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 פקודת בתי משפט (הוראות מעבר)
 מס׳ 11 לשנת תש״ח-ך1948

 מועצת המדינה הזמנית מחוקקת בזה לאמור ן

 1. .(א) בית המשפט העליון יתחיל לפעול ביום שייקבע לכך על ידי שד המשפטים.
 (ב) .מקום מושבו של בית המשפט העליון ייקבע על ידי הממשלה הזמנית.

 (ג) שופטי בית המשפט העליון יתמנו על פי הצעת שר המשפטים על ידי
 • . י , הממשלה הזמנית באשור מועצת המדינה הזמנית.

• ־ * ׳ ׳ * /  י ־

 2. (א) עד היום בו יתחיל בית המשפט העליון לפעול, יהא ביתי׳המשפט המחוזי
 בתל־אביב מוסמך לדון בענינים •שהם, על פי החוקי, בסמכות בית המשפט

 העליון כבית דין גבודי לצדק.
 (ב) בית המשפט.המח11י'בתל־אביב, בדונו בענינים אלה, ישב בהרכב שלושה

 שופטים.
 / - (ג) בית המשפט המחוזי בתל־אביב ידון בעניניםיאלה לפי סדרי הדיון הנוהגים

 בבית הדין הגבוה לצדק.
 3. (א) בית המשפט העליון, כבית משפט לערעורים, ישב בהרכב שלושה שופטים.
 (ב) בית המשפט המחוזי, כבית משפט לערעורים, ישב בהרכב שלושה שופטים.
 (ג) הוראות סעיף זה תכנסנה לתוקפן ביום או בימים שייקבעו לכך על ידי שר

 המשפטים. י ; י

 4. כל סמכות משפטית שנתיחדה בחוק לנשיא בית המשפט המחוזי, תהא נתונה
 מעתה לכל שופט של אותו בית משפט מחוזי.

 5. שר המשפטים רשאי, בצו שיפורסם בעתון הרשמי, לקבוע את אזורי השפוט
 של בתי המשפט המחוזיים ושל בתי משפט השלום. -

 ־בית המשפט
 הע?יח

ת הדין י בי נ י  ענ
 הגבוה .

 הרכב בתי משפט

ות י וית סמכו  השו

? ש ט ו פ  'אזורי ש
 בתי משפט
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ם י ע נ ע  סמכות ב
וחדים  מי

 בטו5 בית
 המשפט ?פשעים

 חמורים

ת  במו? בי
 המשפט ?קרקעות

 6. כל סמכות יתר שנתיחדה בחוק לאחד מבתי המשפט המחוזיים, תהא נתונה
 מעתה לכל בית משפט מחוזי.

 7. (א) בית משפט לפשעים חמורים — בטל.
 (ב) כל סמכות שהעניק החוק לבית המשפט לפשעים חמורים תהא נתונה

 מעתה לבית המשפט המחוזי.
 (ג) בית המשפט המחוזי, בדונו בענינים שהיו עד כה בסמכותו של בית

 המשפט לפשעים חמורים, ישב בהרכב שלושה י שופטים.

 8. '(א) בית המשפט לקרקעות — בטל.
 (ב) כל סמכות שהעניק החוק לבית המשפט לקרקעות תהא נתונה מעתה לבית

.  המשפט המחוזי, יהא אשר יהא ערך הקרקע או נשוא התביעה. י
 (ג) בית המשפט המחוזי, בדונו בענינים שהיו עד כה בסמכותו של בית המשפט
 לקרקעות, ינהג על פי הוראות החוק אשר נקבעו לגבי בית המשפט לקרקעות.
 (ד) כל ענין אשר ביום הכנס פקודה זו לתוקפה היה תלוי.ועומד בפני בית
 משפט לקרקעות, ייראה כתלוי ועומד בפני בית המשפט המחוזי של אותו

 מקום, והדיון בו יימשך בשלב שאליו הגיע באותו יום.
 (ה) הוראות סעיף זה אינן פוגעות בעניינים אשר ביום הכנס פקודה זו לתוקפה

 היו תלויים ועומדים בפני בית משפט שלום כבית משפט לקרקעות.

 9. ׳יכל הוראה בחוק המצריכה קבלת היתר ממשלתי להגשת תביעות נגד הממשלה
 או אחת ממחלקותיה, וכל הוראה הקשורה בהשגת היתר כזה — בטלה.

 10. כל סמכות שהעניק החוק לזקן השופטים לגבי התקנת תקנות בית דין או אחרות,
לגבי ההנהלה א כן  בין לבדו ובין באישורו או שיתופו של הנציב העליון, ו

 האדמיניסטרטיבית של בתי המשפט, תהא נתונה מעתה לשר המשפטים.

 11. (א) שר המשפטים ממונה על בצוע פקודה זו. ־•
 (ב) שר המשפטים רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לבצוע פקודה זו,

 והוא יהא רשאי, ללא הגבלה כל שהיא הנובעת מכל חוק 4־
 (1) לקבוע בתקנות אלה הוראות ביחס לענינים שהיו תלויים ועומדים
 ביום ה׳ באייר תש״ח (14 במאי 1948) בפני בית המשפט העליון
 בירושלים או בתי משפט ובתי דין ארץ־ ישראליים אחרים שאינם
 בשטח המדינה, וביחס להוצאה לפועל של פסקי דין של בתי משפט

 ובתי דין כאלה?
 • (2) לתת בתקנות אלה כל סעד אשר ייראו לו נוכח הקשיים, ההפרעות

 והשנויים שחלו מאז יום ט״ז בככזלו תש״ה (29 בנובמבר 1947).

 12. פקודה זו תיקרא בשם ״פקודת בתי. משפט (הוראות מעבר) תש״ח—1948״.

ן ו י ד ו ג - ן ד ב ו  ד
 ראש הממשלה

ט י ל ב נ ז ו ס ד כ י ל  פ
 י שר המשפטים

 י״ז םיון תש״ח (24 ביוני 1948)

ת נגד עו  תבי
 הממש5ה

 העברת ־םטכות
 ?שר המשפטים

 הממונה ע5
 הבצוע ותקנות

 שם
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 פקודת שטח נטוש

 מס׳ 12 לשנת תש״ח — 1948

 מועצת המדינה הזמנית מחוקקת בזה לאמור:

 1. (א) ״שטח נטוש״ פירושו כל שטח או מקום שנכבש על ידי כוחות מזויינים,
 : או נכנע להם, או שנעזב על ידי תושביו או חלק מתושביו, ואשר הוכרז עליו

 בצו כשטח נטוש. 1

 (ב) ״רכוש״ פירושו נכסים נדים ונכסים שאינם נדים, וכולל בעלי חי, תבואות,׳
 פירות וירקות וכל תוצרת: חקלאית אחרת, בתי חרושת, תעשיה ומלאכה,
 מכונות, סחורות ומצרכים לכל סוגיהם, וכן זכות לנכסים נדים ולנכסים שאינם

 נדים וכל זכות אחרת שהיא. *"

 (ג) ״רכוש נטוש״ פירושו כל רכוש שנטשוהו בעליו בשטח נטוש.

 2. (א) רשאית הממשלה להכריז בצו על כל שטח או מקום שנכבש, נכנע או
 נעזב כמפורש בסעיף 1(א) כשטח נטוש, ומשהכריזהעל כך, ייחשב אותו שטח

 כשטח נטוש לצרכי פקודה זר וכל תקנה שתותקן לפיה.

 (ב) לצרכי פקודה זו רישאית הממשלה להטיל בצו על כל שטח נטוש את
 החוק הקיים או כל חלק הימנו, תוך שמירה על זכויות הפולחן והדת של
 התושבים במידה שאין הדבר פוגע ביטחון ובסדר הציבורי, וכן למלא ידי
 , ראש הממשלה או כל שר אחר להתקין תקנות ככל אשר ייראה לו בעניני הגנת
 המדינה, בטחון הצבור, אספקה ושמתים חיוניים, בתי ספר ובתי מרפא, בריאות,
 עבודה, משטרה או משטרת ישובים ערביים, בתי דין ומנוי שופטים בסמכות
 מוגבלת או מלאה, בתי סוהר, בתי כלא ומעצר, הפקעה והחרמה לגבי נכסים

 נדים ושאינם נדים, בתוף כל שטח נטוש.

 (ג) שר שהוסמך להתקין תקנות לביצוע פקודה זו רשאי, באשורו של ראש
 הממשלה, להתקין תקנות, לקבוע עונשין בתקנות אלו, ולקבוע הוראות לגבי

 כל רכוש גד ושאינו נד בשטח נטוש.

 3. שר האוצר ממונה על ביצוע פקון־ה זו. , • •

 4. תקפה של פקודה זו הוא למפרע מיום ז׳ באייר תש״ח (16 במאי 1948).

 5. פקודה זו תיקרא בשם ״פקודת שטח נטוש, תש״ח — 1948״.

ן ו י ר ו ג - ן ד ב ו  ד
 ראש הממשלה

ן ל פ ר ק ז ע י ל  א
 שר מאוצר

ט י ל ב נ ז ו ם ר כ י ל  י פ
 שר המשפטים

 הגדרות

 ממכותזז של
 הממשלה

 ביצוע הפקידה

 הוקף הפקודה
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 י״ז םיון תש״ח (24 ביוני 1948)




