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העדות  ,1תתוקן כך :

)א(

סעיף 17

)ב(

בסעיף 18

 בטל.


) (1בהערת השוליים יימחקו המלים "שנכתבו ונחתמו
)(2

במקומות אחרים" ;

הסעיף יסומן כסעיףקטן ) (1ז

בסעיףקטן ) ,(1במקום המלים "שמחוץ לממלכה המאוחדת או מחוץ
)(3
למקום אחר בדומיניונים של הוד מלכותו או בארצות הנתונות לחסותו
של הוד מלכותו' /יבואו המלים "שמחוץ לשטח שחל בו משפט מדינת
ישראל"? בפסקות )א( ו)ב( ,במקום המלים "ציר בריטי ,שליח דיפלומטי
בריטי' ממונה על עניני צירות בריטי' או מזכיר צירות בריטי' המשמשים
בתפקידם באיזו מדינה נכריה' או כל קונסול כללי בריטי' קונסול בריטי,
סגן קונסול בריטי' מ"מ קונסול בריטי' פרוקונסול בריטי ,מורשה קונ
סולרי' ממלאמקום קונסול כללי' ממלאמקום סגן קונסול או ממלאמקום
מורשה קונסולארי בריטי המשמשים בתפקידם באיזה מקום נכרי"' יבואו
המלים "נציג דיפלומטי או קונסולארי ישראלי"? במקום המלים "ידם של
בנובמבר (1950
* נתקבל בכנסת ביום י"ט בכסלו תשי"א)28
;
בכסלו תשי"א ) 28בנובמבר (1950
כיום י''ט
בכנסת
**נתקבל
) ,(6.11.50עמ' .17
תשי"א
נתפרסמו בהצעות חוק  55מיום כ"ו בחשון
1

חוקי א"י  ,כרך

א /פרק נ''ד ,עמ' 050

הצעת החוק

ודברי

הסבר

יבואו המלים "ידו של אותו נציג",
אותם פקידים".
"בחותמתם" תבוא המלה "בחותמתו" ;

ובמקום

המלה

) (4אחרי סעיף קטן ) (1ייווסף סעיף קטן זה :
") (2בסעיף זה



"נציג דיפלומטי" פירושו  שגריר' ציר' ממונה על עניני צירות,
מיופה כוח ,יועץ לצירות' מזכיר צירות' המשמשים בתפקידם במדינה
נכריה ;
"נציג קונסולארי" פירושו  קונסול כללי ,קונסול' סגן קונסול ,קונסול
כללי בפועל' קונסול בפועל' סוכן קונסולארי' המשמשים בתפקידם
במקום נכרי"
)ג( בסעיף  ,19במקום המלים "בסעיף  17או  '18הכל לפי הענין",
המלים "בסעיף /'18

יבואו

)ד( בסעיף  ,1 21בהערת השוליים ,במקום המלים "סוכנים קונסולאריים או
קונסולאריים
דיפלומטיים או
יבואו המלים "נציגים
דיפלומטיים בריטיים",
ישראליים" .בגוף הסעיף במקום "סוכן קונסולארי או סוכן דיפלומטי בריטיים",
יבואו המלים "נציג דיפלומטי או קונסולארי ישראלי' כמשמעותם בסעיף ."18
 .2כדי להסיר ספק נאמר בזה שמסמך שקויים לפני תחילת תקפו של חוק זה ,יחולו
לגביו הוראות פקודת העדות ,כאילו חוק זה לא נכנס לתקפו ; אך מסמך שקויים
אחרי יום ה' באייר תש"ח ) 14במאי  (1948ולפני תחילת תקפו של חוק זה ,יהיה
תוקף גם לקיומו ,אם היה לו תוקף אילו חוק זה היה בתקפו ביום קיומו.
אליעזר
שר האוצר

קפלן

ממלא מקום ראש הממשלה
ווייצמן
חיים
נשיא המדינה

רוזן
פנחס
שר המשפטים

תחולה

