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חקיקה שאוזכרה:
פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש] ,תשל"ג :1973-סע' (7א)( ,ג)
חוק השיפוט הצבאי ,תשט"ו :1955-סע' 127א133 ,

הכרעת – דין
על פי הודאתו ,מורשע הנאשם בשתי עבירו ת של שימוש בסם מסוכן לפי סעיף (7א) ו(-ג)
סיפא לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש] ,התשל"ג –  ,1973בהתאם לכתב האישום
ולפרטים הנוספים.
ניתנה היום ,כ"א בחשוון התשע"ט ,30/10/2018 ,והודעה בפומבי ובמעמד הצדדים.
___( ___ ) -
שופט
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גזר הדין
הנאשם נותן את הדין בגין שתי עבירות של שימוש בסם מסוכן ,על כך שבמהלך שירותו
הצבאי ביצע שימוש בסם מסוכן מסוג קנאביס ,פעם אחת בנסיבות צבאיות ,בחודש
אוגוסט  , 2017סמוך לבסיס שיזפון ,וכן מספר פעמים בודדות בנסיבות אזרחיות,
מחודש ספטמבר  2017ועד חודש אוקטובר .2018
הנאשם הורשע בכתב האישום ביום הגשתו ,וזאת על סמך הודאתו ,במסגרת הסכמות
אשר התגבשו בין הצדדים .הצדדים עתרו במשותף להטיל על הנאשם  40ימי מאסר
לריצוי בפועל ,מאסר מותנה ,הורדה לדרגת טוראי וכן פסילת רישיונות נהיגה לתקופה
בת  89ימים.
הנאשם החל את שירותו הצבאי מחודש מרץ  ,2017שירת כלוחם בחיל השריון .הנאשם
זוכה לשבחים בגין שירותו הצבאי התורם מצד מפ קדיו .לצד זאת הציגה הסנגורית בפני
תמונה רחבה באשר לנאשם ומשפחתו.
לאחר שנתתי דעתי לחרטתו הכנה של הנאשם והודאתו בהזדמנות הראשונה ממש ,תוך
ויתור על טענות ראייתיות מציידו ,ובשים לב לשירות התורם ולמוטיבציה להמשך
שירות זה ,הגעתי לכלל דעה שיש לכבד את הסדר הטיעון על אף שהוא מקל עם
הנאשם.
על הנאשם נגזרים ,אפוא ,העונשים הבאים:
 .1ארבעים ( ) 40ימי מאסר לריצוי בפועל ,שיימנו החל מיום מעצרו.
 .2עונש מאסר מותנה בן שישים ( )60ימים למשך שלוש ( )3שנים ,שלא יעבור
עבירה לפי פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש] ,התשל"ג – .1973
 .3עונש מאסר מותנה בן שלושים ( )30ימים למשך שנתיים ( ,)2שלא יעבור עבירה
לפי סעיף 127א לחוק השיפוט הצבאי ,התשט"ו –  ,1955עבירה שעניינה אי קיום
הוראות המחייבות בצבא לפי סעיף  133לחוק השיפוט הצבאי ,התשט"ו ,1955 -
בגין שימוש בחומר משכר כהגדרתו בפקודת מטכ"ל  ,33.0220למעט משקה
משכר.
 .4הורדה לדרגת טוראי.
 .5פסילה מקבל או מהחזק רישיונות נהיגה בפועל למשך שמונים ותשעה ()89
ימים ,אשר תימנה מיום סיום ריצוי עונש המאסר בפועל .רשמנו בפנינו כי
לנאשם אין כל רישיון נהיגה.
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חזקה על הוועדה שתתכנס בעניינו של הנא שם שתשקול את כלל השיקולים הרלוונטיים
לסוגית המשך שירותו בצה"ל ,לרבות חוות הדעת מצד מפקדים ורצונו העז להשלים
את השירות ,לצד הודאתו וחרטתו וכן העובדה כי השימוש היחיד בנסיבות צבאיות
התרחש לפני למעלה משנה .בית הדין ממליץ בפני הוועדה לשקול בחיוב את הותרת
הנאשם בשירות
זכות ערעור תוך  15יום.
ניתן היום ,כ"א בחשוון התשע"ט ,30/10/2018 ,והודע בפומבי ובמעמד הצדדים.
___( ___ ) -
שופט
העתק נכון מן המקור
אמיר שגב סרוסי ,קמ"א
ע .משפטי לאב ביה"ד

5129371

54678313

תאריך הדפסה30/10/2018 :

חתימת המגיה
נערך על ידי ל.ב

5129371

54678313

בעניין עריכה ושינויים במסמכי פסיקה ,חקיקה ועוד באתר נבו – הקש כאן
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נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה
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