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ירצה  56חודשי מאסר על יבוא  3ק"ג קוקאין
לישראל לאחר שערעורו נדחה
בית משפט העליון דחה לאחרונה את ערעורו של אזרח ברזיל שהואשם בעבירות של סחר
בסם וניסיון להכניסו לתוך ישראל ]ע"פ  .[6886/17הגבר נתפס בנתב"ג עם מזוודה בעלת
דופן כפול שבה הוסתרו  3ק"ג קוקאין .בית המשפט המחוזי גזר עליו  56חודשי מאסר
והכרזה כי הוא סוחר סמים ,אולם הוא ערער בטענה שעונשו חמור מידי וכי לא התחשבו
בנסיבותיו האישיות .בית המשפט העליון דחה את הערעור והוא ירצה את עונשו כפי
שנקבע במחוזי.
המערער הוא תושב ברזיל ,שקשר קשר עם אזרח אחר לייבא סמים לישראל .בתאריך  19.8.16הוא קיבל
משותפו מזוודה בעלת דופן נסתרת ,שבה הוטמנו  3,000גרם קוקאין שקיות קוקאין ו 3000-דולר לרכישת
כרטיס הטיסה ולהוצאות .הגבר נתפס בנתב"ג עם הגיעו .הוא נשפט בבית המשפט המחוזי מרכז-לוז בתאריך
 26.6.16והורשע בעבירות של קשירת קשר לביצוע פשע ,ייבוא סם מסוכן והחזקת סם שלא לצריכה
עצמית .בגין אלה נגזרו עליו  56חודשי מאסר בפועל בניכוי תקופת מעצרו ,מאסר על תנאי ,הכרזה עליו
כסוחר סמים וחילוט כספים שנמצאו אצלו .הגבר ערער עם בקשה שעונשו יוקל.
הדיון בערעורו התקיים בבית המשפט העליון בתאריך  ,19.2.18בראשות כב' המשנה לנשיאה ח' מלצר ,כב'
השופטת ד' ברק-ארז ,כב' השופט ג' קרא .ב"כ המערער אמר כי נסיבותיו האישיות דורשות התחשבות :הוא
אזרח זר ,נעדר עבר פלילי ,נמצא בארץ לבד ואינו דובר על השפה .חלקו בעבירה שולי ,יחסית לאנשים
ששלחו אותו .כמו כן צוין כי הציעו לו כמה פעמים בעבר לשמש כבלדר אך הוא סירב ,ונעתר לדרישות אלה
עקב איומים .היה מקום להתחשב בכך שנטל אחריות מלאה על מעשיו ובכך שלא היה זכאי לתסקיר מטעם
שירות המבחן; ב"כ המשיבה טענה כי עונשו של המערער הולם את חומרת מעשיו והתחשב במכלול נסיבותיו
האישיות .נלקח בחשבון היותו אזרח זר והעובדה שנטל אחריות .הודגש כי הוא יהיה זכאי בעתיד לדיון בפני
ועדת שחרורים וגם להגיש בקשה לרצות את מאסרו בברזיל.
השופטים הסכימו עם טענות המשיבה ודחו את הערעור .אין זו דרכו של בית המשפט העליון להתערב בעונש
שהוטל על ידי ערכאה דיונית ,אלא אם נפלה בהחלטות טעות או חריגה מהותית מהמקובל .הם הדגישו כי
עבירה של החדרת סמים אל תוך ישראל היא חמורה ,כל שכן כשמדובר בכמות סם כל כך גדולה כפי שניסה
המערער להעביר .צוין כי בית המשפט המחוזי כבר התחשב בנסיבותיו האישיות של המערער ואין מקום
להתחשבות נוספת .הוא ירצה את עונשו כפי שנקבע 56 ,חודשי מאסר ,מאסר על תנאי ,הכרזה שהוא סוחר
סמים וחילוט כספים שנמצאו אצלו.
ב"כ המערער :עו"ד אביעד חייט.
ב"כ המשיבה ,מדינת ישראל :עו"ד סיון רוסו.
משרדנו לא ייצג בתיק זה.
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