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הקצר החקירה.השם ועדות פקודת תקרא זו פקודה 1

סמכותי של הנציב
ועדה למנות העליון
סמכויות לה למסור
מס' 30 לש' 1934

 הסמכות תהא העליון לנציב (1) .2

העליון הנציב לפניה שיביא בשאלות שתעיין חקירה ועדת בצו למנות (א)

ותגיש לו דו"ח על כך :

זו. פקודה בהוראות כמותנה סמכויות לועדה למסור (ב)

הרשמי. בעתון יפורסם זה סעיף עפ"י הניתן צו כל (2)

מנוי ונו של תכנו יכיל הקודם הסעיף עפ"י הניתן צו כל .3

(א) את שמות חברי הועדה :

(ב) את מנוי יושב ראש הועדה :

ו הועדה של סמכותה גבולות את (ג)

חוקרת שבו בנושא מומחיותם מפאת אשר האנשים של שמותיהם את (ד)
להשתתף העליון הנציב מטעם נדרשים יהיו אחרת מסבה או הועדה

בישיבות הועדה כיועצים לה :

זו. פקודה להוראות בהתאם לועדה המסורות הסמכויות את (ה)



להשתתף הזכות להם תהיה היה בלבד: מיעצת דעה זכות תהא ליועצים .4
הועדה. של וחשבון הדין על יחתמו לא חתום אך הועדה, מישיבות ישיבה בכל

יועציט

מבין הסמכויות אותן לה יהיו זו פקודה הוראות עפ"י שנתמנתה ועדה .5
 :2 סעיף עפ"י הנדרש המנוי בצו לה שימסר ככל דלקמן הסמכויות

ראויות, תמצאן או בהן צורך תמצא שהועדה העדויות כל את להשיג (א)
האנשים אותם כל את כעדים ולחקור בעלפה, ובין בכתב בין

שהועדה תמצא שנחוץ או ראוי לחקרם :

שיעיד בעלפה מעיד שהוא ובין בכתב מעיד שהוא בין עד מכל לדרוש (ב)
בשבועה או ימסור הודעה בהןצדק: ושבועה זו או הןצדק זה יהיו
העיד אילו מאתו לדרוש היה שאפשר הןצדק ואותו שבועה אותה

בפני ביתמשפט :

הועדה של ישיבה לכל לבוא (א"י) בפלשתינה היושב אדם כל להזמין (ג)
או כעד ולחקרו שברשותו, מסמך כל להגיש כדי או להעיד כדי
מן יוצאים למקרים פרט שברשותו, מסמך כל להגיש מאתו לדרוש

הכלל שמן הדין לפטרם מכך:

ולא בכך שנדרש לאחר הועדה לפני בא שלא אדם, הכופה צו ליתן (ד)

ולצוות הועדה בפני להופיע הועדה, של דעתה הנחת כדי הצטדק
או להופיע שכפוהו מחמת שנגרמו ההוצאות כל את לשלם עליו
שלא בסכום אדם אותו לקנוס וכן להזמנה, לציית סרובו מחמת

פונטים! חמשה על יעלה

הועדה ע"י שנדרש אדם כל פונטים חמשה על יעלה שלא בסכום לקנוס (ה)
הצטדק ולא בכך וסרב מסמך, להגיש או בהןצדק או בשבועה להעיד

הועדה: של. דעתה את המניח באופן סרובו על

להטיל עלול שהדבר מחמת שאלה איזו על להשיב עד התנגד אם לעולם,
על עונש לשום צפוי יהא ולא השאלה על להשיב מאתו ידרש לא אשמה, עליו

שסרב להשיב:

(ו) לקבל כל עדות, בכתב או בעלפה, אפילו לא היתה ראויה להתקבל
פליליים! או אזרחיים במשפטים

אפשר סמכויות איזו
לועדה למסוף

מס' 11 לש' 1933
מם' 30 לש' 1934



הועדו!; לישיבות להכנס הקהל את להרשות לא או להרשות (ז)

(ח) להרשות או לא להרשות לעתונאים לבוא לישיבות הועדה:

כסף סכום הועדה מישיבות ישיבה בכל נוכח שיהא אדם לכל לפסוק (ט)
בישיבה. הופעתו בעקב הוציאם הועדה דעת שלפי כסף סכומי או

בדבר הנוגעים אנשיט
וכו' רשאים להיות
בועדה מיוצגים

מס' 11 לש' 1933

כל או זו פקודה עפ"י לחקירה נושא משמשת שהתנהגותו כל .6
המעורב או המעונין בענין הנידון בחקירה, רשאי להיות מיוצג ע''י עורךדין או
מהלך כל משך להופיע רשות לו תתן דעתה, הכרעת עפ"י שהועדה, אחר אדם ע"י
ברשות יוכל, זו בדרך מיוצג שיהא רצוי כי החושב אחר אדם וכל החקירה,

לעיל. האמור באופן מיוצג להיות הועדה,

תשלום לחברי הועדה וכו' (א"י) פלשתינה ממשלת מאוצר ישלמו שלם .7

(א) כל סכום שהועדה פסקה לשלמו עפ"י סעיף 5 (ט') :

וליועציה. הועדה לחברי שכר בתורת העליון הנציב שיקציב סכום כל (ב)

בועדה פנויים מקומות
מס' 30 לש' 1934

מחלתו מפאת אם או מיועציה, אחד או הועדה מחברי אחד מת (1) .8
למלא העליון הנציב יכול הועדה, בחקירות מלהשתתף נמנע אחרות מסבות או

.2 לסעיף בהתאם שיתן מנוי בצו שנתפנה המקום את

החברים אחד מקום נתמלא לא אם גם בחקירותיה תוסיף הועדה (2)
החקירות את מחדש יפתחו לא הפנוי המקום ומשיתמלא דלעיל, מסבות הנעדרים

עליהן. יחזרו ולא הנעדר החבר של מקומו הפקד לפני שהתנהלו

כדרךגבית קנסות יגבום זו פקודה מהוראות הוראה כל עפ"י שיטילום קנסות .9
משפט. בית ע"י שהוטלו קנסות שגובין

תקנותתקנות להתקין העליון הנציב יכול .10

(א) בענין הפרוצידורה של הועדות שנתמנו עפ''י פקודה זו:

(ב) בענין השכר שישולם בהתאם לפקודה :

זו. פקודה הוראות לפועל להוציא כדי כלל בדרך (ג)


