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זיכוי מעבירות סמים – כיצד הוא מושג?
אנשים רבים בישראל מוצאים את עצמם בפני חקירות ואישומים בגין עבירות סמים ,בין
אם לצריכה עצמית או בכמויות מסחריות .חשוב לדעת כי לעיתים קרובות יכול עורך דין
פלילי להוביל לזיכוי מוחלט מהעבירות ולסגירת התיק מכל וכל.

דרכים רבות להשגת זיכוי מעבירות סמים
למעשה ,תפקידו של עורך הדין הוא לאתר בחומרים כל נסיבה העשויה להקל עם מרשו או להפריך את
טיעוני התביעה .בתוך כך ,ישנם מצבים המאפשרים להשיג זיכוי מוחלט מהעבירה ואפילו אם נתפסו על
הנאשם או אצלו סמים מסוכנים ,שתילים ,אמצעי גידול וכדומה .לדוגמא ,אם בתיקו של הנאשם נתפסו
סמים אך לטענתו אלו הושמו שם בלא ידיעתו ,או שנתבקש להעביר את התיק מבלי שהתעורר אצלו חשד
סביר לקיומו של סם ,ייתכן מאוד שניתן יהיה להשיג זיכוי .מאחר שקצרה היריעה מלתאר את כל הדרכים
הפתוחות להשגת זיכוי נתאר להלן כמה מהנפוצות שבהן.

תקלות בבדיקות סמים בתחנת המשטרה
לעיתים קרובות כאשר נתפס חשוד בעבירת החזקת סמים ,ובמיוחד אם הוא נוהג ברכב ,יבוצעו בתחנת
המשטרה בדיקות לגילוי שרידי סם בגופו .מדובר בעיקר בבדיקות שתן ודם המתחלקות לשני סוגים .הסוג
הראשון הוא ערכות בדיקת שתן הנראות כמו ערכות הריון ,שנותנות באופן מהיר מאוד תוצאה כללית.
כלומר ,הימצאות סם בגוף ,אי הימצאותו או תוצאה שאינה חד משמעית .כבר לתוצאות אלו עשויה להיות
השלכה משמעותית על המשך הטיפול בתיק ,לרבות שלילה מנהלית של הרישיון והחרמת הרכב ,וכמובן
חיזוק או החלשת הראיות להמשך ההליך הפלילי.
יחד עם זאת ,לעיתים קרובות משטרת ישראל אינה מתנהלת באופן תקין לחלוטין ,שכן השוטרים בתחנה
עשויים לבצע טעויות בלקיחת הדגימה הראשונית ובפרשנותה .לכך מצטרפות הבדיקות הבאות שלהן
חשיבות גדולה עוד יותר .מדובר בבדיקות שתן ודם שנשלחות למדור זיהוי פלילי ,וביכולתן לתת תוצאות
ברורות וחד משמעיות לגבי הימצאות הסם וכמותו .גם כאן ,חשוב לדעת שישנם נהלים ברורים לגבי אופן
לקיחת הבדיקות ,זמן שמירתן בתחנה ,שמירה בקירור ,כלי הדגימה ועוד .לעיתים קרובות מתבצעות חריגות
מנהלים אלו בתחנה עצמה ,והמשמעות היא שלא ניתן להסתמך עליהן לקביעת אשמה .על כן ,במקרים
רבים כבר הצליחו עורכי דין להביא לזיכוי מוחלט של נאשמים עקב פגמים בניהול הבדיקות.

חיפוש לא חוקי על הגוף – עילה לזיכוי
חוק סדר הדין הפלילי מניח לשוטרים לבצע חיפוש על גופו של אדם ,במידה שהוא נמצא במקום או בקרבת
מקום שבו מתבצע חיפוש ,ואם אצל השוטרים מתעורר חשד סביר כי מצוי בחזקתו דבר מה שהם מחפשים
או שהם רשאים לחפשו .לכאורה מדובר בגדרה נרחבת המותירה שיקול דעת גדול לשוטרים ולתחושות הבטן
שלהם .ואולם ,באותה הנשימה היא גם אוסרת על ביצוע חיפוש מבלי שהאדם מעורר חשד סביר .לדוגמא,
אם אדם מבלה במועדון שבו נתפסו בעבר סמים ,אין בכך כדי לעורר חשד סביר .המשמעות היא שגם אם
נתפסו עליו סמים ,יהיה השוטר חייב להסביר מה בהתנהגותו או במראהו עורר את החשד ,כלומר היבטים
ספציפיים לאותו האדם .במידה שלא יצליח להצדיק את החשד הספציפי הרי שמדובר בחריגה מסדר הדין
הפלילי ,ולכן גם אם נתפסו סמים על אותו האדם הוא יזוכה.

הסכמה לא חוקית לחיפוש סמים בבית
על פי סדר הדין הפלילי מותר לבצע חיפוש בביתו של אדם אם קיים צו חתום על ידי שופט ,אם ישנו חשד
סביר בזמן אמת ,או אם האדם הסכים לביצוע חיפוש .ואולם ,במקרים רבים השוטרים אינם מיידעים את
החשוד בדבר זכותו לסרב לחיפוש ,ואינם מסבירים לו כי סירוב הינו זכותו החוקית שאינה מעידה על אשמה.
לכן ,אם אדם הסכים שיחפשו בחפציו או בביתו מבלי שהוסברו לו זכויותיו ,ובוודאי אם נאמר לו שאם יסרב
יעצרו או יעכבו אותו – הרי שיש בכך חריגה מסדר הדין הפלילי .במקרה זה ,גם אם נתפסו סמים בביתו לא
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ישמש הדבר בתור ראיה כנגדו וניתן להשיג זיכוי .למעשה ,כל מקרה שבו לא מסבירים לאדם את זכויותיו,
שלא מסבירים לגבי אי תקפות חיפוש ללא צו ,ואפילו אם מתקיימות חריגות קטנות יותר כמו עיכוב יתר על
המידה בתחנה – כל אלו יכולים לשמש את עורך הדין הפלילי על מנת להביא לפסילת הראיות ולזיכוי
הנאשם.

}{*:fast_contact

כל הזכויות שמורות למשרד עורכי דין אסף דוק

