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 חוק לתיקון פקודת סדרי השלטון והמשפט (מם׳ 4), תש׳״ד—1954 *

, יבוא סעיף זה %  במקום סעיף 16 לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 ג

ש 16. (א) שר המשפטים דשאי לפרסם ברשומות הצעת בומח חדש של כל ר  ״מסח ח
 חוק שהיה קיים בארץ ישראל ערב הקמת המדינה ואסר עודני בר תוקף
 במדינה. נוסח זהו יכיל את כל השינויים הנובעים מתוך הקמת המדינה
 ורשויותיה ואת בל התיקונים, השינויים וההוספות שחלו באותו חוק מכוח

 חקיקה, לאחר הקמת המדינה.

 (ב) שר המשפטים יקים ועדות מייעצות של שלושה הברים, שאהד
 מהם — היושב ראש — יהיה שופט שיתמנה על ידי נשיא בית המשפט
ג הסתדרות  העליון, והאהד היועץ המשפטי לממשלה או נציגו, והאחד נצי

ן או נציג האוניברסיטה העברית.  עורכי הדי

 (ג) תוך זמן שקבע שר המשפטים לכל הצעת נוסח חדש, בהודעה
 שפורסמה ברשומות, תבדוק ועדה מייעצת את הנוסח המוצע ותגיש בכתב
 לועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת את המלצותיה בדבר התיקונים שיש

ת הנוסח המוצע לחוק המקורי.  לדעתה לעשות כדי לתאם א

 (ד) ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת תקבע את הנוסח החדש
 לאור המלצותיה של ועדה מייעצת, והוא יהיה בר תוקף עם פרסומו

 ברשומות בחתימת שר המשפטים.

 (ה) בהיכנס נוסח חדש כאמור לתקפו, יהיה הוא החוק המחייב, ולא
ה עוד תוקף לכל נוסח אחר של אותו חוק ולא תישמע טענה שהנוסח  יהי

 החדש סוטה מן החוק המקורי.

נה וגעשו בו תיקונים, דשאי שד המשפטים  (ו) חוק שניתן במדי
 לפרסם ברשומות אותו חוק• בנוסח שיכיל את כל התיקונים שנעשו בו,
 ורשאי הוא אגב כך לשנות ממספרי הסעיפים, לחלק סעיפים או למזגם.
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