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 .1בחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ"ד ,1 1984בסעיף  70
)ו( בסעיף קטן )ד( ,בסופו יבוא "או לשם מניעת פגיעה חמורה בפרטיות של אחד
מהם";

) (2בסעיף קטן )ה( ,במקום "או כל פרט אחר שיש בו כדי לזהותו" יבוא "או פרט אחר
מפרטי החקירה";
)(3

אחרי סעיף קטן )ה( יבוא:

")ה)(1ו( בית משפט רשאי לאסור פרסום שמו של חשוד שטרם הוגש נגדו כתב
אישום או פרט אחר מפרטי החקירה ,אם ראה כי הדבר עלול לגרום לחשוד
נזק חמור ובית המשפט סבר כי יש להעדיף את מניעת הנזק על פני הענין
הציבורי שבפרסום.

) (2זכותו של חשוד לבקש מבית המשפט לאסור פרסום שמו לפי הוראות
סעיף קטן זה תובא לידיעתו בדרך שתיקבע בתקנות שיתקין שר המשפטים,
בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט
של הכנסת.
) (3שר המשפטים יקבע ,באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת,
טופס להגשת בקשה לבית המשפט לאסור פרסום שמו של חשוד לפי
הוראות סעיף קטן זה.

)ה (2לענין סעיף זה 
"חשוד"  מי שנפתחה נגדו חקירה פלילית;
"שם של חשוד"  לרבות בל פרט אחר שיש
חובת התקנת
תקנות לענין
סעיף 1

השיפוט
 מסי 7ג

תקנות לפי סעיף )70ה (1לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ"ד ,1984כנוסחו
.2
בסעיף ו לחוק זה ,יובאו לאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת בתוך  60ימים מיום
פרסומו של חוק זה.
.3

תיקון חוק

בו כדי לזהות את החשוד".

הצבאי

בחוק השיפוט הצבאי ,התשט"ו955ו ,2בסעיף  325
)ו( בסעיף קטן )ה( ,בסופו יבוא "או לשם מניעת פגיעה חמורה בפרטיות של אחד
מהם";

) (2בסעיף קטן
מפרטי החקירה";

)ו(,

)(3

במקום "או כל פרט אחר שיש בו כדי לזהותו" יבוא "או פרט אחר

אחרי סעיף קטן )ו( יבוא:

") (11בית הדין רשאי לאסור פרסום שמו של חשוד שטרם הוגש נגדו כתב
אישום או פרט אחר מפרטי החקירה ,אם ראה כי הדבר עלול לגרום לחשוד נזק
חמור ובית הדין סבר כי יש להעדיף את מניעת הנזק על פני הענין הציבורי
שבפרסום.
*

הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות

התקבל בכנסת ביום י"ב בטבת התשסג ) 17בדצמבר ;(2002
חוק  ,2969מיום ו' בטבת התשס"א ) 1בינואר  ,(2001עמ'  405ובהצעות חוק  ,2976מיום כ"ט בטבת התשס"א

) 24בינואר  ,(2001עמ' .496

 1ס"ח התשמ"ד ,עמ'  ;198התשס"ב ,עמ' .244
 2ס"ח התשט"ו ,עמ' .171

)ו(2

לענין סעיף זה

"חשוד" 



מי שנפתחה נגדו חקירה פלילית;

"שם של חשוד"  לרבות פרסום כל פרט אחר שיש בו בדי לזהות את
החשוד".
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