוקף יהיה לא הזאת, הפקודה של 2 בסעיף שחוקק כפי העיקרית,
תחילת לתאריך הקודם בתאריך לתקפו ייכנס כי במפורש בו שנאמר העובדה בגלל

בעיתון. הצו של פרסומו תאריך וקודם הזאת הפקודה של תקפה

תוקף. הקניית

.1947 ביוני, 13

קאנינגהאם ג. א.
נציב עליון.


