
 תגובת המאשימה:

 

התייצבות הנאשמים לדיון אינה רואה מקום לשנות מהחלטות בית המשפט הנכבד בדבר  המאשימה

 מהטעמים הבאים:  ההקראה,

 

כך קבע  בעניינו. נוכח במהלך ניהול המשפטכי נאשם  היא הנחת המוצא בהליך הפלילי .1

)להלן:  1982-תשמ"בההפלילי ]נוסח משולב[, לחוק סדר הדין  126המחוקק בסעיף 

 ברקי פטה המפריס בע"מ נ' מ"י 7357/95בג"צ ) בית המשפט העליוןוכך גם קבע  "("פהחסד"

 .(, אליו הפנה המבקש(1996) 4, פסקה 769( 2פ"ד נ)

 

משפטו חשיבות גם בהיבט של מראית פני הצדק ואמון הציבור בהגינות בלנוכחות הנאשם 

ההליך הפלילי ביחס לנאשמים כולם. יפים לעניין זה דבריו של כב' הנשיא )כתוארו ושוויוניות 

 אז( ברק:

נוכחות נאשם במשפטו אינה אך ביטוי לאוטונומיה של הרצון הפרטי שלו. "

 ]...[ הצורך לקיים. ביסוד ערך זה מונח נוכחות נאשם במשפטו היא ערך ציבורי

]הדגשות  (1)שם, פסקה   ."גם יחד 'מראית פני הצדק'ואת  'בהדרוהצדק 'את 

 הוספו[

 

שאת בשעה שעסקינן בדיון הקראה שהינו  ביתר מתעצמיםבדבר מראית פני הצדק  הדברים .2

דיון הקראה אינו דיון טכני. הוא מהווה פתיחה של הדיון הפותח את משפטו של הנאשם. 

 ך משמעויות משפטיות הקבועות בדין. המשפט ויש לכ

 

 לחסד"פ:  143המחוקק קבע את מהות דיון ההקראה בסעיף  .3

, ויסביר באזני הנאשםתחילת המשפט יקרא בית המשפט את כתב האישום ב"

לו, אם ראה צורך בכך, את תכנו, אולם רשאי בית המשפט לא לעשות כן לגבי 

נאשם המיוצג על ידי סניגור, אם הודיע הסניגור לבית המשפט, כי קרא את כתב 

; ודעהאישר הנאשם את הההאישום באזני הנאשם והסביר לו את תכנו, ואם 

 ]הדגשות הוספו[ ".דברי הנאשם וסניגורו יירשמו בפרוטוקול

 

מנוסח הסעיף עולה כי נוכחותו של הנאשם נדרשת גם כאשר הוא מיוצג על ידי סנגור. אמנם,  .4

אולם, ברי , לחסד"פ( 128תיר פתח לקיום הליך הקראה ללא נוכחות נאשם  )סעיף והמחוקק ה

 כי סעיף זה מבטא חריג לכלל. 

 

כי דיון ההקראה  10.5.2020-ו 18.2.2020לא בכדי קבע בית המשפט הנכבד בהחלטותיו מיום  .5

 יתקיים בנוכחות הנאשמים, לצד באי כוחם. 

 
כדי להצדיק את התוצאה החריגה של היעדרות נאשם מפתיחת  אין בטעמים שהוצגו בבקשה .6

  משפטו. 

 



באמור משום הבעת עמדה ביחס אין נבהיר כי תגובה זו מתייחסת אך לדיון ההקראה, ומובן כי  .7

 דיונים אחרים. סוגי ל בהתייחסלבקשות אחרות, אם וככל שיוגשו, 

 

 התייצבותר לפיכך, המאשימה אינה רואה מקום לשנות מהחלטות בית המשפט הנכבד בדב .8

  הנאשמים בדיון ההקראה.

 

 

 ."ה אייר תש"ףכ, 2020מאי  19 ,שלישי יום


