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 מתפרסמות בזה הצעות חוק מטעם הממשלה:

 חוק לאישור מינויי שופטים של בית המשפט העליון, תש״י-1950

 מי שנתמנה שופט בית המשפט העליון, לפי הוראות סעיף 1(ג) לפקודת בתי אימור פינויים.
 משפט (הוראות מעבר), תש״ה—1948*, לפני שנכנס הוק זה לתקפו — רואים
 אותו על אף האמור בכל חוק אחר, כמי שנתמנה בחוק להיות שופט בית המשפט

 העליון.

ר ב ס ־ ה י ר ב ד • . 

 לפי סעיף 1 (ג) לפקודת בתי משפט (הוראות מעבר), תשיח—1948, מתמנים
 שופטי בית המשפט העליון על פי הצעת שר המשפטים על ידי הממשלה הזמנית

 (ביום: הממשלה) באישור מועצת המדינה הזמנית(כיום: הכנסת).

 בהתאם לכך מינתה הממשלה הזמנית, על פי הצעת שר המשפטים, ביום ז׳
 בתמוז תש״ה (14 ביולי 1948) את נשיא בית המשפט העליון וארבעה שופטים של
 בית המשפט העליון, וביום ט״ו בתמוז תש״ח (22 ביולי 1948) אישרה מועצת
 המדינה הזמנית את המינויים. הודעה בדבר מינויים אלה נתפרסמה בזמנו בעתון

. 2  הרשמי

 סעיף 15 לפקודת בתי המשפט, 31940, הרן בהבשרתס של שופטים, קובע׳ כי
 בשרים להתמנות כשופטים הם:

 (א) אנשים המשמשים כבר כשופטים,

 (ב) אנשים ששמשו כשופטי שלום או בתפקיד משפטי בשירות המדינה במשך
t שלוש שנים לפחות 

 (ג) עורכי דין בעלי ותק של שלוש שנים לפחות.

 לאחד משופטי בית המשפט העליון שנתמנה, כאמור לעיל, בהתאם לפקודת בתי
 מעפט (הוראות מעבר), תש״ח—1948, לא היתד. ההכשרה הדרושה לפי סעיף 15

 לפקודת בתי המשפט, 1940! ונתעורר ספק אם מינוי זה הוא חוקי,

 החוק המוצע בזה בא להסיר את הספק הב״ל.

״; בסמן תש׳׳וז (&30.6.4), תום׳ עמי 17. יפ נ  1 ע״ר מסי 7 טי
ס ד׳ בא?ו5 תש״ח (8.9.48), עטי 117 ו י  * עייר משי 20 פ

ם 5.7.40¿ תופ׳ 1, עטי 115 ו  1 ע׳׳ד מפי 1082 8י

 הצעומ חזק 1*, כ״ז כ»ייר תש״י, 14.5.1930. 149



 חוק לתיקון פקודת פקידי ממשלה (שינוי תוארים), תש״י—1950

 תי>ח פהורה פקודת פקידי ממשלה (שינוי תוארים), 1940 תתוקן בך: .
 כמקום סעיף 2 יבוא סעיף זה:

 ״הת5פת ת!!ארי 2. (א) תואריהם של פקידי המדינה הנקובים בטור הראשון
 נניזידים. של התוספת יוחלפו כל אחד מהם, בכל חוק שבו הוא מצוי,
 בתואר החדש הנקוב כנגדו בטור השני, אלא . שכל תואר
 שבתוספת שנתפרשו מתחתיו שמות חוקים, יוחלף כך בחוקים

 אלה בלבד:
 (ב) לצורר סעיף זה ״חוקי׳ פירושו כמשמעותו בפקודת

. ״  הפירושים, 1945 2

 ד ב ר י ־ ה ס ב ר

 1. במערכת החוקים שהוריש לבו משטר המנדט, וכן בזו ההולכת ונוצרת במדינה,
 ניתנים מזמן לזמן לפקידים ממשלתיים סמכויות מםויימות ותפקידים מסויימים.
 לעתים רואה הממשלה טעם להחליף את התוארים שנקבעו בחוק לפקידים אלה
 בתוארים אחרים. כדי להימנע מן הצורך לתקן בכל מקרה את החוק שבו נזכר
 התואר הזה, נחקקה עוד בתקופת המנדט פקודה בשם ״פקודת פקידי ממשלה (שינוי

ן בין שתי החלפות:  תוארים), 1940״. סעיף 2 לפקודה האמורה מבחי

 (א) החלפה שכוחה יפה לגבי כל ״פקודה, כרוז׳ תקנה׳ צו או מודעה״ שבהם
 מצוי התואר המוחלף.

 (ב) החלפה שכוחה יפה אך לגבי פקודות מפויימות המפורשות מתחת לתואר
 המוחלף,

 2, בתוספת לפקודה הג״ל פורשו לפי זה התוארים שהוחלפו בתוארים אחרים.

 בסעיף 3 לפקודה ניתנה הסמכות לנציב העליון לשנות מאז ואילך תוארי
 פקידים על ידי תוספות וחילופים בתוספת, שהודעה עליהם תתפרסם בעתון הרשמי,
 סמכות זו של הנציב העליון עברה, לפי פקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—31948,

 לממשלה.

 1 ע״ר טס׳ 1005 מיום 1.5.40, תום׳ 1, עט׳ 40

 « עיר מס׳ «14 מיום 2.4.45, מום׳ 1, עמי 86 י •
/ עם׳ 1.  * 'וע״ר טס׳ 2 מיום י״ב באייר ת׳ןן״וו (21.5.48)., :חוס׳ א

 150 רעעווד חוה 41, כ״ד באייר ת?׳׳י, 850ג.14.5.



-נמגלהקמ^!•הפעלת הפקודה האמורה —
 (א) לפי סעיף 2 לפקודה הנ״ל יפה כוחה של החלפת תואר רק לגבי ״פקודה,
 כרוז, תקנה, צו או הודעה׳/ כל אלה לרבות המלה ״פקודה״ כהגדרתה בפקודת
 4׳&יד1שים שהיה לה תוקף באותה שעה (חוקי א״י, כרך בי, פרק ס״ט) אינם כוללים
 היתרים, רשיונות, תכניות, מינויים וכיוצא באלה. נמצא, שהחלפת תואר על פי

 הפקודה הנ״ל לא תחול עליהם.

 (ב) השימוש במלה ״פקודה״ באותו סעיף, במקום המלה ״חוק״ כמשמעותו׳
 בפקודת הפירושים, 1945, שהיא מקיפה ביותר, מונע את האפשרות להחליף תוארים
 החלפה מסוג(ב) שבסעיף 1 לדברי הסבר אלה, בחיקוקים שאינם ״פקודה״ כמשמעותה

 בפקודת הפירושים הישנה.

 החוק המוצע בזה בא לתקן את המצב.

 ז!*ן5ת תו? 41, כ״! נאייר. תש״י, 14.5.1950.




