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 16ו7  מת2 עמוד

 ד"תשס, חשו'' א  2003,  אוקטובר27
  תסקירה השוואתי: ועדות חקירה ממלכתיות

 תמצית

נבחנו במסמ7 זה בהיבט השוואתי ועדות חקירה ממלכתיות בהתמקדות , לבקשת חבר הכנסת עוזי לנדאו

המסגרת החוקית , מטרות שלשמ- מוקמות ועדות חקירה ממלכתיותה: ואלה ה9, בהיבטי9 אחדי9

, אנגליה: המדינות שנבחנו ה-. ית של מסקנותיה-תהליכי עבודת- והמשמעות האופרטיב, לפעילות-

 .כ- מוצג המנגנו- בישראל/כמו. צרפת ופינלנד, גרמניה, ב"ארה, זילנד:ניו, אוסטרליה, קנדה

, ועדות חקירה ממלכתיות עוסקות בבחינה עובדתית של אירוע או מחדל שיש בה9 עניי- ציבורי רב

יש מנגנוני חקירה . ינת כמשפטית וחקירתיתומתמקדות בבירור אירועי העבר ובפעילות המאופי

ובה9 ועדות חקירה פרלמנטריות וועדות ייעו> המוקמות לצור7 בחינת שאלות , מקובלי9 נוספי9

 . מסמ7 זה יעסוק בוועדות חקירה ממלכתיות. מדיניות וסיוע בגיבוש מדיניות

 או העיקרית המוטלת עליו שיפוטי שהפונקציה היחידה/ועדת חקירה ממלכתית היא מנגנו- מינהלי מעי-

אלא , בכ7 שפעולתה מופנית לא רק כלפי פני9, א7 היא שונה מגופי חקירה האחרי9, היא בירור עובדתי

התפיסה המקובלת היא כי תפקיד נוס= המוטל על ועדת חקירה ממלכתית הוא לשכ7 . ג9 כלפי חו>

הוועדה ממלאת תפקיד זה . המתאפיינת במשבר אמו- בי- הציבור לבי- הממשלה, סערה ציבורית

באמצעות בירור מלא ומקי= של פרשה שיש בה חשיבות ציבורית מיוחדת ושעובדותיה שנויות 

 1.במחלוקת

 :מ- הסקירה ההשוואתית עולי9 מספר ממצאי9 המפורטי9 להל-

ועדות חקירה : ואלה ה9, קיימי9 שני מודלי9 מרכזיי9 לבחינת נושאי9 באמצעות ועדות חקירה •

הזירה עצמאי במידה רבה ונפרד מ- הפרלמנט ומ- , שיפוטי/שר מוקמות ופועלות כגו= מעי-ממלכתיות א

:  ובמדינות המושפעות משיטת המשפט בהבריטניהמודל זה מתקיי9 ב (מפלגתית/הפוליטית

ועדות חקירה הפועלות להשגת ; )פינלנדוכ- , בהבדלי9 מסויימי9 ביניה-, זילנד:וניו קנדה, אוסטרליה

 היא הדוגמה ב"ארה(הפועלות במסגרת הרשות המחוקקת ,  בעלות סמכויות דומות,מטרה דומה

 בגרמניה: ביתר מדינות מערב אירופה אשר נבחנו במסמ7 זה נמצאו כמה מודלי9). המרכזית למודל זה

. א7 ללא מסגרת חוקית וללא חובת דיווח לציבור, מתקיי9 מנגנו- דומה לוועדת חקירה ממלכתית

א7 קיימת אפשרות שילוב שופטי9 במנגנו- , מקובל מתקיי9 במסגרת פרלמנטרית המנגנו- הבצרפת

 .  מנגנו- ועדות חקירה פרלמנטריות מתקיי9 בכל המדינות שנבחנו ואינו מפורט במסמ7 זה. החוקר

והיא בחינת , מטרת הקמת- של ועדות חקירה ממלכתיות דומה בכל המדינות שנבחנו: מטרות הקמה •

. חקירת אירוע משמעותי או פעולה של ממלא תפקיד ציבורי, ת לו חשיבות רבהעניי- ציבורי שנודע

, מהגדרה רחבה ביותר, אול9 בכל מדינה נוסחו הנסיבות הנדרשות בדר7 אחרת, העיקרו- המנחה זהה

 ).זילנד:וניו, קנדה, אנגליה(ועד הגדרה של דחיפות או חשיבות , )קנדה(למעשה ללא הגבלה של ממש 

, גרמניהלמעט , שמתקיימות בה- ועדות חקירה ממלכתיות, בכל המדינות שנבחנו: מסגרת חוקית •

המגדיר את הנסיבות האפשריות להקמת , פעילות- של ועדות החקירה מוסדרת בחוק מיוחד לעניי- זה

המסגרת החוקית נעה בי- חוק . את סמכויותיה ועוד, את מטרות הוועדה, את סמכות ההקמה, ועדה

 ). אוסטרליה(לחוק רחב ומפורט ) יהאנגל(קצר ומתומצת 

                                                 
, פי פיקוחגו, גופי חקירה, גופי ייעו>, גופי9 מגווני9 כגו- טריבונלי9 מינהליי9, 20/התפתחות זו הולידה מתחילת המאה ה 1

 . 19, 17, 15' עמ, 2001תל אביב , ועדות חקירה ממלכתיות, אביגדור קלגסברג: בתו7. גופי ערר
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 15ו7  מת3 עמוד

 ד"תשס, חשו'ב' ב  2003,  אוקטובר28
  תסקירה השוואתי: ועדות חקירה ממלכתיות

בבחינת תהליכי העבודה של ועדות החקירה הממלכתיות נמצא כי במרבית המדינות : תהליכי עבודה •

 היא בעלת הסמכות להקמת ועדת הרשות המבצעת, שנבחנו ושפועלות בה- ועדות חקירה ממלכתיות

 באנגליה). גרמניהוקנדה ממשלה ב והזילנד:ניוובאוסטרליה המושל הכללי ב(חקירה ולקביעת הרכבה 

הסמכויות המוגדרות לוועדות .  נדרש אישור הפרלמנט להקמת ועדת חקירה ממלכתיתובפינלנד

 .  זימו- עדי9 ומסמכי9 והליכי חקירה: החקירה כוללות סמכויות חקירה נרחבות

 בכוח- כל הוועדות דומות בכ7 שאי-, מבחינת מעמד- המשפטי הפורמלי: תוק> ממצאי5 ומסקנות •

,  הממשלה/הכללת המלצות בדוח תלויה ברצונו של הגו= המקי9. לחרו> די- או ליצור נורמה משפטית

המעמד הציבורי של הוועדה ולא סמכותה . כפי שהוא בא לידי ביטוי בכתב המינוי של הוועדה

אה תוצ, לכ- מקובל לראות בהמלצות. ה9 הבסיס להמלצותיה ולהתייחסות הממשלה אליה-, המשפטית

, קנדה(בשיטות המשפט המושפעות ממנה  ו באנגליה.אפשרית א7 לא מתחייבת של החקירה

תו7 הותרת הסקת , מוגבל תפקידה של ועדת חקירה ממלכתית לדיווח עובדתי) זילנד:ניו, אוסטרליה

בשיטות אלה ובמדינות נוספות שנבחנו . המסקנות ובעיקר ההמלצות להכרעה פוליטית וציבורית

אי- לממצאי ועדת החקירה מעמד משפטי מחייב ואי- לוועדה סמכות לקבוע אחריות , )רמניהפינלנד וג(

ועדות חקירה ממלכתיות נוהגות להפעיל סמכות זו בי- , בישראל. משפטית של ממלאי תפקידי9

שהתבקשו לעשות זאת ובי- שלא וצירו= המלצות הפ7 חלק שיגרתי בפעולת- של ועדות חקירה 

 2.ממלכתיות

 אנגליה .1

 מטרות  .1.1

ועדות אלה פועלות לצור7 בירור עניי- עובדתי . פי חוק/באנגליה מתקיימות ועדות חקירה ממלכתיות על

 ). urgent public importance(של מחדל ציבורי או נושא בעל חשיבות ציבורית דחופה 
יניות בד בבד ע9 האפשרות של הקמת ועדת חקירה יש אפשרויות נוספות לחקירת אירועי9 ונושאי מד

 Royal" (מייעצות"המכונות ג9 ועדות , שוני9 וביניה- ועדות מלכותיות לבחינת ענייני מדיניות

Commissions( ,3.ואי- לה- סמכויות כפייה, שאינ- פועלות מכוח חוק 

 מסגרת חוקית .1.2

מאז . Tribunal of Inquiry (Evidence) Act, 1921ועדות חקירה ממלכתיות פועלות במסגרת החוק 

: כגו-,  ועדות חקירה ממלכתיות במגוו- נושאי9 בעלי חשיבות ציבורית24 פעלו 2001תו ועד שנת חקיק

 . שליפת מידע על שיעורי ריבית ודרכי התנהגות המשטרה, ידי שרי9/גילוי סודות התקציב על
מפרט את סמכויותיה ואת זכויות עדי9 המופיעי9 , החוק מתאר את הנסיבות להקמת ועדת חקירה

החוק אינו מתייחס ). 2סעי= (את עקרו- פומביות הדיו- ואת אפשרות ייצוג בפני הוועדה , )1סעי= (בפניה 

 .  להגנת נחקרי9 וזכויותיה9לדר7 הפעלת זכות הייצוג ולמשמעויותיה בכל הקשור

                                                 
 .308' עמ, 2001תל אביב , ועדות חקירה ממלכתיות, אביגדור קלגסברג 2
, "לפעולתהמעמדה הקונסטיטוציוני ומתח9 הלגיטימיות : 1968/ט"תשכ, ועדת חקירה מכוח חוק ועדות חקירה",  זאב סגל 3

 .212' עמ, 1984/ד"תשמ',  גמחקרי משפט
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 15ו7  מת4 עמוד

 ד"תשס, חשו'ב' ב  2003,  אוקטובר28
  תסקירה השוואתי: ועדות חקירה ממלכתיות

בראשות ) Royal Commission(להקמת ועדה מלכותית , 1966בשנת , טענות בעניי- זכויות נחקרי9 הובילו

שמטרתה בדיקת הלקחי9 שנצברו , )ועדת סלמו-: להל-) (Salmon(הלורד סלמו- ,  בית הלורדי9שופט

הוועדה המליצה בדוח מפורט על הכנסת שינויי9 . במש7 שנות הפעלת החוק והצעת שיפורי9 ותיקוני9

 עדהוובי- יתר המלצותיה קבעה ה 4.בעיקר בתחו9 זכויות העדי9 המופיעי9 בפני הוועדה, מהותיי9 בחוק

לא יוכלו לשמש נגדו בהליכי9 , שחסינותו של עד תהיה רחבה כ7 שעדותו והמסמכי9 שיידרש להציג

למעט בהליכי9 פליליי9 בה9 הוא מואש9 במת- עדות שקר או , פליליי9 או אזרחיי9 עתידיי9 אחרי9

   5.קשירת קשר להטעיית הוועדה

קבעה כי ההמלצות שאינ- טעונות ,  סלמו-את המלצות ועדת, באופ- עקרוני,  קיבלה הממשלה1973בשנת 

חקיקה תשמשנה קווי9 מנחי9 לוועדות חקירה בעתיד והתחייבה ליזו9 את תיקו- החוק בתחומי9 

ביניה9 , הוכנסו בחוק מספר תיקוני9 ללא קשר להמלצות הוועדה, 1985בשנת , בפועל. הטעוני9 חקיקה

 6.החלת כללי הביזיו- על ועדות חקירה ממלכתיות

ח ועדת סלמו- הנחה את "דו, המלצותיה של ועדת סלמו- לא יושמו בסופו של דבר בחקיקהת שלמרו

 1968.7/ט"התשכ, המחוקק הישראלי בעת חקיקת חוק ועדות חקירה

 תהליכי עבודה .1.3

. בתי הפרלמנטשני ידי /ההחלטה הפורמלית על הקמת ועדת חקירה מתקבלת על, פי החוק/על: הקמה •

 /להעניק לוועדה סמכויות וחסינויות כשל בית, ק לממשלה שיקול דעת נוס=תיקו- לחוק העני, ע9 זאת

בדר7 זו נמסר לממשלה שיקול הדעת המכריע א9 להקי9 את הוועדה וא9 להחיל עליה את . משפט

ההחלטה להקי9 ועדת ,  בפועל8.ואילו סמכות הפרלמנט התרוקנה מכל תוכ- ממשי, הוראות החוק

 9.וטעונה אישור בהחלטה משותפת של שני בתי הפרלמנט ,ידי הממשלה/חקירה מתקבלת על

המקימה בפועל את , הממשלה /הסמכות למנות חברי ועדת חקירה נתונה בידי הרשות המבצעת: הרכב •

 מקובל כי כל חברי הוועדה 40/משנות ה, אול9,  החוק האנגלי אינו מציי- דרישות מסוימות10.הוועדה

  High Court.(11(כיר  ה9 שופטי9 ובראש הוועדה עומד שופט ב

) High Court (בית משפט גבוהסמכויות הוועדה מוענקות בכתב המינוי ודומות לאלה של : סמכויות •

 12 .המצאת מסמכי9 וחקירת עדי9 מחו> לגבולות אנגליה, בענייני הופעת עדי9 וגביית עדות תחת שבועה

 חקירה ממלכתיות באנגליה ציות להוראות ועדת חקירה וכל שאלת סמכויות הענישה של ועדות/אי

 לחוק האנגלי קובע כי במקרה של סירוב לציית לצווי ועדת חקירה 2סעי= . נותרו בידי הרשות השופטת

                                                 
 . 43' עמ,  קלגסברג 4

 תשומת הלב שמשכו דיוניה-, ת חקירהוועדופומביות הדיו- ב, ביניה-, סיבות שונותח ועדת סלמו- נית- להבי- כי "מדו 5
 .לאחר סיו9 עבודת הוועדות משפט הוג- כל אלה הקשו על ניהול / ועדותונרחבת למה שנאמר ונקבע בהציבורית המודעות וה

' נ'  אח8/ ארנסט יפת ו/ 2910/94פ "ע: בתו7. עמיד לדי- נחקרי9 לאחר ועדת חקירהזהו המקור לנטייה באנגליה שלא לה
 .291/292' עמ ,221, )2(ד נ"פ. מדינת ישראל 

 . 44' עמ, קלגסברג 6
 . 209' עמ,  סגל 7
 .  41' עמ, קלגסברג 8

9 Segal Zeev, 1984, "The Power to Probe into Matters of Vital Public Importance�, Tulane Law Review, Vol. 58(4), p. 
957.  

 . 209' עמ,  סגל 10
 . 43' עמ,  קלגסברג 11
 . 240/ו, 42' עמ, קלגסברג: בתו7, ג לחוק,ב,א)1(1סעיפי9   12
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 15ו7  מת5 עמוד

 ד"תשס, חשו'ב' ב  2003,  אוקטובר28
  תסקירה השוואתי: ועדות חקירה ממלכתיות

במסגרת אישו9 בביזיו- בית משפט , וזה יוכל, רשאית הוועדה לפנות לבית המשפט הגבוה, ממלכתית

 13.להעניש את הנאש9 בעונשי9 החלי9 על ביזיו- בית המשפט

אלא א9 כ- חברי הוועדה סבורי9 שהאינטרס הציבורי , דיוני הוועדה ה9 פומביי9: יות הדיו6פומב •

 . מחייב דיו- בדלתיי9 סגורות

הוועדה . מטרת- של ועדות חקירה היא לערו7 שימוע ולבחו- עובדות, פי החוק/על: מסקנות והמלצות •

ממצאיה והמלצותיה . יהואי- לה מעמד משפטי המחייב לקבל את המלצות, אינה מקבלת החלטות

המינוי של /כתב. לרבות החלטה א9 לנקוט בהליכי9 משפטיי9, עשויי9 להיות בסיס להחלטות אחרי9

 inquire"(או בירור וניסוח המלצות  ) "inquire and report"(בירור ודיווח : הוועדה מבהיר מהי מטרתה

and make recommendations".(14 מוגש לשר הפני9     הדוח המסכ9 של ועדות החקירה)Home 

Secretary.(15 בכל הלי7 משפטי כתוצאה הוכחה אי- לממצאי ועדת החקירה משקל של עדות או 

ולכ- ה- מהוות קו מנחה לפעילות ( בהמלצות ועדת סלמו- שאינ- מחייבות תיקו- חקיקה 16.מהחקירה

ל אד9 אלא א9 מבוסס צוי- כי ועדות חקירה לא יקבעו ממצאי9 שיש בה9 כדי להשפיע ע, )הוועדות

 beyond doubt by the most cogent evidence.(17(הממצא מעבר לכל ספק 

 קנדה .2

השימוש במנגנו- ועדות חקירה ממלכתיות רווח מאוד בקנדה ונחשב חלק בלתי נפרד וא= שיגרתי 

 18. ועדות חקירה450/עד היו9 פעלו בקנדה יותר מ. מפעילות הממשל

 מטרות .2.1

אירוע או , עוסקות בחקירת פרשות ספציפיות) Commissions of Inquiry (ועדות חקירה ממלכתיות

או " מלכותיות"ועדות . הנתוני9 באחריות הממשלה והקשורי9 להתנהגות פקידי ציבור ושרי9, מחדל

. כלל בבחינת שאלות של מדיניות ובניסוח המלצות/עוסקות בדרRoyal Commissions (7" (מייעצות"

חלוקת התפקידי9 בי- שני , להבדיל מהנהוג באנגליה, בפועל. אינ- מוסדרות בחוקפעולות ועדה מייעצת 

 19 .ושמה של הוועדה אינו מעיד בהכרח על מטרתה, המוסדות לעיתי9 אינה ברורה

 מסגרת חוקית .2.2

במהל7 השני9 תוק- . 1912נחקק בשנת ) Inquiries Act(החוק שלפיו פועלות ועדות החקירה הממלכתיות 

החוק הקנדי רחב הרבה יותר ממקביליו ). 1985הפע9 האחרונה היתה בשנת (מי9 החוק מספר פע

                                                 
 . 243/244' עמ,  קלגסברג 13
 .357' עמ,   קלגסברג14

15 Segal, p. 956.  
16 Segal, p. 955. 

17  Royal Commission on Tribunal of Inquiry (Chairman: Lord Justice Salmon), November 1966 .7199/246' עמ, סגל: בתו . 
 Grant Helen, �Commissions of Inquiry- Is there a Right to be Legally Represented?�, Public Law, Summer: בתו7  18

2001, pp. 377-393 
 .50 /49' עמ, קלגסברג 19
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 ד"תשס, חשו'ב' ב  2003,  אוקטובר28
  תסקירה השוואתי: ועדות חקירה ממלכתיות

בתנאי9 להקמת ועדת חקירה ממלכתית בקנדה אי- דרישה של חיוניות או דחיפות : באנגליה ובישראל

 20.ולרשות המקימה מוענקי9 מרחב פעולה גדול יותר, בצור7 לבירור העניי- שהוא נושא החקירה

 תהליכי עבודה .2.3

הרשאית להחליט בכל עת על , לממשלה הסמכות להקי9 ועדות חקירה מכוח החוק נתונה :הקמה •

שר בממשלה   21.הקמת ועדת חקירה בכל עניי- הקשור לממשל הקנדי או להתנהלות ציבורית כלשהי

 .באישור ראש הממשלה, רשאי להקי9 ועדת חקירה ממלכתית בכל עניי- מענייני משרדו

בידי , ובפועל, הממשלה /י הוועדה נתונה בידי הגו= המקי9 את הוועדההסמכות למנות את חבר: הרכב •

אפשר ללמוד שהחוק מבוסס ',  מהתייחסויות לענייני9 כגו- סמכויות גביית עדויות וכו22.העומד בראשה

  23 .על הנחה ששופטי9 יעמדו בראש ועדות חקירה ממלכתיות

א9 לדיני ראיות וחוקי גביית עדות או ועדות חקירה ממלכתיות אינ- חייבות לפעול בהת: סמכויות •

הדומות , לוועדה סמכויות בענייני זימו- עדי9 ומסמכי9 וגביית עדויות, פי החוק/על. כהלי7 משפטי

 סמכויות הענישה בגי- ביזיו- הוועדה או דיוניה מסורות למערכת השיפוטית 24.לסמכויות בית משפט

 פעולותיה של ועדת החקירה והמלצותיה כפופות  כל25.אי- לוועדה עצמה סמכויות, בעניי- זה. בלבד

 26.לביקורת שיפוטית

זכאי לסיוע , ידי הוועדה או אד9 שהועלו נגדו האשמות/החוק קובע כי כל אד9 שפעולותיו נחקרות על •

עליה להזהיר כל אד9 שעלול , ידי הוועדה/כ- נקבע כי לפני הסקת מסקנות על/כמו. וייצוג משפטי

הולמת ולהעניק /אזהרה בדבר האפשרות שיואש9 בעתיד בהתנהגות בלתי, סבירבתו7 פרק זמ- , להיפגע

 .זכות שימוע

משפט ואי- לה סמכות לקבוע אחריות פלילית או /אי- לוועדת חקירה מעמד של בית: ממצאי5 ומסקנות •

 ה- אינ- רשאיות, מכיוו- שוועדות חקירה אינ- חייבות לפעול בהתא9 לכללי ניהול הלי7 משפטי. משפטית

החוק א= קובע כי הוועדה . להסיק מסקנות אשר מנוסחות באופ- הקובע אחריות פלילית או משפטית

, ע9 זאת. - מה- כי נמצאה אחריות כזושהציבור עשוי להביאינה רשאית לנסח את מסקנותיה באופ- 

9 ג, כדי להסביר או לתמו7 בהמלצותיה, לוועדת חקירה סמכות להציג ממצאי9 עובדתיי9 רלוונטיי9

ועדת חקירה רשאית להסיק כי אד9 נכשל בעמידה . א9 ממצאי9 אלה מעידי9 על התנהגות בלתי הולמת

ולפיכ7 הממצאי9 אינ9 , כל עוד ברור שסטנדרט זה אינו מעוג- בחוק, בסטנדרט מסוי9 של התנהגות

                                                 
 . 48' עמ, קלגסברג 20

21 Segal, p. 957.  
 Canadian Legal/מתו7 אתר האינטרנט של ה: Inquiries Act, R.S., c.I-13, s.2-3:  חוק ועדות חקירה הקנדי 22

Information Institute  ,-pco.www://http
htm.about_e=commissions&doc=E&Page=asp?Language.default/ca.gc.bcp ,/2003/916 . 

 . 48' עמ, קלגסברג 23
 Canadian Legal/ ב אתר האינטרנט של הInquiries Act, R.S.C., 1985, c. I-11:  לחוק ועדות חקירה4 סעי=  24

mation InstituteInfor: :html.14sec/11-i/sta/ca/org.canlii.www://http ,/2003/107 . 
 . 244' עמ, קלגסברג 25
על הולמת פנו לערעור /חלק מבעלי התפקידי9 שהתנהגות9 נמצאה בלתי) 1997(במקרה של חקירת מנות ד9 נגועות  26

 ).the Federal Court of Appeal(מסקנות הוועדה בפני בית המשפט הפדרלי העליו- לערעורי9 
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 ד"תשס, חשו'ב' ב  2003,  אוקטובר28
  תסקירה השוואתי: ועדות חקירה ממלכתיות

" שלו-כ" בית המשפט לערעורי9 בקנדה קבע כי שימוש במילי9 27.מובילי9 למסקנה בדבר עבירה פלילית

אינו חורג מהמנדט שנית- לוועדת חקירה ואי- בו משו9 הפרה של איסור קביעת אחריות " אחריות"ו

 28.פלילית או משפטית לפעולה

 אוסטרליה .3

.השימוש בוועדות חקירה ממלכתיות באוסטרליה הפ7 חלק מהתנהלותו השגרתית של הממשל
 

בניגוד 

תיות בעיקר במישור המדינתי ופחות במישור באוסטרליה התפתח מנגנו- ועדות חקירה ממלכ, לקנדה

בה שמרו לעצמ- המדינות המרכיבות את הפדרציה סמכויות , בהתא9 להתפתחות הכוללת, הפדרלי

החוק הפדרלי מאפשר הקמת ועדות חקירה ממלכתיות ,  ע9 זאת29.רחבות מול השלטו- המרכזי

 . והשימוש במנגנו- זה נפו> ג9 ברמה הפדרלית

 מטרות .3.1

כלל ממונות / בדר7.ה ממלכתיות מוקמות לבחינת נושאי9 בעלי חשיבות ציבורית רבהועדות חקיר

בי- השאר , הוועדות כאלה לבחינת היבט מסוי9 של הממשלה או סוגיה שיש בה עניי- ציבורי רחב

 . שיש לה השלכות פוליטיות, במקרי9 הקשורי9 להתנהגות9 של ממלאי תפקידי9 ציבוריי9

 מסגרת חוקית .3.2

החשוב (רלי הפדרלי שבמסגרתו פועלות ועדות חקירה ממלכתיות נחקק בשני שלבי9 החוק האוסט

הפע9 האחרונה היתה , החוק תוק- שלוש פעמיRoyal Commissions Act .9/והפ7 ל) 1902שבה9 בשנת 

 . 1973בשנת 

 תהליכי עבודה .3.3

ועדת חקירה להקי9 , שהוא ראש המדינה) Governor General(החוק מסמי7 את המושל הכללי : הקמה •

 .   היק= החקירה נקבע בהחלטה על מינוי הוועדה30.שתפקידה יהיה לחקור ולדווח

אלא מוקמות לש9 בחינה עובדתית של , ועדות חקירה ממלכתיות אינ- מהוות הלי7 שיפוטי: סמכויות •

החוק העניק לוועדות חקירה סמכויות כפייה נרחבות בכל הקשור לזימו- עדי9 ומסמכי9 . אירועי9

רק , ראש הוועדהנתונות בידי ) contempt(סמכויות הענישה בגי- ביזיו- הוועדה  31.יית עדויות בשבועהוגב

                                                 
27 Canada (Attorney General) v. Canada (Commission of Inquiry on the Blood System) [1997] 3 S.C.R. 440: On Appeal 
from the Federal Court of Appeal, :Human and Constitutional Rights באתר האינטרנט של הארגון 
http://www.hrcr.org/safrica/administrative_justice/canada_blood.html, 1/10/2003.  

בעקבות פרשת , סמכות ועדת חקירה להסקת מסקנות אישיות פסק די- של בית המשפט הפדרלי העליו- לערעורי9 בעניי-  28
: באתר האינטרנט של חברת חדשות קנדית, מנות ד9 נגועות

html.royal_commissions/background/indepth/news/ca.cbc.www://http ,03/20/916 . 
 . 52' עמ, קלגסברג 29
30  Governor General :להבדיל מראש הממשלה המשמש " (ראש המדינה"ידי המלכה ומשמש כ/המושל הכללי ממונה על
 והינו בעל סמכויות ביצועיות שונות") ראש הרשות המבצעת"כ

 . 240' עמ, קלגסברג: בתו7.  לחוק2/6סעיפי9  31
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 15ו7  מת8 עמוד

 ד"תשס, חשו'ב' ב  2003,  אוקטובר28
  תסקירה השוואתי: ועדות חקירה ממלכתיות

במקרי9 אחרי9 מאמ> החוק האוסטרלי הסדר דומה לזה הנהוג באנגליה . במקרה שהוא שופט בכיר

 32.ומותיר את סמכויות הענישה בידי המערכת השיפוטית

בשל טיב החקירה שה- מנהלות , יימת בעניי- הליכי החקירהועדות חקירה אינ- מחויבות לחקיקה הק •

 . ומשו9 שמסקנותיה- אינ- מחייבות

וכ- הגנה נרחבת לעדי9 ,  בדומה לחסינות9 של שופטי9/ מלאה חסינותהחוק מעניק לחברי הוועדה  •

9 ה- מפני השימוש בעדות9 בהליכי9 עתידיי9 וה- מפני התנכלות ציבורית עקב עדות, המופיעי9 בפניה

 ברמת המדינות נחקקו חוקי9 שמטרת9 הגנה על 33).פגיעה בעד או כל דר7 אחרת, בדר7 של פיטורי-(

החוקי9 מונעי9 שימוש בעדות בהלי7 משפטי . עדי9 שחויבו להופיע בפני ועדות חקירה ממלכתיות

 34.הקשור לעניי- הנחקר

מחייבות ואינ- רשאיות ועדות חקירה אינ- מוסמכות לקבל החלטות או מסקנות : ממצאי5 ומסקנות •

קובעת כי , הנוקט לשו- מעורפלת, פרשנות מקובלת לחוק. לפסוק באופ- סופי לגבי ממלאי תפקידי9

ועדות חקירה יספקו בדוח , כלל/בדר7,  בפועל35.ועדות חקירה ממלכתיות אינ- אמורות לנסח המלצות

מטרות הממצאי9 והדוחות . המסכ9 את העובדות שנמצאו בחקירות וינסחו המלצות לפעולות מתקנות

יכול הפרלמנט לפעול , בהמש7 להמלצות הוועדה. ה- לסייע לגורמי הממשל הרלוונטיי9 בפעולה עתידית

רשויות החוק רשאיות להחליט על , א9 נחשפו מעשי9 פליליי9. לקידו9 חקיקה לתיקו- הבעיות שנחשפו

 . פתיחת הליכי9 פליליי9 כנגד המעורבי9 בה9

 36זילנד:ניו .4

זילנד דומה לזו שבאוסטרליה וכוללת ועדות חקירה /ות מנגנו- ועדות חקירה ממלכתיות בניוהתפתח

סוג ). Commissions of Inquiry(וועדות חקירה ממלכתיות אחרות ) Royal Commissions(מלכותיות 

 . בעצת משרד המשפטי9, ועדת החקירה נקבע לאחר דיוני9 בי- השרי9 וממלאי תפקידי9

 מטרות .4.1

מחדל , ירה ממלכתית מוקמת כאשר מתקיימות נסיבות שונות כגו- עניי- ציבורי רב ביותרועדת חק

כאשר לא נית- לטפל בנושא באמצעות , נסיבות חריגות ללא תקדימי9, משמעותי בתפקוד הממשלה

נושאי9 שמקובל לטפל בה9 . מורכב או שנוי במחלוקת, המנגנוני9 הקיימי9 או כאשר הנושא חדש

אסו- , התנהגות ממלאי תפקידי9 במינהל הציבורי, יישו9 חקיקה או צור7 בשינויה:  ה9בוועדות חקירה

                                                 
 . 244' עמ, קלגסברג 32
 . 52 'עמ, קלגסברג 33
כי עדות שניתנה בפני ועדת חקירה אינה קבילה במשפט , Tasmanian Evidence Act, 1910, בטזמניה קובע החוק: לדוגמה  34

 קובע כי תשובותיו של נחקר בפני ועדת חקירה אינ- קבילות Evidence Act 1958/ ל30 סעי= Victoria /ב; פלילי או אזרחי
, )2(ד נ"פ. מדינת ישראל ' נ'  אח8/ט יפת ו ארנס/ 2910/94פ "ע: מתו7. בהלי7 פליליא7 קבילות , בהלי7 אזרחי או משמעתי

 .363/364' עמ ,221
35 �The Act authorizing the issue of the Royal Commission issued there under required the commission merely 
�to inquire into and report upon� certain matters. The Commissioner was not required to make 
recommendations”, Procedural Aspects of a Royal Commission (Part I 24 A.L.J (1951) 386. 

, Guidelines for Officials, Commissioners and Commission Staff: חוברת הסבר על ועדות חקירה, זילנדי/ משרד הפני9 הניו36 
2001/ nz.govt.dia.www://http /2003/917 . 
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 15ו7  מת9 עמוד

 ד"תשס, חשו'ב' ב  2003,  אוקטובר28
  תסקירה השוואתי: ועדות חקירה ממלכתיות

שנפגעו בה9 אזרחי9 או מקרי9 שבה9 נחשפו אזרחי9 לסכנת אסו- וכל ) ג9 מסיבות טבעיות(או תאונה 

 .עניי- אחר בעל חשיבות ציבורית

 מסגרת חוקית .4.2

שנחקק בשנת ) The Commissions of Inquiry Act(ועדות החקירה פועלות בהתא9 לחוק ועדות חקירה 

סמכות לחייב , סמכות לכפות עדות תחת שבועה(החוק מעניק לוועדות חקירה סמכויות כפייה . 1908

. ומפרט את המטרות הלגיטימיות לחקירה ממלכתית) המצאת מסמכי9 וסמכות ענישה בגי- עדות שקר

בתיקו- מאוחר יותר הוענקו .  טיעו- וייצוגלרבות זכות, החוק מתייחס ג9 להסדרי9 דיוניי9 שוני9

לשופטי9 העומדי9 בראש ועדות חקירה ממלכתיות סמכויות וחסינויות דומות לאלה של שופטי בית 

 37.המשפט העליו-

 תהליכי עבודה .4.3

בהתאGovernor General ( 9/ה(סמכות הקמת ועדות חקירה נתונה בידי המושל הכללי : הקמה •

  38 .להמלצות הממשלה

החוק שוועדות חקירה ממלכתיות .  הממשלה/ידי הגו= היוז9 הקמתה/הרכב הוועדה נקבע על: הרכב •

 . פועלות לפיו מניח כי שופטי9 יעמדו בראש הוועדות ומתייחס לסמכויות שיוענקו לוועדה באופ- דומה

9 ובכלל זה זימו- עדי, סמכויותיה של ועדת חקירה דומות לסמכויותיו של בית משפט מחוזי: סמכויות •

ר הוועדה או אחד מחבריה הוא "א9 יו, 1995פי תיקו- לחוק משנת /על).  לחוק9/ ו4סעיפי9 (וחקירה 

המשפט /יהיו לוועדה סמכויות הכפייה והביזיו- של בית, )בפועל או בדימוס(שופט בית משפט גבוה 

כת החוק משאיר את סמכויות הענישה בידי המער, במקרי9 בה9 אי- בהרכבה שופט בכיר. הגבוה

 .  פי דיני ראיות/ עדויות וראיות אינ- חייבות להתקבל על39). לחוק9סעי= (השיפוטית 

חברי ועדת חקירה נהני9 מחסינות אישית מפני הלי7 פלילי הקשור למילוי תפקיד9 בהתא9 : חסינות •

 . לחוק ועדות חקירה

 נהנות ממידה רבה ה-, ע9 זאת. ועדות חקירה ה- כלי בידי הרשות המבצעת, ככלל: ממצאי5 ומסקנות •

על " חקירה ודיווח"תפקיד- מוגדר כ. הנובעת מאופי תפקיד- ומתפיסת הציבור את מטרת-, של עצמאות

ובכלל זה , ממצאי החקירה וההמלצות אינ9 מחייבי9 גו= כלשהו. ענייני9 שנקבעי9 בהחלטה על הקמת-

 .ונתוני9 לביקורת שיפוטית, הממשלה

 ב"ארה .5

לא מתקיי9 מנגנו- הדומה לוועדת ,  ולישראלCommonwealth/מדינות ה, בניגוד לאנגליה, ב"בארה

הפועל במקרי9 של דרישה ציבורית לבחינת נושאי9 שיש בה9 חשיבות , פי חוק/חקירה ממלכתית על

                                                 
 . 54/55' עמ, קלגסברג 37
38  Governor General :להבדיל מראש הממשלה המשמש " (ראש המדינה"ידי המלכה ומשמש כ/המושל הכללי ממונה על
 והינו בעל סמכויות ביצועיות שונות") ראש הרשות המבצעת"כ

 . 244, 242' מע, קלגסברג 39
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 15ו7  מת10 עמוד

 ד"תשס, חשו'ב' ב  2003,  אוקטובר28
  תסקירה השוואתי: ועדות חקירה ממלכתיות

סמכות הקונגרס  .ועדות הקונגרסהיא באמצעות , מסוג זה לבדיקת נושאי9 הרווחתדר7 החקירה  40.רבה

, יני9 שיש בה9 חשיבות ציבורית רבה בדר7 של חקירה אינה מעוגנת בחוקהלערו7 חקירות ולבחו- עני

  41.א7 מבוססת בפסיקה נרחבת של בית המשפט העליו-

, מנגנוני9 נוספי9 לבחינת מחדלי9 או אירועי9 הדורשי9 חקירה ואשר אינ9 מטופלי9 בוועדות הקונגרס

ידי תובע /או על, ידי רשות המבצעת/באופ- פנימי על, ידי מערכת המשפט/עשויי9 להיות מופעלי9 על

 ,The Ethics in Government Act(פי חוק האתיקה בממשל /הממונה על, )Independent counsel(מיוחד  

יש המייחסי9 את הקמת מנגנו- החקירה הזה לאכזבה מאופ- שבו נבחני9 אירועי9 בחקירות של ). 1978

כ7 מונתה . בראשות שופטהוק /אדעדה מיוחדת  ובמיוחד עשויה לקו9במקרי9 חריגי9 . ועדות הסנאט

 The Warren Commission(.42(ו- קנדי 'ועדה בראשות השופט וור- לחקירת רצח הנשיא ג

ב אומנ9 נהוגה שיטה הגורסת באופ- מובהק כי המוסד הראוי לחקירת נושאי9 בעלי חשיבות "בארה

תלויה בנסיבות שבה- /רה מקצועית ובלתיב נתונה במעבר לחקי"אבל ג9 ארה, ציבורית הוא מוסד פוליטי

  43 .מתעורר חשד לעבירה חמורה של נושאי משרה בכירה

 44פינלנד .6

עד אז נערכו חקירות .  חוק המאפשר קיומ- של ועדות חקירה ממלכתיות1999בפינלנד נחקק בשנת 

 . ידי ועדות חקירה פרלמנטריות בלבד/בענייני9 ציבוריי9 מרכזיי9 על

 מטרות .6.1

: של ועדות חקירה ממלכתיות היא הבהרת ענייני9 שיש בה9 עניי- ציבורי רב בשני ממדי9מטרת הקמת- 

ובחינת התנהגותו של ממלא תפקיד ציבורי או , כלומר עיסוק בנושאי מדיניות, המלצות על שינוי חקיקה

 .נבחר ציבור תו7 קביעת אחריותו לאירוע או מחדל

 מסגרת חוקית .6.2

 The Act on Investigative (1999תא9 לחוק ועדות חקירה משנת ועדות חקירה ממלכתיות פועלות בה

Committees .( 

 תהליכי עבודה .6.3

הצעה זו טעונה .  סמכות להציע הקמת ועדת חקירה ממלכתיתלשר המשפטי5החוק מעניק : הקמה •

ידי שר /המינוי של ועדת החקירה על/לאחר אישור הפרלמנט מנוסח כתב. במליאת הפרלמנטאישור 

                                                 
המקור לשוני באופי בחינת אירועי9 מ- הסוג המוביל להקמת ועדת חקירה ממלכתית נובע מ- העובדה כי כאשר החלו  40

באנגליה נמש7 הנוהג תקופה קצרה . בוצעו חקירות דומות באנגליה באמצעות הפרלמנט, ב"חקירות בתחומי9 אלה בארה
חברתית שונה לחלוטי- ה- מבחינת חלוקת הסמכויות /משק= סביבה פוליטיתההבדל . ב הוא הפ7 בסיס השיטה"בלבד ובארה

 .21' עמ, קלגסברג: בתו7.וה- מבחינת היחסי9 שבי- הציבור לבי- בית הנבחרי9
41 Segal, p. 941. 
42 Segal, p. 952.  

 . 21' עמ, קלגסברג 43
 . 2/10/2003, תשובה לפנייה לפרלמנט הפיני ממחלקת המידע של הפרלמנט 44
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 15ו7  מת11 עמוד

 ד"תשס, חשו'ב' ב  2003,  אוקטובר28
  תסקירה השוואתי: ועדות חקירה ממלכתיות

המינוי נכללות מטרת הוועדה והסמכויות /בכתב. שיתו= ע9 ועדת התקנו- של הפרלמנטהמשפטי9 ב

 . בכל מקרה לגופו, כגו- סמכויות חקירת עדי9, המיוחדות שיוענקו לה

ועדת חקירה ממלכתית עשויה להיות ג9 ועדה של . שר המשפטי5מינוי חברי הוועדה נתו- בידי : הרכב •

כאשר יש בוועדה ). תואר אוניברסיטאי(יות בעל השכלה משפטית על החוקר לה, במקרה כזה. איש אחד

. ר"יהיה הוא היו, א9 נבחר שופט לכה- בוועדה. ר להיות בעל השכלה משפטית"על היו, כמה חברי9

חברי . חייבי9 להיכלל בה שלושה חברי9 לפחות, חוקיות/במקרה שהוועדה נדרשת להערכות משפטיות

. ליי9 ועצמאיי9 מרשויות השלטו- ובלתי קשורי9 למעורבי9 בפרשהועדת חקירה חייבי9 להיות נייטר

 . כלל זה חל ג9 על הצוות המקצועי המלווה את עבודת הוועדה

. ועדת חקירה מגישה לשר המשפטי9 דוח מסכ9 על עבודתה ועל תוצאות חקירתה: ממצאי5 ומסקנות •

. מונעי9 את פרסומוכ- מתקיימי9 תנאי9 מיוחדי9 ה/א9/אלא, שר המשפטי9 מפרס9 את הדוח

 . המלצות הוועדה אינ- מחייבות את הגו= הממנה

 45גרמניה .7

, בעבר, ע9 זאת. אי- במערכת הפוליטית הגרמנית מנגנו- חקירה במסגרת של ועדת חקירה ממלכתית

ועדות אלה הוקמו ככלי . הוק שמילאו תפקיד דומה/הוקמו ועדות אד, כאשר התקיימו נסיבות חריגות

ה- ). ועדות חקירה בתחומ-( הפדרלית או הממשלה במדינות המחוז הממשלהיוזמת ב, עזר פוליטיי9

. התקיימו ופעלו ללא מסגרת חוקתית או חוקית והקמת- לא היתה כרוכה באישור פרלמנטרי מכל סוג

 . ללא ידיעת הפרלמנט או הציבור, במקרה אחד א= הוקמה ועדת חקירה ופעלה בחשאי

במקרה אחד נכללו בהרכב הוועדה . בהתא9 למשימה,  בכל מקרה לגופוהרכב ועדות הבחינה האלה נקבע

וה- , אי- לוועדות אלה סמכויות ביצוע כלשה-. ובמקרה אחר חוקרי משטרה בתחו9 מסוי9, חשבו-/רואי 

הושג שיתו= פעולה כזה באמצעות , בעבר, ע9 זאת. תלויות בשיתו= פעולה מרצו- של נחקרי9 ושל עדי9

למעט סיוע בלתי מוסדר , פעילות הוועדה אינה מגובה בסיוע מקצועי כלשהו. ורילח> פוליטי או ציב

 . ממשרד התובע הכללי

, וע9 זאת, המלצות הוועדה נחשבות המלצות בלבד. בסיו9 פעילות הוועדה נכתב דוח מסכ9 ובו המלצות

 . לפחות במקרה אחד יושמו המלצות ועדת הבדיקה במלוא-, פי  המידע שהתקבל/על

 צרפת .8

המנגנו- הרווח בצרפת לבחינת נושאי9 בעלי חשיבות ציבורית רבה ה- ועדות חקירה במסגרת 

זימו- עדי9 , לרבות קבלת מסמכי9, לוועדות חקירה אלה סמכויות חקירה נרחבות. פרלמנטרית

 . דיוני הוועדה חסויי9 ואי- להחלטותיה מעמד מחייב. וחקירת9

להקי9 ועדה מיוחדת             , שלא יושמה עד היו9,  אפשרותנוס= על המנגנו- הפרלמנטרי הזה יש בצרפת

)Court of Justice (ההחלטה על קיו9 חקירה, במנגנו- זה.  שופטי35: חברי פרלמנט ו12 /המורכבת מ ,

החלטת השופטי9 על .  בלבדשופטי5נתונות בידי , על נוסח הנושא ועל זימו- שרי9 להופיע בפני הוועדה

                                                 
 . 15/10/2003, אביב/ מכתב תשובה מהיוע> המשפטי בשגרירות גרמניה בתל 45
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 15ו7  מת12 עמוד

 ד"תשס, חשו'ב' ב  2003,  אוקטובר28
  תסקירה השוואתי: ועדות חקירה ממלכתיות

הדיוני9 עצמ9 מתקיימי9 . ת לאחר סינו- בקשות לחקירה שכל אזרח רשאי להגישהקמת ועדה מתקיימ

החלטותיה של ועדה מיוחדת זו עומדות בביקורת . בפורו9 השופטי9 וחברי האסיפה הלאומית

  46.שיפוטית

 ישראל .9

 מטרות .9.1

- ועדת חקירה ממלכתית תפעל לבחינת עניי- שיש בו חשיבות ציבורית חיונית והוא טעו, פי חוק/על

 .ידי הממשלה/מטרות דיוני הוועדה מוגדרות על. בירור

 מסגרת חוקית .9.2

החוק עוסק בנסיבות . 1968/ט"תשכ, ועדות חקירה ממלכתיות פועלות במסגרת חוק ועדות חקירה

מעמד העדויות המובאות , הרכב הוועדה וסמכויותיה, סמכות ההקמה, הקמת ועדת חקירה ממלכתית

 . הליכי הדיו- ועוד, בפניה

 ליכי עבודהתה .9.3

 . סמכות הקמת ועדת חקירה ממלכתית מכוח חוק נתונה לממשלה: הקמה •

המשפט /הסמכות לקביעת הרכב ועדת חקירה ממלכתית נתונה בידי נשיא בית, פי חוק/על: הרכב •

משפט מחוזי או שופט /המשפט העליו- או שופט של בית/חקירה יהיה שופט של בית/ר ועדת"יו. העליו-

 . ות או שפרשכאמור שיצא לגמלא

, משפט/חקירה אינה כפופה לדיני הראיות ואינה חייבת לנהוג לפי סדרי הדי- של בית/ועדת: סמכויות •

סמכויות הוועדה . והיא רשאית לקבל כל ראיה הנראית לה מועילה ולקבוע סדרי חקירת9 של עדי9

נישה בעניי- סירוב סמכויות הע. בנוגע לזימו- עדי9 וגביית עדות בשבועה דומה לאלה של בית משפט

עדות שנמסרה לפני ועדת חקירה לא תשמש ראיה בהלי7 משפטי חו> . ר הוועדה"להעיד נתונות בידי יו

 . ממשפט פלילי בשל מסירת אותה עדות

מי שכיה- כחבר ועדת חקירה תהיה לו חסינות הנתונה על פי די- לשופט בכל הקשור לתפקידו : חסינות •

 . כחבר הועדה

בדלתיי9 , כולו  או מקצתו, ואול9 היא רשאית לקיי9 דיו-;  ועדת חקירה תדו- בפומבי:פומביות הדיו6 •

על עניי- , על יחסי החו> של המדינה, סגורות א9 שוכנעה שהדבר דרוש לש9 שמירה על ביטחו-  המדינה

או על דרכי הפעולה החסויות של משטרת ישראל או לש9 הגנה על המוסר או , כלכלי חיוני של המדינה

 . ל שלומו של אד9ע

וחשבו- על תוצאות חקירתה /ועדת חקירה ממלכתית מחויבת להגיש די-, פי חוק/על: ממצאי5 ומסקנות •

 47.לשיקול דעתה של הוועדה, פי חוק/על, האפשרות לנסח המלצות נתונה.  הממשלה/לגו= המקי9 אותה

 .ממצאי הוועדה  לא ישמשו ראיה בכל הלי7 משפטי

                                                 
46 http://consil-constitutionnel.fr/doddier/quarante/q14.htm, 1/10/2003 (תרגו9 חופשי) 
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 15ו7  מת13 עמוד

 ד"תשס, חשו'ב' ב  2003,  אוקטובר28
  תסקירה השוואתי: ועדות חקירה ממלכתיות

דת חקירה היא בגדר גו= מינהלי ציבורי שהתפקיד המרכזי המוטל עליו הוא וע, מבחינה משפטית צרה

אי- לוועדת חקירה הכוח המשפטי לקבוע קביעה מחייבת והיא א= אינה . לחקור ולא לשפוט או להכריע

. הממצאי9 וההמלצות מוגשי9 לממשלה ובכוחה של זו לקבוע מה ייעשה בה-. חייבת להמלי> המלצות

כל הנקבע יכול לשמש . ניי- נתונה בידי הגו= אשר יז9 את החקירה והחליט על קיומהההכרעה לגופו של ע

  48.א7 ורק בסיס לקבלת החלטות בידי הגו= הממנה

נסיבות היסטוריות ומבניות הקנו לוועדות חקירה ממלכתיות השפעה רבה ומעמד מקובל של עליונות 

אינ- מוגבלות  ובדה שוועדות מסוג זהמעמד זה בא לידי ביטוי בע. בהשוואה לגופי חקירה אחרי9

הסמכויות והחסינויות מקני9 לה- , ההרכב, דר7 המינוי, לתחומי9 ספציפיי9 ובכ7 שנושא החקירה

,  סמכותה הרחבה של הממשלה בקביעת מהות העניי- הנחקר ועיתוי החקירה 49.מעמד וחשיבות עדיפי9

קיימות דעות , ע9 זאת  50 .פורשות בחוקפי הבנתה וללא הגבלות מ/מאפשרת לה הקמת ועדת חקירה על

 : כמפורט להל-, שונות בעניי- מעמד המסקנות וההמלצות של ועדות חקירה ממלכתיות בישראל

כאשר מדובר בוועדה העוסקת בשאלות מדיניות ,  את עמדתו ולפיהיצחק זמיר' פרופ פרס9 1983בשנת 

, א9 לקבל את המלצותיה או לדחות-יש לממשלה שיקול דעת רחב מאוד בשאלה , ")ועדה מייעצת("

הנושא הנדו- בה יסודו בשאלות כאשר מדובר בוועדה שעסקה בבירור עניי- עובדתי ו, לפי גישתו, אול9

באופ- עקרוני ...רק שיקול ענייני חזק וחשוב במיוחד עשוי", של קביעת האחריות האישית או מחדל

נוס= על . ת לאחריות אישית של שר בממשלה התייחסותו נוגע51 ."להצדיק דחייה או סטייה מהמלצות

> יבדוק את החלטת הממשלה לדחות את המלצותיה של ועדת "יש אפשרות שבג, זמיר' לדעת פרופ, כ7

 . חקירה ממלכתית

מעבר לתפיסת- , סבור כי אי- תוק= משפטי לכל סוגי ההמלצות של ועדת חקירהזאב סגל ' פרופ

אול9 היא אינה חייבת , שלה לשקול את העצה הכלולה בדוחעל הממ. בהתא9 ללשו- החוק, "המלצות"כ

לא סביר שהממשלה לא תקיי9 את המלצותיה של ועדת חקירה בהקשר , ע9 זאת. לפעול בהתא9 לה

> "סגל מתנגד לאפשרות הפעלת ביקורת בג' פרופ. פי החלטת הממשלה/כאשר הוועדה הוקמה על, האמור

   52.ח ועדת חקירה"לות בדועל החלטת הממשלה שלא לייש9 המלצות הכלו

עצ9 מהותה ועילת הקמתה של ועדת חקירה ממלכתית טבועה ההנחה ב, אביגדור קלגסברג'  פרופלדעת

, לדעתו,  לכ-53.שהנושאי9 שתבדק יהיו שנויי9 במחלוקת פוליטית ויצריכו הכרעות בעלות אופי פוליטי

אשר לדר7 קביעת , ה ממלכתיתיש להפריד הפרדה ברורה בי- הפונקציה השיפוטית של ועדת חקיר

יש , קלגסברג' לדברי פרופ. אשר לתוצאות הנובעות מ- העובדות, העובדות ובי- הפונקציה הפוליטית

                                                                                                                                                      
א9 תמצא לנכו- להוסי= , וחשבו- על תוצאות חקירתה ועל המלצותיה/חקירה די-/ו7 ועדתבגמר דיוניה תער): א(19 סעי=  47

 . וחשבו- לממשלה/ותגיש את הדי-, המלצות
 . 212 / ו201' עמ,  סגל 48

 .  21, 1' עמ, קלגסברג 49
כות בקביעת הממשלה כמקור הסמ. על הקמתה של ועדת חקירה ממלכתית מכוח חוק יכולה להחליט הממשלה בלבד  50

לפיו נתונה הסמכות להחליט על הקמת ועדת חקירה , להחלטה בדבר הקמת ועדת חקירה הוצג בפני הכנסת החוק האנגלי
באנגליה אישור הפרלמנט הוא ערובה להסכמה בדבר , ראשית: הסטייה הוסברה במספר דרכי9. בידי שני בתי הפרלמנט

- פרלמנטרי בשאלת הצור7 בהקמת ועדת חקירה שחבריה אמורי9 הרצו- למנוע דיו, שנית; האיזו- הפוליטי שבהרכב הוועדה
העובדה שבידי הכנסת הכוח להחליט על הקמת ועדת חקירה פרלמנטרית , ושלישית; ידי ראש הרשות השופטת/להתמנות על

' סגל עמ: מתו7. 877, 541' עמ) ח"תשכ (50כר7 ,  דברי הכנסת.ולציידה בסמכויות דומות לאלה של ועדת חקירה מכוח החוק
 .  230/ ו218

 .21/3/1983, האר=, "הא9 חובה לקיי9 המלצות הוועדה",  יצחק זמיר 51
 .  243/ו, 231, 213' עמ,  סגל 52
 .332' עמ, ש9 53
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 15ו7  מת14 עמוד

 ד"תשס, חשו'ב' ב  2003,  אוקטובר28
  תסקירה השוואתי: ועדות חקירה ממלכתיות

כ7 שבירור העובדות ייעשה , להפקיד שני ההיבטי9 האלה בידי שני גופי9 שוני9 מ- הבחינה הארגונית

יה הפוליטית יופעלו בידי פורומי9 ואילו הסקת המסקנות והפונקצ, בידי ועדות חקירה ממלכתיות

חברי ועדת חקירה נבחרי9 דווקא כחברי9 המנותקי9 ככל האפשר מ- הזירה . פוליטיי9 וציבוריי9

וע9 זאת ה9 חסרי9 את המיומנות , וזאת כדי להקנות לוועדה יוקרה ואמינות, מפלגתית/הפוליטית

כאשר נדרשת ועדת בראשות שופט לקבוע  54").שיפוטי"לעומת " (פוליטי"והניסיו- שבהפעלת שיקול דעת 

או , היא מקבלת תדמית של ועדה המפעילה שיקול דעת פוליטי, את התוצאות הנובעות מ- העובדות

מכא- שיש להשאיר את ההכרעות הפוליטיות לגופי9 הנושאי9 . מפלגתית/לפחות כמכריעה במחלוקת בי-

קיו9 חובה משפטית פורמלית לציית למה . באחריות פוליטית על פעולותיה9 ועל פעולות הכפופי9 לה9

, שנקבע בדוח של ועדת חקירה עלול להביא לכ7 שדווקא בנושאי9 שה9 בעלי חשיבות ציבורית של ממש

 . תסרב הממשלה להחליט על הקמת ועדת חקירה

נושא ועדות החקירה קיבל בישראל משמעות חוקתית החורגת מכל , אמנו6 רובינשטיי6' פרופלדעת 

הסיבה לכ7 . שממנה הוא נשאב, אנגליהלרבות , ומה במדינות אחרות שבה- קיי9 מוסד זהמשמעות ד

הפכה למוסד שיפוטי שסממניו , שהיתה במקורה היתה זרוע של הממשלה, היא שוועדת חקירה

סיבה נוספת היא הנטייה הגוברת . העצמאיי9 כמעט הוציאו אותו מתחו9 הדיו- ברשות המבצעת

מסיבות אלה נוצר מוסד . פוליטיות ושאלות של מדיניות להכרעות שיפוטיותבממשלה להעביר שאלות 

ותכליתו להעביר בירור אירועי9 וטיפול , שאי- דומה לו במשטרי9 דמוקרטיי9 אחרי9, ייחודי לישראל

 55.בקשיי9 מהמערכת הפוליטית לאפיק משפטי

 

 

                                                 
 . 328/329' עמ, קלגסברג 54
 . 639' עמ, ז"תשנ) הוצאה חמישית(,  המשפט הקונסטיטוציוני של מדינת ישראל, אמנו- רובינשטיי- 55



 

 

 
 
 
 

15

 15ו7  מת15 עמוד

 ד"תשס, חשו'ב' ב  2003,  אוקטובר28
  תסקירה השוואתי: ועדות חקירה ממלכתיות

 מקורות .10

 . 1983רס  במ211, האר=, "הא9 חובה לקיי9 המלצות ועדה", זמיר יצחק
מעמדה הקונסטיטוציוני ומתח9 : 1968/ט"תשכ, ועדת חקירה מכוח חוק ועדות חקירה", סגל זאב

 . 199/246' עמ, 1984/ד"תשמ',  גמחקרי משפט, "הלגיטימיות לפעולתה
 . 2001, הוצאה לאור נבו: א"ת, ועדות חקירה ממלכתיות, קלגסברג אביגדור
, שוק-: ירושלי9, )הוצאה חמישית(, וני של מדינת ישראלהמשפט הקונסטיטוצי ,רובינשטיי- אמנו-

 . ז"תשנ
Grant Helen, �Commissions of Inquiry- Is there a Right to be Legally Represented?�, Public Law, 
Summer 2001, pp. 377-393 

Segal Zeev, 1984, "The Power to Probe into Matters of Vital Public Importance�, Tulane Law 
Review, Vol. 58(4), p. 957.  

 
 ). 4(ד לו"פ, ממשלת ישראל'  אלו- נ152/82צ "בג
 .)2(ד נ" פ,מדינת ישראל' נ'  אח8/ ארנסט יפת ו/ 2910/94פ "ע

 . 877/ ו541' עמ) ח"תשכ (50כר7 , דברי הכנסת
 .  ג"תשמ, ח ועדת החקירה לחקירת האירועי9 במחנות הפליטי9 בבירות"דו
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