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נשא אקדח טעון וירצה  15חודשי מאסר לאחר שהעליון דחה את
ערעורו
בית המשפט העליון דחה לאחרונה את ערעורו של צעיר שנתפס עם אקדח טעון והוא ירצה  15חודשי
מאסר כפי שנגזר עליו במחוזי ]ע"פ  .[4215/18הצעיר נמצא עם אקדח טעון בתחמושת חיה ברשות
רבים .כמו כן צורפו לכתב האישום עבירות החזקת סם מסוכן מסוג חשיש .על אף גילו הצעיר והעדר עבר
פלילי ,דחה העליון את ערעורו.
המערער נתפס מתהלך בסמטה סמוכה לחצר ביתו בעכו העתיקה כשהוא נושא על גופו אקדח טעון בארבעה כדורים בקוטר 0.38
מ”מ .לכתב אישום זה צורפו אישומים קודמים על נשיאת סם מסוכן מסוג חשיש במשקל  2.91גרם ונשיאת סם מסוכן מסוג חשיש
במשקל  0.46גרם חשיש.
המערער נשפט בבית המשפט המחוזי חיפה בתאריך  ,29.4.18והורשע בעבירות של נשיאת נשק ותחמושת .כמו כן צירף להליך שני
כתבי אישום שבהם הודה בהחזקת סמים או שימוש בסמים כשביצע בעודו קטין .בגין אלה הוטלו עליו  15חודשי מאסר ומאסר על
תנאי .הוא ערער לעליון בטענה שעונשו חמור מידי וכי היה קטין בעת ביצוע עבירות הסמים.
הדיון בערעורו התקיים בבית המשפט העליון ,בשבתו כבית משפט לערעורים פליליים ,בתאריך  ,8.7.18בראשות כב’ הנשיאה א’
חיות ,כב’ המשנה לנשיאה ח’ מלצר ,כב’ השופט י’ אלרון .ב”כ המבקש טען כי האקדח הוא אקדח שמיועד ליריית זיקוקים וכי
המערער לא נתפס ברשות רבים אלא בחצר ביתו .נוסף על כך מסר לשוטר מיד את האקדח עם מעצרו .כל אלה מצדיקים הקלה
בעונשו .נוסף על כך ,את עבירות הסמים ביצע בהיותו קטין ויש להתחשב בכך ובעובדה שאף פעם לא ריצה עונש מאסר בפועל.
נמסרה המלצת שירות המבחן לענישה מוחשית; ב”כ המשיבה דחתה טענות אלה ומסרה כי בית משפט קמא התחשב בכל העובדות
וכי האקדח נמצא עליו ברשות רבים ולא כפי שהוא טוען .יתרה מכך ,האקדח היה טעון בתחמושת ולא בזיקוקים.
השופטים קיבלו את עמדת המשיבה ודחו את הערעור .אין להמעיט בחומרת עבירות הנשק ובסכנה שנשקפת מהן לחיי אדם .גם אם
הנאשם נעדר עבר פלילי ,העונש שהוטל עליו הולם את חומרת מעשיו ולא חורג ממדיניות הענישה המקובלת על עבירות אלה .על
אף גילו הצעיר והעובדה שזהו מאסרו הראשון מאחורי סורג ובריח ,יש לקבל את המלצת שירות המבחן לענישה מוחשית .משום כך
ערעורו נדחה והוא ירצה את העונש שהוטל עליו במחוזי.
ב”כ המערער :עו”ד פארס בריק.
ב”כ המשיבה ,מדינת ישראל :עו”ד קרן רוט.
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