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צעיר ירצה  17חודשי מאסר בפועל על סחר
בסמים לאחר שערעורו נדחה
בית משפט המחוזי בירושלים דחה ערעור של נאשם שסחר בסמים מסוכנים ,והוא ירצה
 17חודשי מאסר בפועל וישלם קנס ]עפג  .[41045-10-17המערער מכר לסוכן משטרתי
סמוי סמים מסוכנים בשלוש הזדמנויות שונות .הוא הורשע בסחר בסמים ונגזרו עליו 17
חודשי מאסר בפועל וקנס בסך  .₪ 5000הצעיר ערער על חומרת עונשו וטען כי הוא עובר
תהליך שיקום .בית המשפט החליט שלא להתערב בהחלטת בית משפט קמא והותיר את
ההרשעה ואת גזר הדין ,במיוחד לאור תסקיר המבחן שגורס כי קיימת סבירות גבוהה
שהנאשם יחזור על מעשיו בעתיד.
בחודש מרץ  2017מכר המערער לסוכן משטרתי בשלוש הזדמנויות שונות סמים מסוכנים מסוג חשיש
וטבליות מסוג  .MDMAהוא הודה בפני בית משפט קמא על שלוש עבירות סחר בסם מסוכן לפי סעיפים
 13,19לפקודת הסמים המסוכנים .תסקיר שירות המבחן העלה כי המערער ,בשנות ה 30-לחייו ,משתמש
בסם מסוכן מסוג חשיש כבר מגיל  .15יש לו עבר פלילי והוא אף ריצה עבודות שירות בגין עבירות שונות.
ההערכה היא כי הוא ישוב לבצע עבירות סמים גם בעתיד.
בית משפט קמא הדגיש את הפגיעה הקשה של עבירות סחר בסמים מסוכנים ואת מדיניות הענישה הקשה
בתחום .מתחם העונש ההולם עמד על  24-12חודשי מאסר בפועל ולכן הורשע הנאשם ונגזרו עליו 17
חודשי מאסר בפועל ,מאסר על תנאי וקנס בסך .₪ 5000
הנאשם ערער על מתחם הענישה ועל העונש שקיבל בטענה ששותפו קיבל עונש מופחת ולאור זה שהוא
עובר תהליך שיקום מוצלח.
בית המשפט המחוזי בירושלים ,בשבתו כבית דין לערעורים ,החליט כי לא נפל כל פגם בהחלטת בית משפט
קמא ואין עילה להתערב בהרשעה או בגזר הדין .מתחם הענישה הולם את נסיבות ביצוע העבירה וחומרתה.
הודגש שהמערער חזר על מעשיו שלוש פעמים ,הוא מתקשה בהצבת גבולות ומשתמש כדרך שגרה בסמים
מסוכנים .כמו כן חומרת מעשיו של שותפו לפשע היא פחותה לעומת מעשיו של המערער ולכן אין מקום
להשוות בין ההרשעות והעונש שקיבלו .הערעור נדחה והמערער ירצה את העונש שנגזר עליו 17 ,חודשי
מאסר בפועל ,מאסר על תנאי וקנס בסך .₪ 5000
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