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.1947 בדצמבר, 19 הזה היום
נוכחים:

במועצתו. המלך ביותר הנעלה רוממותו הוד
להתקין כדי ,1940 עד 1922 (א"י), פלשתינה על במועצה דבריהמלך את לתקן ורצוי הואיל

העליון: וביתהמשפט מחוזיים בתימשפט של שיפוטם בדבר עתה הקיימת מזו שונה התקנה
בעניין לו המוקנים הכוחות, בתוקף  ובעצתה הפרטית במועצתו רוממותו הוד הואיל לפיכך,
לצוות,  בהם שימוש ומתוך אחר, באופן או ,1890 בארצותנכר, שיפוט בדבר בחקהפרלמנט זה

לאמור: מצווים, ובזה
(תיקון), (א"י) פלשתינה על במועצה דברהמלר ייקרא הזה דברהמלך .1

(א"י) פלשתינה על במועצה דברהמלר עם כאחד ומתבאר נקרא ויהיה ,1947
1922 (הקרוי להלן דברהמלד העיקרי): ודבריהמלך במועצה על פלשתינה (א"י),
1922 עד 1940, ודברהמלך הזה ייקראו יחדיו דבריהמלך במועצה על פלשתינה

.1947 עד 1922 (א"י),

וביאור. קצר שם

ביתמשפט "וכל המלים בהחלפת מתוקן העיקרי דברהמלר של 40 סעיף .2
פקודה של לקביעותיהם כפיפות "ומתוך במלים דלקמן;" השיפוט לו יהא כזה
או כללים כלשהם, ישתמש של ביתמשפט כזה בשיפוט:":במחיקת המלים "יהא
במלים ובהחלפתן (2) מפסקה תקנות," או פקודות כל הוראות עפ"י שיפוט לו
המלים ובהוספת פקודה."; בשום להיקבע העשוי לערעורים אחר שיפוט "ואותו
אחה שיפוט באותו מחוזיים בתימשפט ישתמשו "ועוד הסעיף: בסוף הבאות

פקודה." בשום להיקבע העשוי

.40 סעיף תיקון

עם "בהתחשב המלים בהחלפת מתוקן העיקרי דברהמלר של 43 סעיף .3
או פקודה שום של לקביעותיהם כפיפות "מתור במלים פקודה" כל הוראות
כללים": במחיקת המלים "ביתמשפט מחוזי באינסטנציה ראשונה או ע"י ביתמשפט
או מחוזי "ביתמשפט במלים ובהחלפתן לקרקעות" ביתמשפט ע"י או לפשעים
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.43 סעיף תיקון



ביתמשפט לפשעים חמורים או ביתמשפט לקרקעות, ואותו שיפוט אחר, בין
פקודה." בשום להיקבע העשוי אחר, באופן ובין בערעורים

דברהקנייתתוקף של היכנסו לפני שניתן צו או שהותקן כלל או שחוקקה פקודה כל .4
המלד הזד. לתקפו, שהיו מחוקקים או מותקנים או ניתנים באופן תקף (חי''ו
קמוצה; קו''ף צרוייה), אילו עמד דברהמלך הזה בתוקפו בזמן שחוקקה אותה
או חוקקו כאילו אותם רואים יהיו צו, אותו ניתן או כלל אותו הותקן או פקודה
תקף. באופן  תמיד נתונים או מותקנים מחוקקים, והיו  ניתנו או הותקנו

הזה,ערעורים ובקשות. דברהמלך של תוקפו מכוח בקשה או ערעור להגיש היה אפשר אם ,5

לפני למנותו הוחל בקשה או ערעור אותם להגשת והזמן אחר, באופן לא אך
יום בין למנותו הוחל או ההוא, בתאריך תם לא ומועדו ,1947 ביולי, ה31 יום
ה31 ביולי, 1947, ובין תאריך היכנסו של דברהמלך הזה לתוקפו, כי אז יהיו
או כלל פקודה, במועצה, דברמלך שבכל סותרת קביעה שום למרות  רואים
דברמלך כל של קביעותיהם לפי  להגיש דרוש שנמשכה התקופה, את  צו
בתאריך התחילה כאילו בקשה, או ערעור אותם  צו או כלל פקודה, במועצה,

לתוקפו. הזה דברהמלך נכנס שבו

משאומתן משפטי
שכבר הוחל בו בפני

הוועד/המשפטי.

משאומתן בכל הוחל כבר לתוקפו הזה דברהמלר של היכנסו שלפני מקום .6
יתבאר לא רוממותו, הוד של הפרטית מועצתו של המשפטי הוועד לפני משפטי
משאומתן כל של הגשתו את מרשה הוא כאילו הזה שבדברהמלך דבר שום

המשפט. בעניין נוסף משפטי

פרסום.תחילתתוקף. אותו בתאריך לתוקפו וייכנס הרשמי בעיתון יפורסם הזה דברהמלר .7

לדביטר א. צ'. א.

הסבר. הערת
(ההערה הזאת אינה חלק מדברהמלך אלא שהיא מכוונת לציין את משמעותו הכללית).

שהוא מתוך ,1940 עד 1922 (א"י), פלשתינה על במועצה דברהמלר את מתקן הזה דברהמלך
מסיר את הצמצומים, הכלולים בדבריהמלך ההם, על חיקוק פקודות הבאות לקבוע את שיפוטים של

העליון. וביתהמשפט המחוזיים בתיהמשפט


