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עבירת הזמנת סמים בדואר והעונש בצידה
הזמנת סמים באינטרנט הפכה לפופולארית ביותר בשנים האחרונות ומאפשרת לכל מי
שחפץ בכך להזמין סמים אונליין דרך אינסוף אתרים שמציעים את שירותם .השיטה היא
פשוטה ומאפשרת בקליק אחד  -לרכוש את הסמים ולקבלם ישירות בדואר .יחד עם זאת
חשוב לזכור שהחוק מתייחס להזמנת סמים באינטרנט כאל עבירת יבוא סמים לכל דבר
ועניין .עו"ד אסף דוק מסביר אודות שיטת הזמנת הסמים בדואר ועל העונשים הצפויים
הן לרוכשים והן לסוחרים.

הזמנת סמים בדיוור ישיר ללקוח
שיטת ייבוא סמים בדואר הפכה כיום לנפוצה ולנגישה יותר מאי פעם .אלפי אתרי מכירה מציעים למשתמשים
קנייה מהירה ובטוחה של הסם לצד משלוח ישיר בדואר .בנוסף ,הם מציידים את המשתמשים במדריכים
המפרטים כיצד לגדל את הסם בביתם ואפילו איך לחמוק ממעצר .אומנם ,הן הרוכשים והן הסוחרים,
עוברים עבירה פלילית חמורה בין אם הם מודעים לכך ובין אם לאו.

מה העונשים הצפויים למי שמזמין סמים במשלוח ישיר בדואר?
קנייה ומכירה של סמים באינטרנט מוגדרת כעבירת ייבוא של סמים ,לצדה עונש מאסר של עד עשרים שנים
לפי סעיף  13לפקודת הסמים המסוכנים .לאור הפופולאריות ,הנגישות והקלות שבעניין ,הזמנת סמים
בדואר הפכו לנפוצות וכל המזמין זאת ,ללא קשר לכמות ,הופך בקלות לסוחר סמים .אומנם ,באמצעות
עורך דין ניתן להוכיח כי הזמנת הסמים בוצעה לשימוש אישי בלבד ולא למטרות סחר.

האם מי שמזמין סמים בדואר הופך לסוחר סמים גם אם זה למטרת שימוש
עצמי?
הזמנת סמים בדואר ,מתבצעת בפשטות ,בזמינות ובמהירות ,דרך אחד מאינספור האתרים הרבים ברשת
המציעים את השירות הנפוץ הזה .על כן ,ללקוח אין אפשרות לדעת מנין מגיע הסם והאם אין הוא עובר דרך
גבולות ישראל .בעקבות כך ,לרוב משטרת ישראל מייחסת ללקוחות עבירה של יבוא סמים ,גם אם בפועל
מטרת הקנייה הייתה לצורך שימוש עצמי .במידה והרשויות צלחו בהוכחת כוונה פלילית – ההתייחסות הינה
כאל עבירת ייבוא סמים לישראל .עבירה זו היא עבירה חמורה ובליווי משפטי נכון בידי עורך דין פלילי ניתן
למזער את הנזקים ולהטיב בטווח הארוך.
בפועל ,החזקת סמים לשימוש עצמי ,לרבות חשיש ,מריחואנה ואף קוקאין ,מהווה עבירה לצדה נקבע עונש
מאסר של עד שלוש שנים ,וזאת בהתאם לכמות הסם שנתפס .לעומת זאת ,נקבע עונש מאסר של עד
עשרים שנים או קנס של עד חמישה מיליון ושש מאות חמישים אלף שקלים בגין עבירת ייבוא וסחר בסמים.
מדובר בהבדלי ענישה עצומים ,למרות שגם עברו הפלילי של החשוד משחק תפקיד בגזר הדין שיינתן על ידי
בית המשפט.

כיצד לנהוג במידה והוגש נגדך כתב אישום או נעצרת בגין הזמנת סמים
באינטרנט?
כפי שהמאמר דן ,הזמנת סמים בדואר מהווה עבירה פלילית חמורה .מבצעיה עשויים להיות מואשמים ואף
מורשעים בעבירות של ייבוא וסחר בסמים בגינן נקבע עונשי מאסר של עד עשרים שנים מאחורי סורג ובריח.
עורך דין מנוסה ייבחן את כמות הסם שהוזמנה ו/או נתפסה תוך ניסיון להוכיח כי הדבר היווה למטרת שימוש
עצמי ובכך להקל על עונש המאסר .בכל מקרה כדאי לפנות להיוועצות מידית עם עורך דין שילווה אותך
לאורך ההליך הפלילי נגדך שכן עבירות סמים הן עבירות פליליות חמורות שתוצאותיהן כוללות אפשרות
שהייה למשך זמן ממושך בבית הסוהר.
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זומנת לחקירה או הוגש נגדך כתב אישום בגין הזמנת סמים בדואר?
הנך זקוק לעו"ד פלילי מנוסה שייסע לך בניהול ההליך הפלילי נגדך ,בין אם זה בחקירה המשטרתית ובין אם
זה בכותלי בית המשפט ,שכן המדובר בעבירה פלילית שתוצאתה יכולה להיות חמורה מאוד עבורך הכוללת
כאפשרות סבירה לחלוטין גם שהייה מאחורי סורג ובריח .משרדנו מספק ייעוץ וייצוג משפטי לנאשמים
המואשמים בעבירות סמים מזה תקופה ארוכה ובכך שומר נאמנה על הזכויות והאינטרסים שלהם תוך
לחימה עיקשת ,רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם .במידה ונלקחת
לחקירה או הוגש נגדך כתב אישום בגין עבירות קנייה או מכירה של סמים באינטרנט פנה ללא דיחוי
להתייעצות עימנו בטלפון  052-6885006או השאר פרטים ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרונות
מקצועיים בהתאמה אישית .הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדך .סודיות מלאה מובטחת.

דוגמאות למקרים בהם הובלנו לסגירת תיקי הזמנת סמים בדואר
סגירת תיק פלילי בפעם השניה ללקוח בעבירות יבוא סמים באינטרנט
ביטול כתב אישום ללקוח שהואשם ביבוא סמים באינטרנט
סגירת תיק משטרה בעבירות יבוא סמים באינטרנט
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