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אזרח אוקראיני ירצה  6שנות מאסר על ניסיון הברחת  6ק"ג קוקאין
מברלין
בית משפט המחוזי מרכז-לוד הרשיע לאחרונה אזרח זר מאוקראינה ,וגזר עליו  6שנות מאסר על הברחת
 6ק"ג קוקאין ]ת"פ  .[41280-09-16האדם נתפס בבדיקה שגרתית במכס בהגיעו מברלין ובמזוודתו
נמצאו מעל  6ק"ג קוקאין .האדם הודה במיוחס לו ,אולם טען שהוא רק הבלדר .השופטת ציינה
לחומרה את עבירת יבוא סם מסוכן ואת הכמות שנתפסה ,קבעה שהוא סוחר סמים וגזרה עליו רף ענישה
גבוה של  6שנות מאסר.
הנאשם הודה כי בטיסה מברלין ביום  6.9.16הביא עימו מזוודה ובה מוחבאות בבטנה נסתרת  6חבילות ובהן סם מסוג קוקאין,
במשקל  6ק”ג .הנאשם ניסה לצאת מאולם הנוסעים אך נעצר בבדיקה שגרתית במכס .הוא הואשם בעבירה של יבוא סם מסוכן ,לפי
סעיף  13לפקודת הסמים המסוכנים.
בית המשפט המחוזי מרכז-לוד דן במקרה בישיבה בתאריך  12.11.17בראשות כב’ השופטת דנה מרשק מרום .ב”כ המאשימה
טוענת כי הנאשם אינו אזרח ישראלי אלא אזרח אוקראינה ולכן אין לה רישומים על עבר פלילי קודם או רקע על נסיבות מקלות של
חייו .לדבריה הנאשם נתפס במקרה ,ללא ידע מוקדם ,והיה עלול לגרום לנזק משמעותי לציבור .סם הקוקאין נחשב לאחר מהסמים
המסוכנים והחמורים והכמות שהבריח הנאשם שווה ליותר מ 20,000-מנות סם .לא ידוע מה חלקו של הנאשם בכל פרשת ההברחה,
להוציא תפיסתו .המאשימה דורשת מתחם ענישה גבוה ,בין  9-6שנות מאסר בפועל ,נוסף על קנס.
ב”כ הנאשם טען היא הוא אזרח מדינה הנתונה לקשיים כלכליים וכי אינו מעורב בפרשת ההברחה ,אלא רק התבקש להעביר את
המזוודה .הוכחה לכך היא שלא נמצאו טביעות אצבע שלו על החבילות עצמו ,אלא של אדם אחר שלא נתפס .באשר לנסיבות
אישיות ,הנאשם נשוי עם שלושה ילדים ,הביע הסתייגות מביצוע העבירה ואף מסר לחוקרים תמונה ודרכון של החבר שמסר לו את
המזוודה .כמו כן אין לו איש בארץ שיבקר אותו ויסייע לו בתקופת מאסרו .לאור אלה מבקש סנגורו רף מתחום נמוך העומד בין 30
חודשי מאסר ל 6-שנות מאסר.
בדיון הסכימה השופטת עם טענות ההגנה שאפשר להניח כי הנאשם בלדר ולא יוזם ההברחה .עם זאת הדגישה את הערך המוגן של
הגנה על שלום הציבור שנפגע ואת ההשלכות של סם מסוכן מסוג קוקאין ,במיוחד הכמות הגדולה שנתפסה .לאור נתונים אלה היא
לא מוצאת לנכון לקבוע את הרף הנמוך של הענישה ,הגדירה את הנאשם כסוחר סמים וגזרה עליו  6שנות מאסר בפועל ומאסר על
תנאי .לאור היותו אזרח זר לא הוטל עליו קנס .כספים שנתפסו ברשותו חולטו והופקדו בקנטינת הכלא.
בשם הנאשם :עו”ד ברנשטיין.
בשם המאשימה ,מדינת ישראל :פרקליטות מחוז מרכז ועו”ד הינד נאבולסי.
משרדנו לא ייצג בתיק זה.
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