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 סירת העתק מכתב האישום לעיון עיתונאיםמ  3.8

שנאשמים למדו לראשונה כי הוגש נגדם כתב אישום מקריאה על כך , בעבר אירע לא אחת .1

 .בעיתון

הינה , לפני שהוא מובא לידיעתו של הנאשם או בא כוחו, מסירת כתב אישום לעיון הרבים .2

ט הוצאת צו איסור פרסום ולעתים היא אף מונעת מהנאשם מלבקש מבית המשפ, נוהג פסול

 .על ההליך

 15.2.1959יום בנושא זה קיימת הנחיה של נשיא בית המשפט העליון מ, אשר לבתי המשפט .3

ואשר עיקרה איסור על מסירת כתבי , המכוונת לנשיאי בתי המשפט, 3.6.1990שרועננה ביום 

 הדין אשר המסמך לעיון הרבים בטרם נמסרו לבעל) פליליים(וכתבי אישום ) אזרחיים(בי דין 

אמורים בתי המשפט שלא למסור כתב אישום לעיונו של עיתונאי בטרם , לפיכך. מופנה אליו

 .התקבל אצלם אישור מסירה מן הנאשם

קיימת הנחיה ישנה שלפיה הפרקליטות תשהה את פרסום כתב האישום , אשר לפרקליטות .4

אשר נבעו ממסירת , ותאירעו מעת לעת תקל, למרות זאת. למשך מספר ימים מיום הגשתו

 .בטרם הגיעו כתבי האישום ליד הנאשמים, כתבי אישום על ידי הפרקליטות לעיתונאים

אשר , המקום לעיון בכתבי אישום הינו מזכירות בית המשפט, הוחלט כי מכיוון שככלל, לפיכך .5

לא תעמיד הפרקליטות כתבי ,  החומר המצוי בה פתוח לעיון הציבור- בסייגים מסוימים -

אישום לעיון עיתונאים או לעיון הציבור בכללותו ולא תודיע ברבים על הגשתם כל עוד לא 

 .א כוחו קיבלו עותק מכתב האישוםברור שהנאשם או ב

כאשר יש התעניינות ציבורית רבה ביחס להחלטה על ההעמדה לדין , במקרים יוצאי דופן .6

יכול פרקליט המדינה או פרקליט המחוז להתיר פרסום דבר , וביחס להגשת כתב האישום

אם לדעתו מוצדק הדבר מפאת העניין , ולאשר את הפצתו, הגשת כתב האישום ברבים

כתב האישום יועבר לדובר משרד המשפטים באמצעות הרפרנט לענייני . בורי שבתיקהצי

קודם להפצת כתב האישום יש לשוב ולוודא כי . שימונה בכל פרקליטות מחוז, תקשורת

 .ההחלטה בדבר ההעמדה לדין ותוכן כתב האישום הובאו לידיעת הנאשם או בא כוחו


