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תמצית
מסמך זה מוגש לוועדת החוקה ,חוק ומשפט של הכנסת במסגרת הדיונים בהצעת חוק הפטנטים (תיקון
מס' ( )7ביטול חובת פרסום ברשומות) ,התש"ע–( 0252להלן" 8הצעת החוק").
חוק הפטנטים ,תשכ"ז–( 5745להלן" 8חוק הפטנטים") ,מסדיר את תחום הפטנטים במדינת ישראל
וקובע ,בין היתר ,כמה הוראות בדבר הפרסום ב"רשומות" של פריטי מידע הנוגעים לפטנטים .הצעת
החוק נועדה לתקן את חוק הפטנטים ,כך שבמקום הפרסום ב"רשומות" ,המופקות בתדפיס (עותק
קשיח) ,ייעשה הפרסום במדיה אלקטרונית.
מסמך זה אינו מתמקד בפרסום הודעות ומסמכים בתחום הפטנטים בלבד ,אלא עוסק ,לבקשת הלשכה
המשפטית של הכנסת ,בסוגיה הרחבה יותר של דרכי הפרסום של פרסומים רשמיים ברחבי העולם.
מטרת המסמך להציג את מגוון הדרכים לפרסום פריטי מידע רשמיים ברחבי העולם ,בהתייחס לסוג
הפריטים ,לאופן הפרסום שלהם ,למסגרת המשפטית לעריכת הפרסומים ועוד .דגש ניתן בסקירה
לחלופות של פרסום מודפס ,ובפרט פרסום באינטרנט.
המדינות שנסקרו במסמך הן האיחוד האירופי ,בריטניה ,גרמניה ,ספרד ,ארצות-הברית ,אוסטריה,
איטליה ובולגריה.
מהמסמך עולות הנקודות האלה8


במדינות הנסקרות מובא בפרסום הרשמי מידע רב ומגוון ממקורות שונים .ברוב המקרים,
מובאים בפרסום הרשמי חקיקה ראשית ומשנית ,רובדי חקיקה בין-לאומית שהוטמעו בדין
המדינתי ,הודעות ומסמכים מטעם הממשלה וגופי השלטון ,הודעות על התקשרויות פומביות של
המדינה ועוד .בסקירה נמצא כי במקרים רבים הפרסום בתחום הפטנטים הוא פרטני ,בעיתון
נפרד.



להבדיל מישראל ,בחלק מן המדינות שנסקרו נמצא שיש כמה עיתונים רשמיים ,ובכל אחד
מהם מתפרסמים מסמכים רשמיים העוסקים בנושא אחר (למשל ,פרסום של חקיקה בלבד
לעומת פרסומים רשמיים אחרים או פרסומים בתחומים ייחודיים כגון תחום הקניין הרוחני).



במדינות הנסקרות נמצא שיש כמה שיטות עיקריות לפרסום העיתון הרשמי( 8א) פרסום
המידע בנוסח מחייב בתדפיסים בלבד ,באמצעות גורמים מדינתיים או חברות פרטיות
שנשכרות במיוחד לשם כך .לעתים במקביל לפרסומים אלה המידע מתפרסם במאגרי מידע
אלקטרוניים ,באופן וולונטרי ,אך פרסום זה אינו מחייב( .ב) פרסום בעותק אלקטרוני בלבד,
שהוא הפרסום הרשמי והמחייב .בדרך כלל נלווית לפרסום האלקטרוני הוצאה מוגבלת של
תדפיסים (במספר קטן של עותקים) ,הנשלחים לגורמי האיסוף ,השימור והאחסון של המידע
המרכזיים במדינה (כדוגמת ספריות הפרלמנטים ,ספריות לאומיות ,ארכיון לאומי)( .ג) פרסום
משולב ,כלומר פרסום בתדפיס ובקובץ אלקטרוני ,המשמשים שניהם הפרסום הרשמי
והמחייב של המדינה.



האחריות לפרסום העיתון הרשמי היא של משרדי המשפטים או המשרדים העוסקים באופן
ייחודי בהפצת המידע לציבור הרחב .למרות זאת ,יש כמה מדינות אשר העבירו את הפרסום
לגורמים פרטיים אשר פועלים בפיקוח של המדינה .כמו כן ,בחלק מהמדינות ,אם גוף או גורם
שלטוני מסוים הוסמך לטפל במידע ובבקשות בתחום ייחודי ,האחריות לעריכת הפרסום בתחום
זה ולהפצתו ברבים מוטלת עליו כלומר ,בחלק מן המדינות נמצא כי המשרד העוסק בתחום
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הקניין הרוחני מופקד על פרסום עיתון רשמי ובו הודעות ומסמכים שונים בנוגע לתחום
שבאחריותו.


במדינות שבהן המידע מתפרסם בפרסום אלקטרוני ,השמירה על האמינות והאותנטיות של
הפרסומים הרשמיים נעשית במגוון שיטות – החל בשיטות טכנולוגיות-טכניות (כדוגמת
הוספת חתימה אלקטרונית למסמכים) וכלה בכלים המבוססים על אמון (למשל "שרשרת אמון"
בין גורמי השלטון האחראים להעברת המידע ולהפצתו עד לפרסומו בפועל).

 .1המצב החוקי במדינת ישראל
"רשומות" הוא העיתון הרשמי של מדינת ישראל ,ובו מתפרסמים מסמכים רשמיים ,הודעות מטעם
הממשלה ודברי חקיקה .פרסום זה נקרא בעבר "העיתון הרשמי" ,אולם בשנת  5727הוחלף השם של
מקבץ פרסומים זה ל"רשומות".
חובת הפרסום של ה"רשומות" עוגנה בסעיף  51לחוק המעבר ,התש"ט–85727
כל דבר שהחוק דורש את פרסומו בעיתון הרשמי יפורסם מעתה ברשומות;
כל מקום בו נאמר בחוק "עתון רשמי" ייקרא מעתה "רשומות".
פרסומים המנויים ב"רשומות" זוכים למעמד ראייתי מיוחד ויש חזקה לגבי תוכנם 1.כמו כן ,הפרסום
2
ב"רשומות" משמש כלי למתן פומבי לחוקים.
מעבר להסמכות הכלליות וההוראות בדבר המעמד הראייתי המיוחד של המסמכים ב"רשומות" ,יש
בחקיקה הוראות פרטניות אחדות ,הקובעות חובת פרסום של חוקים ,תקנות ,הודעות ופעולות שלטוניות
אחרות .לפיכך ,ב"רשומות" נכללים מסמכים והודעות ממגוון רחב של קטגוריות 8ספר החוקים ,ובו
חוקים שהתקבלו בכנסת 9קובץ התקנות ,ובו חקיקת משנה 9קובץ התקנות של חיקוקי השלטון המקומי
– חוקי עזר וצווים של רשויות מקומיות 9ילקוט הפרסומים – הודעות המתפרסמות על-ידי גופים
ציבוריים שונים ועוד.
הדפסת ה"רשומות" ופרסומן נעשות בידי המדפיס הממשלתי ,גוף הפועל כיחידת סמך במשרד האוצר.

3

כיום פרסומים רשמיים במדינת ישראל מתפרסמים אך ורק בתדפיסים.

 1סעיף  12לפקודת הראיות [נוסח חדש] ,התשל"א–" 85755דבר שפורסם ב'רשומות' חזקה שנעשה כראוי ,והוא הדין בכל דבר
שפרסם המדפיס הממשלתי אף שלא ב'רשומות'".
 2ב ' ברכה  ,משפט מינהלי  ,כרך א ' ,ירושלים תשנ " ו.
 3מדינת ישראל – המדפיס הממשלתי ,http://www.gp.gov.il/index.asp ,כניסה אחרונה.05.5.0252 8
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 .2סקירה משווה

4

חלק זה עוסק בדרכי הפרסום של פרסומים רשמיים ברחבי העולם .כאמור ,הסקירה אינה מתמקדת רק
בפרסום פטנטים ,אלא במנגנונים הקיימים לפרסום פריטי מידע רשמיים ,ובהם חקיקה ,אקטים
שונים של הרשויות והודעות ומסמכים רשמיים אחרים.
ברחבי העולם יש פרסומים רשמיים הדומים במידה רבה לפרסום הרשמי במדינת ישראל
("רשומות") .כלי הפרסום המרכזי ברוב המדינות הוא העיתון הרשמי ,וברוב המקרים מובאים בו
חקיקה ראשית ומשנית ,הודעות מיניסטריאליות שונות ,מסמכים רשמיים ,התקשרויות של המדינה
ועוד .כאמור ,בחלק מן המדינות יש הסדרה פרטנית של פרסום מידע בתחומים ספציפיים .לדוגמה,
פרסום של הודעות ומסמכים בנושא הפטנטים נעשה לעתים על-ידי הרשות או המשרד הרלוונטיים
לתחום זה.
יצוין כי לא בכל המדינות שנסקרו תובא במסמך התייחסות לכל ההיבטים והקריטריונים שנבדקו ,בשל
היעדר מידע בנושא.

 .2.1האיחוד האירופי
באיחוד האירופי מתפרסם עיתון רשמי ( )The Official Journal of the European Unionבכל אחת ואחת
מ 23-השפות הרשמיות של האיחוד (כך במועד כתיבת מסמך זה) .הפרסום הוא באמצעות משרד
הפרסומים של האיחוד האירופי (.)Publications Office of the European Union

5

העיגון החקיקתי של העיתון הרשמי ושל פריטי המידע הנכללים בו מצוי בכמה מקורות 8סעיף 032
לאמנה בדבר יצירת הקהילה האירופית 6,סעיף  541לאמנה בדבר יצירת קהילת האנרגיה האטומית
האירופית 7והחלטות המועצה לקהילה הכלכלית האירופית והמועצה לאנרגיה אטומית באירופה בדבר
8
קביעת עיתון רשמי.
הפרסום המחייב של העיתון הרשמי הוא זה המופק בתדפיס; למרות זאת ,חלק מפריטי המידע
הנכללים בעיתון הרשמי מתפרסמים לעתים רק בעותק אלקטרוני (ראו פירוט להלן).
מאז שנת  5746נחלקים הפרסומים בעיתון הרשמי לשתי סדרות מרכזיות (חקיקה והודעות) ועליהן
נוספות כמה סדרות המתפרסמות גם הן כפרסומים רשמיים נלווים8

 4החלקים בפרק זה העוסקים במדינות אירופיות מבוססים ,בין היתר ,על המידע המצוי באתר האינטרנט של הפורום
האירופי לעיתונים רשמיים (גוף הפועל באמצעות משרד הפרסום הרשמי של האיחוד האירופי)
 ,http://circa.europa.eu/irc/opoce/ojf/info/data/prod/html/index.htmכניסה אחרונה.05.5.0252 8
 5גוף זה הוקם מכוח החלטה  ,2009/496/ECבנוגע לארגון ולהפעלה של משרד הפרסומים של האיחוד האירופי ( Decision
2009/496/EC, Euratom of 26 June 2009 on the Organisation and Operation of the Publications Office of the
 .)European Unionבמשרד פועלת ועדה מיוחדת ,והגופים הפועלים באיחוד מיוצגים בה בידי המזכיר הכללי שלהם (בית-
הדין האירופי לצדק מיוצג בידי רשם) .ועדה זו נפגשת כמה פעמים בשנה ,במטרה לגבש אסטרטגיה כללית לפרסומים
ברחבי האיחוד האירופי.
6
The Treaty Establishing the European Community, available at: http://europa.eu/abc/treaties/index_en.htm,
last entry: 5.8.2010.
7
The Treaty Establishing the European Atomic Energy Community, available at:
http://europa.eu/abc/treaties/index_en.htm, last entry: 5.8.2010.
8
The Decisions of the Councils of the European Economic Community and of the European Atomic Energy
Community of 15 September 1958, Creating the Official Journal of the European Communities (Official
Journal No 17, 6.10.1958, pp. 390 and 419).
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סדרה ( Lסדרת החקיקה) 8כל סוגי החקיקה הראשית והמשנית של האיחוד (תקנות,
דירקטיבות ,החלטות ,עמדות והמלצות) 9לעתים מתפרסמת בסדרה זו גם חקיקה ראשית
הנוגעת להסכמים ולאמנות שנחתמו על-ידי האיחוד.



סדרה ( Cסדרת ההודעות) 8מידע והודעות שונות של האיחוד ,לרבות הודעות לקראת חקיקה,
הצהרות כוונה של האיחוד ,סיכומי פסקי-דין של בית-הדין האירופי ,שאילתות המוגשות
בפרלמנט האירופי ,התקשרויות וחוזים פומביים ,מסמכים מוועדות שונות הפועלות באיחוד
ועוד .בסדרה  Cמתפרסמים גם שני נספחים8
 8C-Annex oהודעות בדבר גיוס כוח-אדם על-ידי גופים שונים באיחוד וקטלוג של נושאים
חקלאיים באיחוד.
 8C-Electronic oפרסום אלקטרוני בלבד ובו הודעות ומידע על הליכי חקיקה טרומיים או
הליכים לאישור חקיקה ,כדוגמת הצעות המועצה ,פרוטוקולים של דיוני הפרלמנט
ועוד.



תוספת  8)S Supplement( Sתוספת המצורפת לסדרת ההודעות ,וגם בה הודעות על חוזים
פומביים והתקשרויות של מוסדות האיחוד הפועלים במדינות החברות באיחוד.
כמו פריטי המידע המתפרסמים ב ,C-Electronic-גם פריטי המידע המתפרסמים בתוספת S
9
אינם מתפרסמים בתדפיס אלא רק בפרסום אלקטרוני.



תוספת  8)EEA Supplement( EEAמסמכים משפטיים שונים הנוגעים לאזור הכלכלי האירופי
10

( ,)European Economic Areaאשר התפרסמו באיסלנדית ובנורבגית .גם תוספת זו ,כמו חלק
11
מהתוספות הקודמות ,מתפרסמת בפרסום אלקטרוני.
באיחוד האירופי ננקטו כמה אמצעים להבטחת האותנטיות של המידע המתפרסם בפרסום אלקטרוני.
עוד בשנת  0225הוקם צוות מיוחד לבדיקת המידע המתפרסם באופן זה .בשנת  2009הוקם כוח משימה
( ,)Task Forceשמטרתו לשפר את איכות המידע המסופק באופן אלקטרוני ולצרף חתימה אלקטרונית
לכל פריט מידע.

9

10

Tenders Electronic Daily (TED), available at: http://ted.europa.eu, last entry: 5.8.2010.
אזור סחר חופשי המבוסס על העקרונות הקיימים בשוק האירופי ("ארבע החירויות" – מעבר חופשי של אנשים ,סחורות,
שירותים והון) .אזור זה נוצר במיוחד כדי לאפשר למדינות שלא היו מעונינות להצטרף לאיחוד האירופי (מדינות החברות
באיגוד הסחר החופשי האירופי ,ה )EFTA-להצטרף לאזור סחר מיוחד .כיום ,המדינות הפועלות באזור זה הן איסלנד,
נורבגיה וליכטנשטיין (רוב המדינות שנותרו במסגרת ה .)EFTA-יוער כי במקור גם שווייץ (אשר אף היא חברה ב)EFTA-
היתה אמורה להצטרף לאזור הסחר האמור ,אולם ,במשאל עם שנערך בשווייץ דחו אזרחיה את ההצעה ובחרו שלא
להצטרף לאזור הסחר האירופי (ה ,)EEA-וכיום שווייץ מקיימת סחר עם מדינות האיחוד על-פי הסכמים פרטניים
בילטרליים.
11
EEA Supplement, http://www.efta.int/publications/eea-supplements.aspx, last entry: 5.8.2010.
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 .2.2בריטניה
בבריטניה יש כמה פריטי מידע רשמיים מרכזיים ,המובאים בכמה עיתונים רשמיים ,לקטי פרסומים
ומאגרים ,שפרסומם מעוגן בדברי חקיקה שונים .הפרסומים המרכזיים ביותר הם העיתונים הרשמיים
של בריטניה ( ,)Official Gazettesפרסומי חקיקת הפרלמנט ( )Acts of Parliamentופרסומי חקיקת
המשנה ( )Statutory Instrumentמכל רחבי בריטניה (ובכלל זה אנגליה ,סקוטלנד ,צפון אירלנד וויילס).
במקביל לפרסומים אלה יש עיתון רשמי ( )Journalשל משרד הקניין הרוחני הבריטי ,העוסק ,בין היתר,
בבקשות ,הודעות ופרסומים הקשורים לפטנטים.
להלן תוצג תמצית קצרה של כל אחד מכלי הפרסום האמורים ושל ההסדרים הנוגעים להם8
א .פרסומי חקיקת הפרלמנט וחקיקת המשנה 8פרסומים אלו נעשים באמצעות מדפיסים ממשלתיים וכן
יש מאגר מידע אלקטרוני ,שבו הנוסח המעודכן של החקיקה משנת 80220


המדפיסים הממשלתיים :ככלל ,פרסומים בדבר חקיקת הפרלמנט וחקיקת המשנה נערכים על-
ידי המדפיסים הממשלתיים 8מדפיס המלכה לחוקי הפרלמנט ,מדפיס המלכה של סקוטלנד
12
והמדפיס הממשלתי של צפון אירלנד.
המדפיסים הממשלתיים מתמנים במינוי ישיר על-ידי מלכת אנגליה ונחשבים חלק ממשרד
ההדפסות המלכותי הבריטי ( 13.)Her Majesty's Stationery Officeהבסיס המשפטי לפעילותם
של המדפיסים מצוי בסמכויותיה הכלליות של המלכה כראש המדינה לקבוע מינויים מסוג זה.
14
פרסומים שהוצאו על-ידי אחד המדפיסים הממשלתיים נחשבים בעלי תוקף משפטי.



מאגר אלקטרוני 8במקביל לפרסום באמצעות המדפיסים הממשלתיים יש מאגר אלקטרוני
המנוהל על-ידי משרד ההדפסות המלכותי הבריטי ,בשיתוף עם משרד המידע למגזר הציבורי
15
(.)OPSI
משנת  2002ואילך מתפרסמים גם במאגר האלקטרוני חוקי הפרלמנט וחקיקת המשנה בנוסח
מחייב ,כלומר ,באותו נוסח המופק על-ידי המדפיסים הממשלתיים .נוסף על כך ,וכשירות
לציבור ,יש במאגר האלקטרוני פריטי מידע נוספים שאינם בנוסח מחייב ,ובהם חוקים מרכזיים
של הפרלמנט משנת  5615ואילך ,כל חקיקת הפרלמנט משנת  5766וכל חקיקת המשנה משנת
.5765
הבטחת האותנטיות של המסמכים המתפרסמים במאגר האינטרנט נעשית באמצעות
"שרשרת אמון" ( 16.)Chain of Confidenceאחסון המידע בארכיונים ( )Archivingהוטל גם הוא
על משרד המידע למגזר הציבורי (לאחר איחוד פעילותו עם פעילות הארכיון הלאומי הבריטי).

12

Queen’s Printer of Acts of Parliament, Queen’s Printer for Scotland, and Government Printer for Northern
Ireland.
 13משרד ההדפסות המלכותי פועל כיום כחלק ממשרד המידע למגזר הציבורי ( OPSI – Office of Public Sector
 .)Informationראו  ,http://www.opsi.gov.uk/about/hmsoכניסה אחרונה .5.6.0252 8משרד המידע למגזר הציבורי
התאחד בשנת  0224עם הארכיון הלאומי הבריטי (.)National Archives
 14למרות זאת ,ראוי לציין כי על-פי הנוהג בבריטניה ,כל חקיקה ,בין שפורסמה ובין שלא פורסמה ,נחשבת מוכרת ומחייבת.
כלומר ,בניגוד לשיטות הקונטיננטליות אין בבריטניה דרישה מקדמית לפרסם חוק כדי שייכנס לתוקף.
 15ראו פירוט בנוגע למשרדים אלה בהערת שוליים  51לעיל.
 16העברת המידע נעשית בין גורמים רשמיים בלבד והפרסום באתר האינטרנט מבוסס על המידע המועבר.
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ב .העיתונים הרשמיים של לונדון ,בלפסט ואדינבורו 8עיתונים אלה הם העיתונים הרשמיים
בבריטניה ומובא בהם מגוון רחב של נושאים ,בחלוקה לשני תחומים מרכזיים8


הודעות רשמיות (( 8)Official Noticesא) הודעות מדינתיות ,ובין היתר הודעות של משפחת
המלוכה ,הפרלמנט והכנסייה( 9ב) הודעות בדבר יישום חקיקת משנה9
(ג) הודעות הנוגעות לחדלות פירעון ופשיטות רגל( 9ד) הודעות בתחומי התחבורה ,התכנון
והבנייה( 9ה) הודעות על-פי חוק הנאמנות הבריטי (( 9)Trustee Actו) הודעות ציבוריות נוספות.



הודעות נוספות (( 8)Supplementsא) הודעות בדבר מקבלי תארים מטעם המלכה או פרסים כלל-
מדינתיים אחרים( 9ב) הודעות בדבר הענקת דרגות ומינויים בצבא( 9ג) מידע על חברות
ותאגידים בריטיים ועוד.

לעיתונים הרשמיים יש גם גרסה אלקטרונית ,אשר מתפרסמת בנוסח שאינו מחייב.

17

ג .העיתון הרשמי בנושא פטנטים מטעם משרד הקניין הרוחני הבריטי ( Intellectual Property

 8)Officeמשרד הקניין הרוחני הבריטי עוסק במגוון נושאים הקשורים לקניין רוחני ,ובהם סימני
מסחר ,זכויות יוצרים ופטנטים 18.המשרד מופקד על כמה כלי פרסום רשמיים ,שבהם הודעות
בנושאים הנוגעים לקניין רוחני .להלן יובאו ההוראות הרלוונטיות לפרסום בעיתון הרשמי בנושא
פטנטים8


חוק הפטנטים משנת  195755קובע כמה הוראות בדבר הנושאים שנדרש לפרסמם –בקשות
לקבלת פטנטים ,בקשות להארכת פטנטים ,הודעות על פקיעת פטנטים ועוד .סעיף  501לחוק
הפטנטים מסמיך את מזכיר המדינה לקבוע כללים בדבר הפעלת עיתון רשמי מטעם הממונה על
הפטנטים ( )comptrollerבמשרד הקניין הרוחני .בסעיף  502Aלחוק הפטנטים נקבעו הוראות
המסמיכות את הממונה על הפטנטים לקבוע הוראות והנחיות להעברת מידע ובקשות בדבר
פטנטים באמצעים אלקטרוניים.



מכוח הסמכויות האלה נקבעו כמה הוראות לעניין פרסום עיתון רשמי בתחום כללי הפטנטים
משנת  20.0225בסעיפים  557–555לכללים קבועה חובת הממונה לפרסם הודעות מסוימות
בעיתון הרשמי ,וכמו כן ,מוקנה לו ,באמצעות הסמכה כללית ,שיקול דעת אשר לפרסום
ולגבייה של תשלום בעבור הפרסום.



כיום אפשר לחפש מידע במאגר המידע של משרד הקניין הרוחני ,לפרסם בו הודעות ולרכוש
מסמכים באמצעות השלוחה העוסקת בפרסום העיתון הרשמי של המשרד.

17

The Official Gazette, http://www.gazettes-online.co.uk, last entry: 1.8.2010.
Intellectual Property Office, http://www.ipo.gov.uk, last entry: 1.8.2010.
19
The Patent Act 1977, http://ipo.gov.uk/patentsact1977.pdf, last entry: 2.8.2010.
20
The Patent Rules 2007, http://www.ipo.gov.uk/patentrules2007.pdf, last entry: 2.8.2010.
18
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 .2.3גרמניה
בגרמניה מובאים בעיתון הרשמי פריטי מידע רשמיים ,ובין היתר חקיקה ראשית ומשנית
( ,)Bundesgesetzblattהודעות משפטיות ,מזכרים ממשלתיים ומסמכים רשמיים מסוגים שונים 21.נוסף
על העיתון הרשמי ,מפרסם משרד הפטנטים וסימני המסחר הגרמני ( Deutsches Patent-und

 22)Markenamtמאגר מידע ועיתון רשמי בנוגע לזכויות בקניין רוחני.
העיתון הרשמי
האחריות להפקת העיתון הרשמי מסורה למשרד המשפטים הגרמני (,)Bundesministerium der Justiz
והוא מפרסם את העיתון באמצעות חברה פרטית ( )Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft mbHשנחשבת
לצורך הפצת הפרסומים כשלוחה של משרד המשפטים הגרמני.
הגרסה המחייבת של העיתון הרשמי היא הגרסה המתפרסמת בתדפיס .לעיתון הרשמי ולעיתון
הרשמי הפדרלי יש אתרי אינטרנט ובהם העתקים של הפרסומים הרשמיים 23.אולם מאחר שהעתקים
אלה אינם רשמיים לא ננקטות פעולות מיוחדות להבטחת האמיתות והדיוק של הפרסומים
האלקטרוניים .עם זאת ,ראוי לציין כי ההעתקים האלקטרוניים נגזרים מקובצי הטקסט המקוריים.
ההסמכה החוקית המרכזית לפרסום האמור מצויה בסעיף  60לGrundgesetz für die Bundesrepublik -

 24.Deutschlandסעיף זה קובע הוראות בדבר חובת הפרסום והכניסה לתוקף של פרסומים המובאים
בעיתון הרשמי 25.בעיתון פרסומים משני תחומים מרכזיים ,בשני חלקים של העיתון8

21

22
23



בחלק הראשון 8חוקים פדרליים ,תקנות ,הודעות רשמיות והודעות בנוגע לתיקי בתי-משפט
ספציפים.



בחלק השני 8אמנות והסכמים בין-לאומיים ,חקיקה שנועדה ליישום אמנות והסכמים בין-
לאומיים ,הצהרות הנוגעות לרובדי הדין הבין-לאומי ,חוקים הנוגעים לתעריפי מכס.

נוסף על העיתון הרשמי של גרמניה מתפרסמים במדינה עיתונים רשמיים נפרדים אחדים 8העיתון הרשמי הפדרלי
( )Bundesanzeigerועיתונים רשמיים של כל אחד מהמחוזות בגרמניה (.)Bundesländer
מידע נוסף על משרד זה מצוי באתר האינטרנט ,http://www.dpma.de/index.html 8כניסה אחרונה.3.6.0252 8
אתר האינטרנט של העיתון הרשמי (בגרמנית) , http://www.bundesgesetzblatt.de 8כניסה אחרונה 93.6.0252 8העיתון
הרשמי הפדרלי (בגרמנית גם כן) ,http://www.bundesanzeiger.de 8כניסה אחרונה.3.6.0252 8

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (first issue of the Federal Law Gazette, dated 23 May
1949), available at: https://www.btg-bestellservice.de/pdf/80201000.pdf, last entry: 5.8.2010.
Article 82 [Promulgation, publication, and entry into force]: "(1) Laws enacted in accordance with the
provisions of this Basic Law shall, after countersignature, be certified by the Federal President and
promulgated in the Federal Law Gazette. Statutory instruments shall be certified by the agency that issues
them and, unless a law otherwise provides, shall be promulgated in the Federal Law Gazette. (2) Every law
or statutory instrument shall specify the date on which it shall take effect. In the absence of such a
provision, it shall take effect on the fourteenth day after the day on which the Federal Law Gazette
containing it was published".
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מאגר המידע והעיתון של משרד הפטנטים וסימני המסחר
כאמור לעיל ,מעבר לפרסומים הרשמיים האמורים יש בגרמניה הסמכות פרטניות שניתנות למשרדי
ממשלה מסוימים לפרסם הודעות ומסמכים בנוגע לזכויות קניין רוחני והליכים הקשורים אליהם.
סעיף  32לחוק הפטנטים הגרמני 26קובע כי בתחום הפטנטים תינתן למשרד הפטנטים וסימני המסחר
הגרמני הסמכה לנהל מרשם פטנטים ולפרסם עיתון רשמי בנוגע לבקשות ,הודעות והליכים שונים
בתחום זה .סעיף זה לא רק מסמיך את המשרד לקבוע את דרכי הפרסום וההליכים אשר לפרסום של
הודעות 27אלא גם מאפשר פרסום באמצעים אלקטרוניים.
כיום ,משרד הפטנטים וסימני המסחר הגרמני מפרסם את המידע המצריך פרסום בקובץ אלקטרוני
בלבד ,והנוסח המופיע במאגרים האלקטרוניים של המשרד הוא הנוסח המחייב 28.עוד יצוין כי יש
במאגר המידע של המשרד מידע על זכויות קניין רוחני נוספות ,ובהן סימני מסחר ,מדגמים וUtility -
.Model

29

 .2.4ספרד
בספרד שני סוגים עיקריים של כלי פרסום – העיתון הרשמי וכמה עיתונים נוספים מטעם גופים רשמיים
ומשרדי ממשלה שהוסמכו לפרסם מידע מסוגים שונים.
העיתון הרשמי
פרסומים רשמיים של חקיקה ,הודעות משפטיות ומסמכים משפטיים נעשים בעיתון הרשמי הספרדי
( .)Boletín Oficial del Estadoהעיתון הרשמי נערך ומפורסם על-ידי סוכנות ממשלתית מיוחדת –
סוכנות העיתון הרשמי (.)Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
הבסיס המשפטי לפרסום ולעריכה של העיתון הרשמי קבועים בצו המלכותי בדבר העיתון הרשמי
משנת  ,2008המבטל הוראות קודמות וקובע כי פרסום העיתון הרשמי יהיה באמצעים אלקטרוניים
בלבד ,כדי לחזק את הקשר עם הציבור הרחב 30.ההסמכה למתן הצו מצויה בחוקת ספרד ,אשר מסמיכה
31
את המלך לקבוע הוראות בדבר פרסום חוקים.

26

Patentgesetz (German Patent law), http://bundesrecht.juris.de/patg/, last entry: 5.8.2010.
 27להרחבה בנושא ההליכים שנדרש בהם פרסום ראו חוק הפטנטים שנדון לעיל וההוראה בדבר הליכים בבקשות פטנטים8
Ordinance on Patent Procedures before the German Patent and Trade Mark Office (Patent Ordinance) of 1
,September 2003 (Federal Law Gazette I, p. 1702), available at:
 ,http://www.dpma.de/docs/service/formulare_eng/patent_eng/p2790_1.pdfכניסה אחרונה.3.6.0252 8
 28ראו פירוט נוסף באתר האינטרנט של משרד הפטנטים וסימני המסחר הגרמניhttp://www.dpma.de/english/service/e- 8
 ,services/index.htmlכניסה אחרונה.3.6.0252 8
 29זכות קניין רוחני הדומה לפטנט ,אשר ניתנת בכמה מדינות ברחבי העולם ובהן יפן ,דרום-אפריקה ,גרמניה ואוסטריה .זכות
זו מתייחסת למוצר או להליך ,זמן ההגנה הניתן עליה מצומצם יותר מזמן ההגנה של פטנט וכך גם הדרישות לשם
רישומה.
30
Royal Decree (Real Decreto) No 181 of 8 February 2008, available at (Spanish only):
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2008-2389, last entry: 5.8.2010.
31
Spanish Constitution of 1978, available at (Spanish and English):
http://narros.congreso.es/constitucion/constitucion/indice/index.htm, last entry: 5.8.2010.
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בעיתון כמה חלקים מרכזיים ,העוסקים בפריטי המידע האלה8


חלק ראשון – חלק כללי 8חוקים המסדירים את היחסים בין גופי השלטון (,)Organic Laws
אמנות והסכמים בין-לאומיים ,צווים מלכותיים ,חקיקה ראשית ,חקיקת משנה וחקיקה
32
ראשית ומשנה מטעם הקהילות האוטונומיות.



חלק שני – חלק העוסק בסמכויות ובאישים 8מינויים ,בדיקות פומביות של התקשרויות של
גופים שלטוניים שונים (הליך קבלת ההחלטות ,בחירת הגוף שעמו הרשות מתקשרת) ועוד.



חלק שלישי – חלק העוסק בנושאים שלטוניים אחרים 8פרסומים רשמיים אחרים אשר אינם
כלליים מטבעם או אינם נכללים בחלקים האחרים ,ובהם פריטי מידע בנושאים כגון מענקים,
כספי סיוע ,הסכמים קולקטיביים ,סטנדרטים בתעשייה ( ,)UNE Standardsמלגות ,שיעורי
הריבית בספרד ,שוקי המשכנתאות.



חלק רביעי – חלק העוסק בבתי-המשפט 8הוראות והודעות מטעם בתי-המשפט ,זימונים
לדיונים.



חלק חמישי – חלק העוסק בהודעות 8הודעות רשמיות שונות ,פניות לציבור ,מכרזים
והתקשרויות פומביות.



תוספת 8לעיתון מתפרסמת תוספת ,ובה החלטות של בית-המשפט החוקתי של ספרד.

מחודש ינואר  2009העיתון מתפרסם באופן פומבי ,לציבור הרחב ,בגרסה מחייבת ,בפרסום אלקטרוני
בלבד .במקביל לפרסום האלקטרוני הפומבי יש פרסום מוגבל בתדפיסים ,לשם תיעוד ארכיוני (חמישה
עותקים בלבד של כל עיתון).
עיתונים נוספים
כאמור לעיל ,מלבד העיתון הרשמי יש כמה עיתונים רשמיים נוספים המתפרסמים בספרד.
בין עיתונים אלה ,העיתון הרשמי מטעם רשם החברות ( )Boletín Oficial del Registro Mercantilובו
הודעות שונות של הרשם ,וכן עיתונים של הקהילות האוטונומיות והערים הגדולות בספרד.
בנפרד מפרסומים אלה יש בספרד עיתון רשמי מטעם משרד הפטנטים וסימני המסחר הספרדי
( ,)SPTOגוף אוטונומי במשרד המשפטים בספרד המטפל בתחום הקניין הרוחני 33.משרד זה מופקד על
פרסומו של עיתון רשמי ובו הודעות אשר לבקשות ולהליכים בנוגע לפטנטים .העיתון מתפרסם
באינטרנט.

 .2.5ארצות-הברית
בארצות-הברית יש כלי פרסום רשמיים מסוגים שונים( 8א) פרסום של משרד פדרלי שהוקם לשם טיפול
בפריטי מידע רשמיים ,ובו רוב פריטי המידע הרשמיים העוסקים בהיבטים משפטיים ואחרים של
פעילות הממשל הפדרלי( 9ב) פרסומים של גופים פדרליים שונים ,שהוסמכו להוציא עיתונים רשמיים
מטעמם העוסקים בנושאים פרטניים ,לדוגמה תחום הפטנטים.

 32מבחינה מינהלית ספרד מחולקת ל 55-אזורים של קהילות אוטונומיות.
SPTO, http://www.oepm.es, last entry: 5.8.2010.
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א .מערך הפרסומים הרשמיים של משרד הרשם הפדרלי
בארצות-הברית ,הודעות ומסמכים רשמיים מטעם הממשל הפדרלי מתפרסמים במערך של פרסומים
34
.)Office
of
the
Federal
(Register
הפדרלי
הרשם
משרד
של
פדרליים
משרד זה הוא חלק מגוף פדרלי עצמאי המופקד על ניהול הארכיון הלאומי האמריקני ועל מינהל
התיקים הפדרלי בארצות-הברית ( NARA – United States National Archives and Records
.)Administration

35

הפצת הפרסומים הרשמיים בידי המשרד נעשית בשיתוף עם משרד המדפיס

הממשלתי ( ,)GPO – Government Printing Officeוהוא מפיץ את המידע ,ככלל ,בשלוש הדרכים
האלה :תדפיסים ,מיקרופיש ואינטרנט .בחלק מהמקרים הגרסה האלקטרונית אינה מחייבת ,ובחלק
מן המקרים אין כל פרסום אלקטרוני.
ההסמכה לפרסם קבועה בכמה דברי חקיקה ובהם  Federal Register Act 36וAdministrative Procedure -

.Act of 1946

37

פריטי המידע ,המסמכים וההודעות הנכללים בפרסומים הרשמיים מגוונים ,ובין היתר מובאים
38
בעיתונים הרשמיים הפריטים המרכזיים האלה8


העיתון הרשמי היומי ( 8)Daily Federal registerהפרסום המרכזי של הממשל הפדרלי ,המשמש
העיתון היומי הרשמי של הממשל .בעיתון זה מובאות תקנות של רשויות פדרליות ,הצעות
לחקיקה והודעות לציבור הרחב מהממשל הפדרלי ,צווים של הרשות המבצעת ( Executive
 ,)Ordersהצהרות ( )Proclamationsומסמכים נשיאותיים אחרים.



קודקס התקנות הפדרליות ( 8)CFR – Code of Federal Regulationsקודקס תקופתי ובו
החקיקה הקבועה של סוכנויות הממשל הפדרלי .בקודקס  32פרקים עיקריים ,העוסקים
בסוגיות שונות בפעילות הממשל הפדרלי (כל פרק מחולק לתת-פרקים ולחלקים המתמקדים
בפעילותן של סוכנויות ממשלתיות שונות).
לפרסום זה גרסה אלקטרונית ,אולם הנוסח שלה אינו מחייב מבחינה משפטית.



חוקים שנחתמו בידי הנשיא המכהן ( 8)Private and Public Lawsחוקים שנחתמו בידי הנשיא
המכהן אך עדיין לא אוגדו ל"אוסף החקיקה של הקונגרס המכהן" (ראו להלן) .חוקים אלו
ממוספרים ומשולבים בספרי החוקים הרלוונטיים לחקיקה מסוג זה.



מסמכים פומביים מטעם הנשיא ( 8)Public Papers of the Presidentsמשנת  5735החל המשרד
לפרסם הודעות ,מסמכים והצהרות שמסרו נשיאי ארצות-הברית .סדרת מסמכים זו מתפרסמת
פעמיים בכל שנה כאוסף ,ומיועדת לתיעוד היסטורי של דברי הנשיאים המכהנים.

34

The Office of the Federal Register (OFR) http://archives.gov/federal-register/about, last entry: 5.8.2010.
United States National Archives and Records Administration (NARA), http://www.archives.gov/, last entry:
5.8.2010.
36
44 U.S.C. chapter 15.
37
5 U.S.C. § 551.
 38מידע זה מבוסס על אתר האינטרנט של משרד הרשם הפדרלי .מידע נוסף בנושא מצוי באתר האינטרנט של משרד המדפיס
הממשלתי ( ,http://www.gpoaccess.gov/nara/index.html ,)GPOכניסה אחרונה.3.6.0252 8
35
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המדריך הממשלתי ( 8)United States Government Manualבמדריך הממשלתי מידע מגוון על
רשויות הממשל ,רשויות פדרליות למחצה ,גופים בין-לאומיים שארצות-הברית חברה בהם ועוד.
המדריך מתפרסם פעם בשנה כמהדורה מיוחדת של העיתון הרשמי.



אוספים שבועיים של מסמכים נשיאותיים (8)Weekly Compilation of Presidential Documents
באוספים השבועיים נכללות ההצהרות הנשיאותיות וההודעות והמסמכים שמופצים על-ידי
דובר הבית הלבן.



אוסף חקיקה של הקונגרס המכהן ( 8)United States Statutes at Largeמכלול החקיקה שנתקבלה
בכהונת הקונגרס המכהן ,וכן הצעות שונות לתיקון החוקה .אוסף זה הוא מן הפרסומים שאינם
מפורסמים בקובץ אלקטרוני על-ידי משרד הרשם הפדרלי.



הנחיות בדבר ניסוחי מסמכים ( 8)Document Drafting Handbookבפרסום זה מקובצות הנחיות
למשרדי הממשלה בדבר ניסוח מסמכים רשמיים (כולל חקיקה ,הודעות ועוד).



פרסומים לפי חוקי הגנה על הפרטיות ( 8)Privacy Act Issuancesעל-פי חוקי הגנת הפרטיות
נדרש משרד הרשם הפדרלי לפרסם מידע על מאגרי מידע שבידי רשויות פדרליות וכללים בנוגע
לשמירה על הפרטיות בהם.

ב .מאגר מידע אלקטרוני בתחום הפטנטים
כאמור לעיל ,נוסף על הפרסומים הרשמיים של משרד הרשם הפדרלי ניתנו לגופים פדרליים שונים
הסמכות פרטניות לערוך ולפרסם מידע בנושאים המצויים בסמכותם.
אחד הגופים אשר הוסמך לעריכה ולפרסום של מידע כאמור הוא משרד הפטנטים וסימני המסחר
האמריקני ( 39.)United States Patent and Trademark Officeבין היתר הוסמך משרד זה לטפל
40
בבקשות בנוגע לפטנטים.
משרד הפטנטים וסימני המסחר האמריקני עורך ומפרסם עיתון רשמי ( The Official Gazette of the

 41,)United States Patent and Trademark Office for Patentsובו הודעות ומסמכים שעניינם הליכים
ובקשות בתחום הפטנטים ,סימני המסחר ועוד תחומי קניין רוחני אחדים המצויים בסמכותו.
משנת  0220המשרד מפרסם את העיתון ,באופן רשמי ,באמצעים אלקטרוניים בלבד .הגישה לפרסומי
העיתון הרשמי באתר האינטרנט של המשרד היא חינם .הפרסום הוא שבועי ,בכל יום חמישי ,באמצעות
מדיה דיגטלית (כדוגמת דיסק) או באמצעות מאגר מידע אלקטרוני שהוקם במשרד לצורך זה .למרות
זאת ,ובמידת הצורך ,המשרד גם מפיץ ,תמורת תשלום ,של תדפיסים של העיתון.
כל עיתון המתפרסם על-ידי המשרד ברשת האינטרנט נשמר למשך שנה אחת בפורמט של קובצי העיתון.
לאחר תקופה זו אפשר לאתר את המידע שהופיע בו (למשל ,מידע הנלווה לבקשת הפטנט) במאגר המידע
באתר האינטרנט של המשרד (.)Full Text Database

39

יצוין כי תחום הקניין הרוחני בארצות-הברית ,ובכלל זה תחום הפטנטים ,מוסדר ברמה הפדרלית.

 40ההסמכה הכללית קבועה ב.Article I, Section 8, Clause 8, of the U.S. Constitution-
Title 37, Code of the Federal Regulations Patents, Trademarks, and Copyright.
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 .2.6אוסטריה

42

באוסטריה יש כמה דברי חקיקה ,בכמה רבדים ,המסמיכים את משרד הקנצלר האוסטרי לפרסם את
העיתון הרשמי של המדינה (.)Federal Law Gazette for the Republic of Austria
ההסמכה הבסיסית ביותר לפרסום העיתון מצויה בחוקת אוסטריה 43,הקובעת כי הקנצלר מוסמך
לפרסם את העיתון הרשמי (ובפרט לפרסם הוראות חוק ואמנות שונות שעליהן אוסטריה חתומה).
הסמכות נוספות הן בחוק הפדרלי בדבר העיתון הרשמי ובחוק הפדרלי בדבר רפורמות בפרסום משנת
( 0221להלן" 8חוק הרפורמות בפרסום") 44.דברי חקיקה אלה קובעים חובת פרסום מעת לעת של תקנות,
החלטות ואקטים שלטוניים של הרשות המבצעת ושל רשויות שיפוטיות נוספות (ראו להלן).
הגרסה המחייבת של העיתון הרשמי האוסטרי מפורסמת בקובץ אלקטרוני בשפה הגרמנית.
העיתון נחלק לשלושה תת-עיתונים רשמיים .המידע הנכלל בעיתון הרשמי האוסטרי שונה מזה הנכלל
ב"רשומות" במדינת ישראל ולהלן סוגי פרסומים העיקריים המובאים בו8


העיתון הרשמי הראשון ( 8)BGBI Iחלק זה מתמקד בפרסומים הנוגעים לחקיקה אוסטרית
פדרלית ומובאים בו המסמכים האלה 8חוקים שהועברו על-ידי האספה הלאומית האוסטרית
(הבית התחתון בפרלמנט האוסטרי) 9חקיקה פדרלית שנתקבלה על-ידי הקנצלר והממשל
הפדרלי 9פרסומים של הקנצלר או של הקנצלר במשותף עם הממשל הפדרלי בדבר חוקים
פדרליים שבית-המשפט החוקתי פסק שאינם חוקתיים 9פרסומים של הקנצלר או של הקנצלר
במשותף עם הממשל הפדרלי בדבר חוקים פדרליים שאינם בני-אכיפה בשל חוקי המדינות
החברות במשטר הפדרלי האוסטרי 9הסכמים בין הממשל הפדרלי לבין המדינות החברות
במשטר הפדרלי האוסטרי.



העיתון הרשמי השני ( 8)BGBI IIחלק זה מתמקד בעיקר בתקנות ונכללים בו ,בין היתר,
הפרסומים האלה 8החלטות של נשיא המדינה 9תקנות שהוצאו על-ידי הממשל הפדרלי ,השרים,
נשיא האספה הלאומית ,נשיא בית-המשפט המינהלי ,נשיא בית-המשפט החוקתי ונציב פניות
הציבור – אם אין חובה לפרסם החלטות אלו בעיתון הרשמי השלישי 9כללי פרוצדורה בבתי-
המשפט המינהליים 9הסכמים שאינם מפורסמים בעיתון הרשמי הראשון בין הפדרציה לבין
מדינה חברה בפדרציה האוסטרית 9פרסומים נוספים מטעם גורמים הרשאים לפרסם תקנות9
תקנות שמתקינים גופים פדרליים אחרים ,אם הקנצלר אישר את פרסומם בעיתון הרשמי.



העיתון הרשמי השלישי ( 8)BGBI IIIחלק זה מתמקד בדין הבין-לאומי ונכללים בו פרסומים
אלה 8הסכמים בין-לאומיים של הפדרציה 9אמנות אשר אושרו על-ידי הפדרציה 9פרסומים של
הממשל הפדרלי או של שר ממונה אשר לאי-חוקיותם של אמנות והסכמים בין-לאומיים
ופרסומים בדבר החלטות בית-המשפט אשר לאי-חוקיותם של הסכמים מסוג זה 9החלטות של
גופים בין-לאומיים המחייבות את אוסטריה 459פרסומים אחרים בנוגע לתקנות או מידע אחר
החייב בפרסום בעיתון הרשמי השלישי.

 42חלק זה מבוסס גם על Ingrid Siess-Scherz, ECPRD Correspondent and Head of Legal, legislative and Research
.Service, ECPRD Request 1354, April 1, 2010
43
Österreichische Bundesverfassung, available at: http://www.ris.bka.gv.at/englische-rv, last entry: 27.7.2010.
44
Federal Act on the Federal Law Gazette, Publication Reform Act, Bundesgesetzblatt I No 100/2003.
 45ככל הנראה המדובר בהוראות האיחוד האירופי או גורמים בין-לאומיים אחרים שכלפיהם אוסטריה מחויבת.
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יצוין כי בחוק הרפורמות בפרסום נקבעה שורה של רפורמות והוראות בדבר דרכי פרסום חקיקה
באוסטריה ,ובמיוחד הוראות לעניין פרסום העיתון הרשמי באמצעים אלקטרוניים8
 האחריות לעריכת העיתון הרשמי נתונה בידי המחלקה החוקתית במשרד הקנצלר האוסטרי
( .)Bundeskanzleramt, Verfassungsdienstעל מחלקה זו מוטלת החובה להפעיל מאגר
אלקטרוני שמתפרסמות בו הרשומות האוסטריות (.)RIS – Rechtsinformationssystem
כיום מאגר המידע פתוח לכלל הציבור.

46

 מחודש ינואר  ,2004הגרסה האלקטרונית שמפרסם משרד הקנצלר במאגר האלקטרוני היא
הגרסה המחייבת מבחינה משפטית ( )legally bindingשל העיתון הרשמי על כל חלקיו.
גרסאות אלו חתומות ומקודדות בפורמט  ,)Extensible Markup Language( XMLשנעשה בו
שימוש במשרד הקנצלר ,והן מהוות ראיה לכך שהונפקו על-ידי משרד זה.
 במקביל לפרסום הגרסה הרשמית האלקטרונית מתפרסמת גרסה נוספת שאינה רשמית ,בידי
חברה פרטית המשמשת גם כמדפיס הרשמי של אוסטריה (חברת .)Wiener Zeitung GmbH
התדפיסים מתפרסמים בד בבד עם הגרסה האלקטרונית ועל בסיס הקבצים שהועלו למאגר
המידע האלקטרוני.
 מעבר לכך ,לשם שימור ארכיוני יש צורך בהפקתם של לפחות שלושה תדפיסים וארבעה
תדפיסים מאושרים מכל מסמך המפורסם בעיתון הרשמי .תדפיסים מאושרים מועברים
47
לארכיון הלאומי ,לספרייה הלאומית האוסטרית ולספריית הפרלמנט.
נוסף על הפרסומים בעיתון הרשמי הפדרלי במאגר המידע האלקטרוני ,יש פרסומים הנעשים בעיתונים
הרשמיים של תשע המדינות ( )Bundesländerהמרכיבות את הפדרציה האוסטרית ,וחלקם מצויים גם
48
במאגר האלקטרוני.

 .2.7איטליה
ההסדרה החוקית של פרסום העיתון הרשמי של איטליה ()Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana
49
מצויה בכמה דברי חקיקה ובצווים נשיאותיים.
העיתון הרשמי מפורסם על-ידי משרד המשפטים האיטלקי .הפצתו ופרסומו בפועל נעשים באמצעות
ה( Istituto poligrafico e zecca dello Stato-המדפיס הממשלתי).
בעיתון הרשמי שני חלקים מרכזיים ,ובהם פריטי המידע האלה8


סדרה כללית 8בסדרה זו חוקים וצווים כלליים ,החלטות בית-המשפט החוקתי ,סיכומים של
חוקי האיחוד האירופי ,חוקים אזוריים ( ,)Regional Lawמכרזים והתקשרויות פומביות.

 46אתר האינטרנט של  ,http://www.ris.bka.gv.at RISכניסה אחרונה .05.5.0252
47

The Publication Reform Act (§ 8 III).
 48במועד כתיבת המסמך מצויה במאגר המידע חקיקה של המדינות האלהBurgenland, Carinthia, Upper Austria, 8
.Salzburg, Styria, Tyrol, Vorarlberg
49
Law No 839 of 11 December 1984, Decree of the President of the Republic No 1092 of 28 December 1985,
Decree of the President of the Republic No 217 of 14 March 1986, Decree legislative No 163 of 12 April
2006.
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סדרת העיתונים הרשמיים 8רשימת הפרסומים הרשמיים ,פרוטוקולים של דיונים
( )convocazioni di assembleaוחלק מיוחד המוקדש להודעות בנוגע לתרופות ( specialità
.)farmaceutiche

העיתון הרשמי מפורסם בשתי גרסאות המחייבות מבחינה משפטית – בתדפיס ובקובץ אלקטרוני.
הבטחת האותנטיות של הגרסה האלקטרונית מושגת באמצעות חתימה אלקטרונית 50על המסמכים
51
המצויים בגרסה זו של העיתון הרשמי.
כיום יש שתי גרסאות לפרסום האלקטרוני של העיתון הרשמי 8גרסה חינם ,הפתוחה לציבור הרחב,
שבה רק גרסאות שאינן מאומתות ( )uncertifiedשל העיתון הרשמי 9גרסה בתשלום (הנרכשת כמנוי
שנתי) ,שבה גרסאות מאומתות של העיתון הרשמי .ראוי לציין כי כבר בשנה הקרובה יש כוונה להפוך את
המערכת כולה למערכת חינמית.
מעבר לכך ,משרד המשפטים האיטלקי מפרסם אוסף רשמי של חקיקה ראשית ומשנית בסדר כרונולוגי
( )Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italianaבאתר האינטרנט של המשרד02 .
המחוזות של איטליה 52מפרסמים גם הם עיתונים רשמיים מטעמם.

 .2.8בולגריה

53

הפרסום הרשמי בבולגריה מוסדר בדברי חקיקה אחדים ,בכמה רבדים ,ובהם חוק העיתון הרשמי משנת
 54,5773תקנות הארגון וההפעלה של האספה הלאומית 55וכללי הפרוצדורה הפנימיים של האספה
56
הלאומית.
הגרסה הרשמית של העיתון הרשמי בבולגריה ( Darzhaven vestnik: ofitsialno izdanie na Republika

 )Bulgariaמופקת בידי האספה הכללית הבולגרית (הפרלמנט) בתדפיס בלבד.
למרות זאת ,במקביל לפרסום הרשמי יש גרסה אלקטרונית של העיתון (שאינה מחייבת מבחינה
משפטית) ,אשר פתוחה לעיון הציבור הרחב .מחודש יולי  ,0226הגרסה האלקטרונית היא העתק מלא של
העיתון הרשמי כפי שהתפרסם בתדפיס .בגרסה אלקטרונית יש גם סיכומים של החלק המשפטי של
העיתונים הרשמיים שהתפרסמו מחודש מאי  0221ועד לחודש יולי .0226
לעיתון הרשמי שני חלקים עיקריים8


החלק הרשמי ( 8)Ofitsialen razdelבחלק זה מובאים הפרסומים האלה 8חוקים ,אמנות
והסכמים בין-לאומיים ,מסמכים מטעם הפרלמנט ,צווים ,תקנות וכללים של מועצת השרים,
צווים נשיאותיים ,החלטות של בית-המשפט החוקתי ,החלטות-בית המשפט המינהלי העליון

 50חתימה דיגיטלית (רצף ייחודי של ספרות בינריות אשר עובר הצפנה) משמשת לאימות זהות כותב מסמך אלקטרוני
ולהתחייבות החותם על תוכן המסמך.
 51בהקשר זה ראוי לציין כי כללי הניהול הדיגיטלי ( ,)Codice dell’amministrazione digitaleקובעים את הבסיס המשפטי
ליצירת ארכיון אלקטרוני של מסמכים רשמיים ,ובכלל זה הארכיון הכולל את העיתון הרשמי.
 52על-פי חוקת איטליה ,יש במדינה  02מחוזות ,וחלקם נהנים מאוטונומיה בניהולם השוטף.
 53חלק זה מבוסס גם על המקור.Bulgaria National Assembly, Reply to ECPRD Request 1354, April 1, 2010 8
54
The law on the state gazette (Zakon za "Darzhaven vestnik") of 7 November 1995, published in Darzhaven
vestnik No 89 of 6 October 1995.
55
The regulation on the organisation and activity of the National Assembly.
56
The internal rules of procedure of the National Assembly.
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בדבר חוקים הסותרים חוקים אחרים ,פרסומים בדבר פעולות הנשיא ,כללים והוראות מטעם
שרים והחלטות אחרות של גופים שלטוניים.


החלק שאינו רשמי ( 8)Neofitsialen razdelהחלטות אדמיניסטרטיביות של שרים ,ראשי המדינה
וגופים מוניציפליים ,הודעות של שרים ,מחלקות ממשלתיות אחרות ,רשויות מוניציפליות ,מכוני
מחקר ואקדמיה ,הודעות על רכישות ומכרזים ממשלתיים ,הודעות משפטיות וצווי זימון
( ,)subpoenaהזמנות לאספות כלליות של חברות ציבוריות ועוד.
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