
 תוספת מם׳ 1
 על העיתון הרשמי גאון מסי 1437 מיום 6 בספטמבר, 1945.

 שם קצר. י
 מם, 31 לש׳ 1940.

 תיקח סעין* 22 של
 הפקודה העיקרית..

 תיקון תקנות מפי
 בתי־המשפט, 1035.

 עתגן מיום 26,9.35,
 ע׳ 899.

 פקודת נתי המשפט (תיקון),
 מס׳ 33 לש׳ 1945.

 פקודה הבאה לתקן את פקודת בתי-המשפט, 1940, ולתקן את תקנות. מסי בית־המשפט, 1935.

 חוק יוהק ב*די הנציב העליון לפלשתינה(א״י), בעצתו של הוועד היחגץ, לאמור:—

 4 פקודה זו תיקרא פקודת בתי־המשפט (תיקון), 1945, ותהיח נקראת כאחת עם פקודת
 בתי-המשפט, 1940, הקרויה להלן ״הפקודה העיקרית״.

 2. סעיף 22 של הפקודה העיקרית יתוקן בזה בהחלפת פסקה (ב) של סעיף-משנה (1)
 מאותו סעיף בפסקה הבאה:־־־

 ״(ב) כדי להסדיר את הטענות, הנוהג והפרוצידורה בביודהמשפט העליון, בביודהמשפט
 . לפשעים י חמורים, בבתייהמשפט המחוזיים ובבתי״המשפט לקרקעות, ובמשרדי ההוצאה
 לפועל? וכדי להסדיר את הטענות, הנוהג והפדוצידורה בענייני בקשות.אל, ומשאר
 ומתן בפני, שופטים ופקידים של כל אותם בתי־משפט, ובענייני בקשות אל, ומשא
 ומתן בפני, פקידי הוצאה לפועל? וכדי לקבוע את הטפסים שבהם יש להשתמש

 והדמים שאותם יש לשלם •בקשר אל כל אותם עניינים ?״
 .?.—(1) תקנות מסי בתי־המשפט, 1935, מתוקנות בזה בהוספת נסמן חדש 55א בתוספת

 על אותן תקנות, בין הנסמנים 55 ר56, כלהלן:

 ״55א. .במכירה פומבית של רכוש ממושכן במשא ומתן
 משפטי של ׳הוצאה לפועל לפי בקשת בעל המשכנתה:—

. (1) בגין בקשת .מכירה, •מסכום חוב המשכנתה בצירוף • .  י
 הריבית המגיעה עליה בתאריך הבקשה — %ג
- (!!) בגין מכירה, ממחיר הקנייה — 11%

 ..! לצרכי פסקאות (1) ד(1!) שלעיל, יהיו רואים מכירה. כאילו ־
י התקיימה כשמציע בעל המשכנתה הצעחדמחיר שמכוחה יהיה [ -
 זכאי שהרכוש הממושכן יירשם ••באופן• זמני על שמו לפי ן
 סעיף-משנה (2) של סעיף 10 מפקודת בנקים לאשראי או ו
י  סעיף. 3 של פקודת חוק המשכנתאות (תיקון), ויהיו רואים ;
 את סכום אותה הצעוזדהמחיר כאילו הוא מחיר הקנייה: 1
 בתנאי שאם יעלה הסכום של דמים כל-שהם, העשויים ן
 להשתלם־ כאמור לעיל, על 50 פונט, יהיו הדמים .50 פונט. |
 הדמים -לפי פסקה (1) שלעיל ישתלמו בידי בעל המשכנתה. 1
 הדמים לפי פסקה (11) שלעיל יהיו עשויים להינכות מפדיון ;
 המכירה. פרט למידה שבה ינוכו באופן כזה, ישתלמו בידי !
 בעל. המשכנתה, בעל-המשכנתה. 'יהיה *זכאי לגבות מן ־

 הממשכן את סכומם של דמים כל״שהם ששילמם לפי פסקאות
 (1) ד(11) שלעיל״. |

 (2) כדי להסיר ספק, מכריזים בזה כי הנםמן, החדש 55א, כפי שחוקק לעיל, אפשר
. להפקיעו בכללים שיותקנו לפי סעיף 22 של הפקודה העיקרית. 'או . ו  לתקנ

 פרק כ״ט.

 פרק צ״ה.
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 4. שום הודאה בתקנות מסי בתי~המשפט, 1935, כפי שתוקנו מזמן לזמן, לא תהיה
 צפויה לטענת עוברת את הכוחות, שלפיהן ניתנה, אם לא היתה עוברת את הכוחות כג״ל,
 אילו כללו אותם כוחות את הכוח להתקין כללים לצורך כל״שהוא מאלה הנזכרים בסעיף

 22 של הפקודה העיקרית, כפי שתוקנה בפקודה זו.

 •גי. ו.־ ו. שאו
 מנד»5 ענייני הממשלה.

 הקניית.תוקוי.

 ׳.׳בספטמבר׳ ׳•1945.

 פקודת תקנות העברת קרקעות(דמים) (תיקון);
.1945 ,  מם׳ 34 לש

 חוק ידחק בידי הנציב העליון לפלשתינה(א״י), בעצתו של הוועד היועץ, לאמור:—

 1. פקודה זו תיקרא פקודת תקנות העברת קרקעות (דמים) (תיקון), 1945.

 2. פקודת תקנות העבדת קרקעות(מסים), 1941, מופקעת בזה.

 3. —(1) תקנות העברת קרקעות (מסים), 1939, כפי שתוקנו מזמן לזמן *(והתקנות שתוקנו
 כך נזכרות להלן כ״תקנות העיקריות״) יוסיפו ויתקנו אותן בזה בהתאם להוראות הרשומות

 בתוספת הבאה.

 (2) כדי להסיר ספק, מכריזים בזה כי התקנות העיקריות, כפי שתוקנו בפקודה הזאת,
 אפשר יהיה להוסיף ולתקנן, או אפשר יהיה להפקיען, כולן או מקצתן, •בכללים שץתקנו בידי

 הנציב העליון לפי סעיף 16 של פקודת העברת קרקעות.

 התוספת.
 תיקוני התקנות העיקריות, המבוצעים בפקודה הזאת.

, י תיקט  . י
 הבא את הדברים הבאים.במקום מה שכתוב:־-־־

 ״(1) העברה בדרך מכירה, מתנה או מורשה.
 (א) אם נרשמה • הקרקע בהתאם להוראות סעיף 36 של פקודת הקרקעות (סידור זכות

 קניין) — 5% משווי הקרקע בשוק. י

 (ב) אם לא נרשמה הקרקע כנקוב בפסקה (א) של תקנודהמשנה הזאת — ¡

 (׳1) מקום שהקרקע נמצאת בתחומי איזור עירוני — 5% משווי הקרקע בשוק ?
 (1!) מקום שהקרקע אינה נמצאת בתחומי איזור עירוני ־־־־3% משווי הקרקע בשוק:

 בתנאי כי כל מקום שתהיה הקרקע מצוייה שם לא יפחתו הדמים במקרה כל״שהוא
 מכדי 500 מיל.״

 הבא את הדברים הבאים במקום מה שכתוב:—

 ״(2) חליפים.

 (א) נרשמו כל הקרקעות המוחלפות בהתאם להוראותיו של סעיף 36 מפקודת הקרקעות
 (סידור זכות קניין) — 5% ממחצית כלל שווייהשוק של הקרקעות.המוחלפות, בתנאי
 כי אותם דמים לא יפחתו בכל מקרה מכדי 500 מיל, וכי החליפים הם בקרקעות שוות*
 ערד בקירוב. אם הקרקעות המו־חלפות אינן שווודעדד בקירוב, יחושבו דמי 5%

 בשווי־השוק של אותן קרקעות, שערכן רב יותר.

 (ב) לא נרשמו כל הקרקעות המוחלפות כנקוב בפסקה (א) של תקנודהמשנה הזאת —
 (1)מקומ שנמצאת קרקע כלישהיא מן הקרקעות המוחלפות בתחומי אמור עירוני —
 5% במחצית כלל שווי-השוק של הקרקעות המוחלפות, בתנאי כי אותם דמים לא
 יפחתו בכל מקרה מכדי 500 מיל, וכי החליפים הם בקרקעות שווודעדך בקירוב;
 אם הקרקעות המוחלפות אינן שווודערך בקירוב, יחושבו דמי 5% בשיוי־השוק סל

 אותן קרקעות, שערכן רב יותר.

 ׳י2ם קצר. •

 הפקעת פקודה.
 מס׳ 11 לשי 1941.

 תיקח תקנו־ת העברת
 קדקעות. (מסים),

 193#. י
 עתון מיום '26.12.39,

 ע׳ 1247.

 פרק פ״א.

 תקנה

(1)3 

/  פרק פ

(2)3 

 פרק פ׳
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 תקגה ־ תיקט
ם שאף קרקע אחת מן הקרקעות המוחלפות אינה נמצאת בתחומי איזור )מקו ! ! ) 
 , עירוני — 3% במחצית כלל שווי״העםק של הקרקעות המחחלפות, בתנאי כי אותם
 דמים לא יפחתו בכל מקרה מכדי 500 מיל, וכי החלילים הם בקרקעות שוות-ערך
 י בקירוב. אם הקרקעות המוחלפות אינן שווודערך בקירוב, יחושבו דמי 3% בשווי*

 השוק של אותן קרקעות, שערכן רב יותר.״
 3 (7) הבא את הדברים הבאים במקום מה שכתוב:•—

 ״(7) מכירה פומבית של רכוש ממושכן מתוך ביצוע הוצאה לפועל לפי בקשת בעל
 המשכנתה.

 ישולמו הדמים הנאותים הנקובים בתקנודמשנה (1).

 לצרכי תקנודמשנה זאת ותקנודמשנה (1), יהיו רואים מכירה כאילו התקיימה כשנעשה
 •י כ״ם בעל משכנתה זכאי שיירשם הרכוש הממושכן על שמו באופן זמני לפי ההוראות של סעיף

. 10 של פקודת בנקים לאשראי או סעיף 3 של פקודת חוק המשכנתאות (תיקון):  פרק צ״ה

 בתנאי שאם, לאחר שהרכוש הממושכן נרשם באופן זמני על שמו של בעל המשכנתה,
 מעביר בעל המשכנתה בחזרה את הרכוש הממושכן על שמו של הממשכן בהתאם להוראות
 הנ״ל, הושב יושבו לו הדמים ששולמו עם אותו הרישום הזמני של הרכוש הממושכן

 על שמו של בעל המשכנתה״.

 הבא את הדברים הבאים במקום מה שכתוב :—

 3 (18) ״(18) העברה בידי חברה, גוף מאוגד •אחר או שותפות.
ם הנאותים הנקובים בתקנת־משנה (1) ישולמו עם העבדת קרקע כל-שהיא בידי י מ ד  ה
 כל חברה או גוף מאוגד אחר או שותפות (בין בחיסול וגץ שלא בחיסול) לכל חבר,
 תורם, מחזיק בתעודת-חוב או גושה של אותם חברה, גוף מאוגד או שותפות או לכל־

 אדם אחד.״
ג שאו . • / ו  . ג

 & בספממבר׳ 45>ע. מנהל ענייני המט!ש?ה.




