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עבודות שירות בלבד ללקוח שייבא לארץ מעל
חצי קילוגרם של סם מסוכן מסוג פנטדרון
)(pentedrone
כנגד לקוח המשרד הוגש כתב אישום חמור שייחס לו יבוא לישראל של סם מסוג פנטדרון
) (pentedroneבמשקל של למעלה מחצי ק"ג .בעקבות ייצוג משרדנו הושג הסדר מקל ביותר
עם פרקליטות מחוז תל אביב ,במסגרתו הלקוח הודה בעובדות ובעבירות כתב אישום
מתוקן ובתמורה הצדדים עתרו במשותף לעונש של  6חודשי עבודות שירות בלבד .בית
המשפט המחוזי בתל אביב מצא לנכון לכבד את הסדר הטיעון וההליך הפלילי כנגד
הלקוח הסתיים מבלי שריצה אפילו יום אחד של מאסר בפועל.

עבודות שירות בלבד ללקוח שהורשע ביבוא של למעלה מחצי ק"ג של סם
מסוכן מסוג פנטדרון )(pentedrone
לקוח המשרד הורשע על פי הודאתו בעובדות כתב אישום מתוקן בביצוע עבירה של יבוא סמים מסוכנים לפי
סעיף  13יחד עם סעיף 19א לפקודת הסמים המסוכנים ]נוסח חדש[ ,התשל"ג.1973-
על-פי עובדות כתב האישום ,הלקוח רכש סם מסוג פנטדרון ) (pentedroneבמשקל  598.76גרם נטו,
וזאת במטרה לייבא את הסם ארצה.
הלקוח ייבא את הסם ,על ידי כך שהזמינו מהספק ,באמצעות מסירת שם בדוי של אחר וזאת לכתובת
הממוקמת בסמוך למקום מגוריו.
סם הפנטדרון ) (pentedroneהינו נגזרת מבנית של הסם המסוכן  Methcathinoneוהינו סם מסוכן
כהגדרתו בפקודת הסמים המסוכנים.
כאמור ,בעקבות ייצוג משרדנו הושג הסדר דיוני מקל ביותר עם פרקליטות מחוז תל אביב ,במסגרתו הלקוח
הודה בעובדות ובעבירות כתב אישום מתוקן ובתמורה הצדדים עתרו במשותף לעונש של  6חודשי עבודות
שירות בלבד .בית המשפט המחוזי בתל אביב מצא לנכון לכבד את הסדר הטיעון וההליך הפלילי כנגד
הלקוח הסתיים מבלי שריצה אפילו יום אחד של מאסר בפועל.
כב' השופט מרדכי לוי מצא לנכון לכבד את ההסדר בהיותו סביר ומאזן נכונה בין האינטרס הציבורי לאינטרס
האישי של הנאשם.
להלן העתק פסק הדין )ת"פ  (49232-01-17שניתן בעניינו של הלקוח .מפאת החיסיון והשמירה על
פרטיותו ,פרטיו המזהים ומידע חסוי אחר הושמטו.
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