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הקלה בענישה על עבירות סמים עקב מחדלי
המשטרה
בית משפט השלום בתל אביב גזר עבודות שירות בלבד לאדם שנתפס מוכר סמים
לשוטרת סמויה וכן מגדל בביתו מריחואנה במשקל כולל של  6ק"ג.
לפני מספר ימים נגזר עונש קל יחסית ,של חצי שנה עבודות שירות ,קנס ומאסר על תנאי ,בגין מכירת סמים
לשוטרת סמויה וגידול מריחואנה בהיקף של שישה ק"ג .מדובר בפסיקה שקיבלה את הסדר הטיעון שנרקם
מול הפרקליטות ,כאשר מכתב האישום המקורי נמחקו מספר עבירות ,ונותרו גידול של כ 40 -שתילים בבית
הנאשם ,וכן סחר בסמים בהיקף של גרמים בודדים .סנגורו של הנאשם טען בפני בית המשפט כי יש
להסתפק בענישה שיקומית או במניעת הרשעה ,ואילו הפרקליטות טענה לשנתיים מאסר.
טענתו של הסנגור )עו"ד שי שורר( לענישה מופחתת או לאי הרשעה התבססה על שני מישורים עיקריים.
הראשון הוא מחדל חקירה שעלה מעדותו של בלש משטרה ,לפיה את שתילי המריחואנה שנתפסו שקל
במשקל של רשת מרכולים מפורסמת בתל אביב ,עקב היעדרו של ציוד הולם בתחנה .כמו כן סיפר הבלש כי
לצורך איפוס המשקל הביא עימו משקולת פרטית ,ולא משקולת תקנית של המשטרה .הטיעון השני של
הסנגור נגע לנסיבותיו האישיות של הנאשם ,כפי שעלו מתסקיר שביצע שירות המבחן .לפי התסקיר ,לאחר
השחרור ממעצר השתתף הנאשם בתהליך שיקומי-טיפולי בקבוצה ובאופן פרטני ,ולכן ניתנה המלצה
להימנעות ממאסר בפועל שעלול לפגוע בהתקדמות הטיפולית.
כב' השופטת לימור מרגולין-יחידי מבית משפט השלום בתל אביב התייחסה לדברי הסנגור וקבעה כי הטענות
לגבי מחדלי החקירה אינן סתמיות .כמו כן ,בית המשפט הנכבד ייחס חשיבות לעובדה שמדובר בסם שאינו
נמנה על הקשים ,ולכך ששותפו של הנאשם לפשע טרם נתפס ועל כן הוא היחיד נכון להיום שנותן את הדין
על המעשים .מאידך ,לפי בית המשפט עדיין מדובר בכמות גדולה מאוד של סמים ,ולכן אין מקום לסטות
ממתחם הענישה אך יש להעניש באופן מינימאלי לאור השיקול השיקומי .על כן ,נקבעה כאמור חצי שנת
מאסר ,שהיא הגדולה ביותר שניתן לרצות במסגרת עבודות שירות ,וזאת לצד קנס ,מאסר על תנאי
והתחייבות כספית כעונשים מרתיעים ונלווים.
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