. 1פקודה זו תקרא פקודת הפירושים.
השמוש בפקודה

פירוש מונחים

 .2הוראות פקודה זו תחולנה על פקודה זו ועל כל הפקודות ,התקנות
המנשרים והמודעות הרשמיות ,בין שאלה נתפרסמו או הוצאו לפני תחילת
תקפה של פקודה זו ובין שנתפרסמו או הוצאו לאחר מכן.

 .3בפקודה זו יהיו למונחים הבאים הפירושים דלקמן מלבד אם ענין
הכתוב יחייב פירוש אחר 

א  .הגדרות רשמיות.
"הוד מלכותו" כולל את הוד מלכותו המלך ,יורשיו והבאים אחריו;
"נציב עליון" כולל את מנהל עניני ממשלת פלשתינה )א"י(

<

"הנציב העליון במועצה" פירושו הנציב העליון המשמש בעצת הועד
הפועל הממשלתי ובאמצעותי:

"מזכיר הממלכה" פירושו אחד ממזכירי הממלכה הראשיים של הוד

מלכותו:
"סוכני הכתר" פירושם האנשים המשמשים באותה שעה באנגליה כסוכני
הכתר למושבות או אחד מהם:

"מושל מחוז" פירושו מושל מחוז או סגן מושל מחוז ,בין שמקום משרתו

הוא במשרד הראשי של מחוז ובין שהוא ממונה על נפה או על
קבוצת נפות או על איזור עיר:
"המפקח הכללי על המשטרה ובתי הסוהר" כולל
על המשטרה ובתי הסוהר.
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  .5חלופי תארים רשמיים.
התואר "נציב עליון" יבוא במקום התואר "מנהל ראשי" :

התואר "השופט הראשון בבית המשפט העליון" יבוא במקום התוארים
"סגן הנשיא של בית המשפט לערעורים"" ,השופט הבריטי הראשון

של בית המשפט העליון"" ,חבר ראשי של בית המשפט העליון",
"שופט בריטי ראשי של בית המשפט הגבוה' /ו"שופט בריטי ראשי";
התואר "שופט בבית המשפט העליון" יבוא במקום התארים "חבר בית

המשפט לערעורים" ו"חבר בית המשפט העליון";

התואר "שופט בבית המשפט המחוזי" יבוא במקום התואר "חבר בית
המשפט המחוזי" והתואר "שופט בבית המשפט לקרקעות" יבוא
במקום התואר "חבר בית המשפט לקרקעות":

התואר "שופט שלום" יבוא במקום התואר "שופט שלום אזרחי";

התואר "יועץ משפטי" יבוא במקום התואר "המזכיר המשפטי"*;
התואר "מושל מחוז" יבוא במקום התואר "מושל צבאי".

* מודעה מיום  15באוגוסט ,1922 ,שנתפרסמה בעתון הרשמי גליון  ,74קובעת כי

משרת המזכיר המשפטי בוטלה וכי הנהלת בתי המשפט תהא מסורה לזקן השופטים ולנשיאי
בתי המשפט המחוזיים ובתי המשפט לקרקעות ,וכן מאותו יום ואילך תהא מסורה בידי זק!
השופטים הסמכות להתקין תקנות בית דין ותקנות בנידון ארנון בתי משפט וסדרי העבודה
בהם ,בנידון תפקידיהם וחובותיהם של פקידי בתיהמשפט ,בנידון המסים שיש לשלם בבתי
המשפט ובנידון מקצועם של עורכי דין.
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התואר "המפקח הכללי על המשטרה ובתי הסוהר" יבוא במקום התואר
"מנהל בטחון הצבור" ובמקום התואר "מפקד המשטרה" :
התואר "סגן המפקח הכללי על המשטרה ובתי ,הסוהר" יבוא במקום

התואר "סגן מפקר המשטרה":
התואר "המפקח על המשטרה המחוזית" יבוא במקום התואר "סגן מפקד
המשטרה המחוזית";

התואר "עורך דין ממשלתי" יבוא במקום התואר "מנהל הקטיגוריה'
לעורך דין הממשלתי" יבוא במקום התואר

והתואר "משנה
"התובע הכללי"!

התואר ,,מנהל מחלקת הקרקעות" יבוא במקום התואר "מנהל משרדי

ספרי האחוזה".

ג  .הגדרות כלליות.
"פקודה" פירושה

כל

חוק מטעם המוסד המחוקק של פלשתינה )א"י(,

לרבות צוויים מאת הנציב העליון במועצה ,צווים מאת הנציב
העליון ,ותקנות או צוויים שהוצאו עפ"י איזו פקודה  :ופקודה שיש
לה שם קצר אפשר לקרוא לה לכל דבר בשמה הקצר:
,,פרק"" ,חלק"" ,סעיף" ו"תוספת" פירושם פרק ,חלק ,סעיף ותוספת של

אותה פקודה שבה מצויות אותן המלים ,ו"סעיףקטן" פירושו
סעיףקטן של אותו הסעיף שבו מצויה המלה הזאת:
"תחילת תוקף" כשמלים אלה משמשות ביחס לפקודה פירושן היום שבו
קבלה הפקודה תוקף:
"חבר עובדי אניה" ,בקשר עם אניה או ספינה אחרת ,כולל רביחובלים,
מלחים ,מדריכי אניות ,מכונאים ,מסיקים ,פועלי הסיפון ,וכל האנשים

העוסקים בנהיגתה ובשירותה של האניה או של כל ספינה אחרת:
"הגדרות" ,כשהמונחים המוגדרים באים אחריהן ,רוצה לומר שהמונחים
המוגדרים יהיו להם הפירושים המיוחסים להם ,חוץ אם יש בענין
הכתוב דבר המכחיש אותו פירוש:

"העתון הרשמי" פירושו העתון הרשמי של ממשלת פלשתינה )א"י(. :
"מקרקעים" או "קרקעי' כולל קרקע מכל סוג חזקה שהוא ,לרבות כל

/המחובר לקרקע או הקשור קשר של קבע לכל דבר המחובר לקרקע :
"הרשות המקומית" פירושה עיריה ,מועצה מקומית או רשות אחרת
כיוצא באלה שנוסדה עפ"י כל פקודה הנוהגת אותה שעה ,והקובעת
הוראות ליצירת רשויות של שלטון מקומי!

"שופט שלום" פירושו כל שיש בידו כתב מנוי של שופט שלום:
"המנדט" פירושו המנדט על פלשתינה )א"י( שקוים ונוסח ע"י מועצת
חבר הלאומים ביום  24ביולי!1922 ,

"רב חובל" ,כשהמונח משמש בקשר עם ספינה ,פירושו כל אדם ,פרט
למדריך אניות או למנהל הנמל ,הממונה אותה שעה על אניה ,או

מפקח עליה:
"חודש" פירושו חודש חמה עפ"י הלוח הגריגוריאני :
"שבועה"" ,השבעה" ו"הצהרה בשבועה" כוללים הצהרה או הןצדק של
אדם המורשה עפ"י החוק ליתן הצהרה או "הןצדק" במקום שבועה:
"אדם" כולל כל חברה או התאגדות או חבר אנשים ,בין שהוא מאוגד
ובין שאינו מאוגד.

"פונט" פירושו פונט פלשתינאי )א"י( :
"שוטר" פירושו כל איש מאנשי חיל המשטרה ,ו"קצין משטרה עליון"
פירושו כל שוטר ממדרגת סגן מפקח משטרה מחוזית ומעלה!

"קבוע" פירושו קבוע עפ"י הפקודה שבה באה אותה מלה!

"מודעה רשמית" פירושה מודעה שנתפרסמה בעתון בשם זה או בדרך
אחר ככל אשר ייקבע עפ"י החוק!
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"פקיד ממשלה" או "מחלקה ממשלתית'' כוללים כל פקיד או מחלקה
שמסוריט בידיהם או שהם ממלאים תפקידים בעלי ערך צבורי,
בין שהם נתונים ובין שאינם נתונים לפיקוחו הישר של הנציב
העליון :

"רופא מוסמך" פירושו אדם הרשום כרופא בפלשתינה )א''י( עפ"י החוק
הנוהג אותה שעה בנידון רישום רופאים;

"רשום" ,כשהמונח משמש בקשר עם מסמך ,פירושו רשום עפ"י הוראות
החוק הנוהג אותה שעה בנידון רישומו של אותו מסמך;
"תקנות" כוללות תקנות וחוקי עזר

?

"תקנות בית דיך ,כשהמונח משמש בקשר עם בית משפט ,פירושן
תקנות שהתקינה הרשות המוסמכת באותה שעה להתקין תקנות
ולתת צוויים בנידון העבודה והפרוצידורה של אותו בית משפט
ובנידון טופסים השייכים לכך:

"מכירה" ו"למכור" כוללים חליפין ,המרה והצעה והעמדה למכירה:

"אישים" כולל כל אדם העובד או המטפל בכל תפקיד שהוא באניה:
פרט לרבי חובלים ,מדריכי אניות ושוליות שהוזמנו ונרשמו כהלכה:
"אניה" כוללת כל מין ספינה המשמשת לנסיעות בים ושאינה מונעת
במשוטים בלבד:
"חתום" ,כשהמונח משמש לגבי אדם שאינו יודע לחתום את שמו ,כולל

טביעת סימן:
"מימי החוף" פירושם כל חלק מן הים הנמצא בתוך תחומי שלשה מילין
של חוף פלשתינה )א"י( ,כשהוא נמוד מנקודת השפל של פני הים :

"ספינה" פירושה כל אניה או סירה וכל אנישיט!
מלות המציינות את מין הזכר כוללות גם את מין הנקבה;

מלות הבאות ביחיד כוללות מספר רבים ,ולהפך:

"כתב" כולל הדפסה ,כתיבה במכוגה ,צילום ,ליתוגרפיה ודרכי העתקה
אחרים של מלים או מספרים בצורה הנראית לעין*

"שנה" פירושה תקופה של שנים עשר חודש:
מונחים שהוגדרו באיזו פקודה והשתמשו בהם בתקנות או בצו או במנשר
שהוצאו עפ"י אותה פקודה ,יהיו להם הפירושים המיוחסים להם
באותה פקודה ,חוץ אם ביתנה להם הגדרה אחרת בתקנות או בצו

או במנשר או אם הם בלתי מתאימים לנושא הנידון או לענין הכתוב.
ביטולים.

.4

) (1כשפקודה מבטלת כל פקודה קודמת לה ,כולה או מקצתה,

תקפו של ביטול

או כשהיא מורה שכל חוק עותומני או חוק אחר יחדל להיות ברתוקף ,וקובעת
הוראות אחרות במקומם ,הרי הפקודה המבוטלת ,החוק העותומני או החוק האחר
ישארו בתקפם עד שינתן תקף להוראה שבאה במקומם ,חוץ אם נראית כונה
הפוכה מזו.
) (2כשאיזו פקודה או חלק מפקודה בוטלו ונחלפו בהוראות אחרות,
הרי כל התקנות ,המנשרים ,הצוויים והמודעות שהוצאו או הותקנו בתוקף הפקודה
המבוטלת או החלק המבוטל יהיו אף הם מבוטלים ,חוץ אם הפקודה המבוטלת
הוציאתם בפירוש מכלל הביטול.
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)(1

בטולה של איזו פקודה ,וכל הוראה האומרת שחוק עותומני ביטול פקודהמה

או חוק אחר יחדל להיות בר תוקף ,לא יביאו לידי דבר מן הדברים הבאים ,חוץ
אם נראית כונה הפוכה 

)א( הם לא יבואו להחיות כל דבר שאינו נוהג או שאינו קיים בזמן שניתן

תוקף לביטול  :או
)ב(

לא יפגעו בתקפם הקודם של כל פקודה או חוק עותומני או חוק

אחר שבוטלו או שהופג תקפם ,כאמור לעיל ,ולא יפגעו בכל דבר

שנעשה כדין או שהורשה לעשותו עפ"י כל חוק או פקודה שבוטלו
או שהופג תקפם כאמור לעיל; או
)ג( לא יפגעו בכל זכות או הנחה שהיו זכאים בהן או בכל התחייבות או
אחריות שנתחייבו בהן עפ"י כל חוק או פקודה שבוטלו או שהופג

תקפם כאמור לעיל :או

פעולתו

)ד( לא יפגעו בכל קנס ,החרמה או עונש שנתחייב בהם מישהו על עברה
על כל חוק או פקודה שבוטלו כל; או

)ה( לא יפגעו בכל חקירה ,מו"מ משפטי או תרופה משפטית בקשר עם
אותה זכות ,אותה הנחה ,אותה התחייבות ,אותה אחריות ,אותו
קנס ,אותה החרמה או אותו עונש ,ואפשר להתחיל באותה חקירה
ולהמשיך באותו מו"מ משפטי ולהוציא לפועל אותה תרופה משפטית
ואפשר להטיל אותו קנס או אותה החרמה או אותו עונש ,כאילו
לא הוחקה הפקודה המבטלת;

בתנאי שאם היו הקנס ,ההחרמה או העונש שהוטלו בפקודה המבטלת
חמורים מאלה שהוטלו בפקודה המבוטלת ,הרי אם החליט בית המשפט להטיל כל
עונש ,יחולו ההוראות המטילות את העונש ,את ההחרמה או את הקנס הקלים
ביותר ,חוץ אם הותנה אחרת באותה פקודה מבטלת.
) (2פקודה שביטלה פקודה קודמת ,כלה או מקצתה ,או שהכריזה
כי איזה חוק עותומני או איזה חוק אחר יחדל להיות בר תוקף ,ושבו וביטלו אותה
פקודה עצמה ,הרי לא יהא בביטול אחרון זה משום החיאת הפקודה או החוק
העותומני או החוק האחר שבוטלו או שהוכרזו קודם לכן כנטולי תוקף ,חוץ אם
הוסיפו מלים הבאות להחיות את הפקודה ההיא או את החוק העותומני או החוק
האחר ההם.

סימוכין להוראות
שהוחקו מחדש

.6

כשאיזו פקודה מבטלת וחוזרת ומחוקקת מחדש ,בתיקונים או שלא

בתיקונים ,הוראות של פקודה קודמת או של חוק עותומני או של חוק אחר
קודמים ,הרי הזכרת ההוראות המבוטלות בכל פקודה אחרת תובן כהזכרת ההוראות
שחזרו וחוקקו אותן ,חוץ אם נראית כונה הפוכה.

תקנות ,צוויים ומנשרים.
הוראות כלליות בנוגע
מקום שפקודה מקנה לרשות סמכות להתקין תקנות או להוציא צוויים,
.7
לסמכות הנתונה לאיזו
רשות להוציא צוויים יחולו ההוראות דלקמן ביחס להתקנתן של אותן תקנות או הוצאתם של אותם
ותקנות
צוויים וביחס לתקפם 

)א( אותה רשות שהוציאה את הצו או התקינה את התקנה יכולה בכל עת
שהיא ,לתקנם ,לשנותם או לבטלם באותו אפן שבו הוציאתם או
התקינתם :

)ב( מותר לקבוע להפרת תקנה או צו ,קנס שלא יהא עולה על המשים
פונט ,או מאסר שלא יהא עולה על ששה חדשים ,או שני העונשין
כאחד ,כאשר ייטב בעיני הרשות שהוציאה את הצו או שהתקינה

את התקנות:
)ג( שום תקנה או צו לא יהיו סותרים את הוראותיה של כל פקודה:
)ד( כל התקנות והצוויים יפורסמו בעתון הרשמי ,פרט למקרים שהותנה
בהם אחרת ,ויהא להם תוקף של חוק עם פרסומם בעתון הרשמי,
או ביום שיוזכר בהם כיום תחילת תקפם:
בתנאי שפסקא זו לא תחול על תקנות שהתקינון לפני תאריך פקודה זו.

כל מקום שניתנה לו לנציב העליון הסמכות לפרסם מנשר או מודעה,
.8
תהא אותה סמכות כוללת את הסמכות לתקן ,לבטל או להפסיק את המנשר או
את המודעה ולהכריז על תאריך תקפם של אלה ,וגם להחליפם במנשר או במודעה

היקף הסמכות
להוציא מנשרים

אחרים.

.9

כשמראים העתקה של העתון הרשמי המכיל כל תקנה ,צו ,מנשר

או מודעה רשמית או ממשלתית .או כל העתקה של תקנה ,צו ,מנשר או מודעה
רשמית או ממשלתית שנראה מגופה כי נדפסה ברשות ממשלת פלשתינה )א"י(,

עתון' וכוי ישמשו
הוכחה לכאורה

תשמש הראיה זו בכל בתי המשפט ולכל דבר הוכחה לכאורה )פרימה פציה( על
הוצאתם או התקנתם הנכונה של הצו ,התקנה ,המנשר או המודעה הרשמית
או הממשלתית ועל כל האמור בהם.
 (1) .10בהנתן לנציב העליון סמכות להוציא כל צו ,ליתן כל הוראה אופן פרסום הצוויים
והתקנות של
או להתקין כל תקנה או בהנתן לו סמכות לתת את אישורו או הסכמתו להתקנת הנציב העליון

כל תקנה ,הרי אם לא פורש אחרת ,די יהא לפרסם את הצו ,ההוראה או התקנה,
האשור או ההסכמה בחתימת המזכיר הראשי של הממשלה.

) (2הסעיף הקטן הקודם לא יחול על מתן כל צומנוי מאת הנציב
העליון ,וצו כזה יהא חתום על ידו וטבוע בחותמו.
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מנשרים של הנציב העליון יקבלו תוקף ביום פרסומם בעתון

הרשמי ,חוץ אם פורש אחרת.

מאימתי מקבל
מנשר תוקף

שונות.
הנוסח האנגלי של

הפקודה ,וכו' יכריע

 .12היתה סתירה בין .הנוסח האנגלי של איזו פקודה' מודעה רשמית,
מנשר או כל דברתחוקה אחר ובין הנוסח הערבי או העברי שלהם ,נוהגין לפי

הנוסח האנגלי.
השמוק בסמכויות בזמן
 13כל מקום שאיזו פקודה מקנה סמכות למנות כל מנוי ,או לערוך או
בין מתן תוקף לפקודה
לתת או להוציא כל תעודה או לתת מודעה או להתקין תקנות או לקבוע טופסים
ובין תחילת תקפה
או לעשות כל דבר אחר לביצועה של הפקודה ,יהא אפשר להשתמש באותה
פמכות בכל עת שהיא לאחר הנתן תוקף לפקודה ע"י הנציב העליון ,אך תקנות

שהתקינו כך לא תקבלנה תוקף אלא לאחר תחילת תקפה של הפקודה.
פקודות תחשבנה
כפק1דות ממשלתיות

 .14כל פקודה תחשב כפקודה ממשלתית ,ובתי המשפט יכירו בה כדבר
המוכח מאליו ,חוץ אם אותה פקודה קובעת בפירוש את ההיפר.

זמן תחילת התוקף

 .15אם נאמר בפירוש באיזו פקודה או במודעה או בצו או בכתב מנוי
או בתכנית או בכתב מלכות שהוצאו ,נתפרסמו או ניתנו בתוקף סמכות המסורה

באותה פקודה או ע"י כל רשות בת סמך ,כי תקפם יתחיל ביום מסויים ,הרי
יחשבו אלה כאילו התחיל תקפם עם תום היום הקודם.
תוספות ,וכוי

 (1) .16כל תוספת לפקודה יחד עם כל הערה המצורפת לה ,תפורש
כחלק מהפקודה וכך יהא תקפה.
) (2פקודה המחולקת לחלקים ,לפרקים ,לראשי פרקים או לחלוקות
משנה אחרות הרי עובדא זאת ופרטי החלוקה יקובלו בבתי המשפט כדבר המוכח
מאליו לכל דבר מבלי לפרש את זאת בפקודה.

נאור פקודה מתקנת

 .17פקודה המתקנת כל פקודה או מוסיפה עליה מפרשין אותה ,במדה
שהענין יתאים לתכנה ובאין כונה סותרת ,כאילו היא והפקודה המתוקנת אחת

הן :ואת הפקודה המתוקנת יש להזכיר בפקודה המתקנת כפקודה העיקרית.
השימוש בסמכויות
ומילוי התפקידים
מזמן לזמן

 .18כשאיזו פקודה מקנה סמכות או מטילה כל תפקיד ,הרי באין כונה
הפוכה ,ישתמשו בסמכות וימלאו את התפקידים לפי צורך השעה.

מנוי פקידים ע"י
 (1) .19מקום שאיזו פקודה מקנה סמכות לנציב העליון או לפקיד
שיכנום בשם או במשרה
ממשלה או למוסד ממשלתי למנות אדם או לכנות בשפ אדם שיהא משתמש

בסמכויות ידועות ושיהא ממלא תפקידים ידועים ,הרי יכול הנציב העליון או אותו
פקיד ממשלתי או אותו מוסד ממשלתי למנות אדם מתוך שיבנוהו בשמו ,או
לצוות על מי שמשמש באותה שעה במשרה שצוינה ע"י הנציב העליון או ע"י
הפקיד הממשלתי עו ע"י המוסד הממשלתי ,שיהא משמש באותן הסמכויות ושיהא
ממלא אותם התפקידים! ומשנתמנה או צווה כך האדם ,או מהיום שפורש ע"י
הנציב העליון או ע"י הפקיד הממשלתי או ע"י המוסד הממשלתי ,הרי מי שנתמנה
מתוך שכינוהו בשמו או מי שמשמש במשרה כדלעיל יהיו לו הסמכויות
והתפקידים המנויים בכתב המינוי ,ורשאי יהא לשמש בהם.

) (2כל מקום שאיזו פקודה מקנה סמכות למנות אדם למשרה תהא
משתמעת מסמכות זו גם הסמכות לסיים את המנוי ,חוץ אם נראית .כונה הפוכה מזו.

 .20מקום שנתנה איזו פקודה סמכויות לפקיד ממשלתי או הטילה עליו
אלו תפקידים ,יכול הנציב העליון לצוות שאם יהא אותו פקיד ממשלה בתוך
תקופה ידועה נטול יכולת לשמש בסמכויותיו או למלא את תפקידיו באיזה מקום
הנתון לשיפוטו או לפקוחו מפאת העדרו מהמקום או מפאת אי יכולתו לשמש
מחמת מחלה או מחמת כל סבה אחרת ,יהיו אותם הסמכויות והתפקידים מסורים
באותו המקום לאיש שיכנהו הנציב העליון בשמו או לפקיד ממשלתי המשמש
במשרה שצוינה ע"י הנציב העליון ,וכי אותו אדם או פקיד ישמשו באותן הסמכויות

סמכותו של הנציב
העליון לקבוע
הוראות למלוי תפקידו
של פקיד ממשלה
בזמן העדרו או
אי יכלתו לשמש
בתפקידיו

וימלאו אותם התפקידים באותו המקום! ומשניתן הצו יהיו אותן הסמכויות
מסורות לאותו אדם או לאותו פקיד ממשלתי בתוך כל תקופה כאמור לעיל,
והוא ישמש באותן הסמכויות וימלא אותם התפקידים ,בהתחשב עט אותם
התנאים ,הסייגים והיוצאים מן הכלל אשר יקבע הנציב העליון.

 (1) .21כל מקום בפקודה ,במודעה רשמית ,בכתב הורמנה מטעם
הנציב העליון ,פרט לכתבי הורמנא החתומים בחותמת המלך ,בכתב
מנוי ,או בכתב משפטי מכל מין שהוא שניתנו או הוצאו ע"י הנציב העליון או
ע"י מוסד או אדם המורשים עפ"י כל פקודה לתתם או להוציאם ,שנזכר בו פקיד
ממשלתי בכינוי המציין את משרתו ,תהא אותה משרה .כוללת את הפקיד הממלא
אותה שעה את תפקידי המשרה הזאת או כל חלק מאותם התפקידים.

) (2כל מו"מ משפטי ,אחד אזרחי ואחד פלילי ,שהוגש ע"י אדם
או נגדו בתוקף משרתו לא יפסיקוהו ולא יבטלוהו במותו ,בהתפטרותו ,או בהעדרו
או בהעברתו ממשרתו ,ואפשר להמשיכו ע"י האדם שנתמנה למלא את תפקידי
המשרה או נגדו ,הכל ל9י הענין.

בנוי אדם במשרתו
יכלול פקיד המוציא
לפועל את תפקידי
המשרה

כחו של הנציב העליון
להעביר סמכויות
ידועות

 .22כל מקום שאיזו פקודה מיפה את כחו של הנציב העליון להשתמש
באיזו סמכויות או למלא איזו תפקידים ,יכול הוא למנות אדם בשם ,או למנות
אדם המשמש באותה שעה במשרה שצוינה על ידו ,לשמש באותן סמכויות או
למלא אותם תפקידים מטעמו הוא ,בהתחשב עם התנאים ,היוצאים מן הכלל
והסייגים שייקבעו ע"י הנציב העליון ,ובהתחשב עם האמור לעיל תהיינה
הסמכויות הללו מסורות לאדם שנתמנה כך והוא ישמש באותם תפקידים למן

היום שיפורש ע"י הנציב העליון:
בתנאי ששום דבר הנאמר בזה לא ירשה לנציב העליון ליפות את כחו של

אדם להתקין תקנות עפ"י הסמכות המסורה לתכלית זו לנציב העליון באיזו פקודה.
פירוש הסתמכויות על
 .23כל מקום שמסתמכים באיזו פקודה על סעיפים מסעיפי איזו פקודה
חוקים כתובים
או כל חלק של פקודה ,תהא אותה הסתמכות כוללת את הסעיפים או את המלים

הנזכרים בהסתמכות.

חישוב הזמן

 .24כשיבואו לחשב את הזמן לצורך כל פקודה ,הרי אם לא תהא נראית
כונה אחרת 
)א( תקופה שמחשבים אותה לפי הימים החל מיום שאירע בו מאורע או
שנעשה בו מעשה או דבר ,לא יבוא במנינה היום שבו אירע המאורע
או נעשה המעשה או הדבר :

)ב( תקופה שקבעוה לא תהא מופסקת או נפגעת מחמת העובדא שהיום
האחרון לאותה תקופה הוא יום פגרא חוקי או יום השבתון של
איזו עדה.

מוראות בנוגע
לעברות עפ"י שני
חוקים או יותר

פירוש המונח "מאסר"

 .25מקום שאיזה מעשה או חסרון מעשה מהוים עברה עפ"י שתי פקודות
או יותר ,או עפ"י פקודה ועפ"י חוק עותומני או חוק אחר ,הרי אם לא נראית
כונה אחרת ,יהא העברין עלול להיות מובא במשפט ולהענש עפ"י כל
פקודה מהפקודות הללו או עפ"י החוק העותומני או החוק האחר ,ובלבד שלא יהא
צפוי להענש פעמיים על אותה העברה.
 .26כל מקום שאיזה בית משפט מיופה כח להוציא פסק מאסר נגד אדם
שנתחייב במאסר יכול בית המשפט ,לפי הכרעת דעתו ,לפסוק פסק דין של מאסר
בלא עבודה.

 .27אם משתמשים במלים "או",, ,אחר"" ,באופן אחר" ,ו"אחרת" ,הרי

פרוש המלים או"
"אחר" ב"אפן אחר"

אם לא תהא נראית כונה אחרת ,יובנו אלה כמלים הבאות להבדיל בין דבר לדבר
ולא כאילו במשמעותן דמוי ,חוץ אם הוסיפו את המלה "דומה" או כל מלה אחרת
כיוצא בזו.

ו"אחרת"

 (1) .28מקום שנדרש אדם עפ"י איזו פקודה לשלם כל מס או תשלוט
בעד כל מעשה שנעשה או בעד מסמך שהוצא או בעד חתימה או חותמת שהוטבעה
בכל מסמך על ידי פקיד ממשלתי או ע"י מחלקה ממשלתית ,או מקום שנשפט
אדם ע"י בית משפט או ע"י רשות אחרת המוסמכת לכך כהלכה עפ"י החוק ,לשלם
כל סכום כסף או שיופקע מרשותו סכום כסף ,ישולם אותו תשלום
או מס ואותו סכום כסף לבית האוצר ,חוץ אם הותנה אחרת! ואם
נדרש לשלם לפקיד ממשלתי או למחלקה ממשלתית איזה מס או שכר
או דמי עמילות בעד כסף שנתקבל או שקנו בו חזקה או שגבוהו או שנהגו בו
בדרך אחרת ,יהיו אותו פקיד ממשלתי או אותה מחלקה ממשלתית שקבלו את
הכסף חייבים לשלם את הנ"ל> לבית האוצר או למסור לבית האוצר חשבון על הנ"ל,
בזמן המתאים.

מה יעשה במסים,

בקנסות ובדמים
מופקעים

) (2מקום שבית המשפט או רשות אחרת המוסמכת כהלכה עפ"י
החוק הוציאו פסק עפ"י איזו פקודה ,להפקיע דבר או בהמה ,יפקיעו את הדבר או
את הבהמה לזכותה של ממשלת פלשתינה )א"י( ,חוץ אם הותנה ההיפר ,אי חוץ
אם פורש בחוק להפקיע את הדבר או את הבהמה לזכותו של איזה אדם ,ואם
צותה הרשות המוסמכת למכור את הדבר או הבהמה ישולמו דמי המכירה לבית
האוצר ,חוץ אם הותנה ההיפר.

) (3שום דבר הנאמר בסעיף זה לא יפגע בהוראות של איזו פקודה
המתנות בפירוש שיש להחזיר לאיזה אדם כל חלק מקנסות או הפקעות או חלק

מדמי פדיונם של דברים מופקעים ,או שאיזו רשות יכולה לתת את הנ"ל לאיזה אדם.
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פירושו של דבר הוא שאותה עברה תגרור עמה ,בצאת העבריין חייב בדין,
כל מקום שנקבע באיזו פקודה עונש בשל עברה על אותה

עונש שלא יעלה על העונש שנקבע ,חוץ אם הותנה אחרת באותה פקודה.

פקודה .העונשים הקבועים
יחשבו עונשים
מקסימליים

פרק ע.
פקודות
מס'  14לש' 1922
מס'  39לש' 1925

סעיף  (1) 36של
מס'  42לש' 1927

סעיף  5של
מס'  2לש' 1930

מס'  1לש' 1931
מס'  8לש' 1933
סעיף  6של
מס'  15לש' 1933
מס'  30לש' 1934

