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 6שנות מאסר נגזרו על צעיר שהורשע בנהיגה בשכרות והריגת חברו
בתאונת דרכים
בית משפט המחוזי בירושלים גזר עונש מאסר של  6שנות מאסר על צעיר שהואשם בהריגת חברו בעת
שהיה שיכור] .ת"פ  .[41944-08-15הצעירים חזרו במוצ"ש משתייה בפאב והנאשם איבד את השליטה
על רכבו ,סטה לנתיב הנגדי שם התהפך ,וכתוצאה מכך נזרק חברו מתוך הרכב ונהרג .בית המשפט
התחשב במצבה הקשה של משפחת המנוח ובחומרת העבירה של נהיגה בשכרות וגזר על הנהג מאסר
בפועל ,מאסר על תנאי ,שלילת רישיון ופיצוי למשפחת המנוח.
במוצ”ש  16.8.2017יצא הנאשם עם חבריו לפאב בירושלים ,שם שתו אלכוהול .בעת שחזרו הביתה נהג הנאשם ברכב כאשר הוא
שיכור .הוא סטה שמאלה ,עלה על שטח הפרדה בנוי ,שבר את הגדר ,חצה את המסלול הנגדי והתנגש בסלע .במהלך סחרור זה
נזרק מהרכב אחד מחבריו ונפטר מפצעיו כמה שעות לאחר מכן .הבדיקה העלתה כי הנאשם איבד שליטה על הרכב ונהג במהירות
מופרזת ,בעת שהיה שיכור ובגופו תוצרים של סם מסוכן.
תסקיר נפגעי העבירה הדגיש את קושי בני משפחתו של המנוח לחזור לשגרה לאחר המקרה הטראגי ,במיוחד לאור העובדה שהם
קשיי יום והמנוח נהג לעזור להם כלכלית.
שירות המבחן ציין כי הנאשם הוא רווק בן  24ממבשרת ציון שגדל במשפחה נורמטיבית .יצוין כי לחובת הנאשם כמה הרשעות
קודמות ,אחת מבית המשפט לנוער ,השנייה על סמים בעת שירותו הצבאי והשלישית בעבירות איומים .הנאשם הודה בתיק הנוכחי
וציין כי אכן שתה כמות אלכוהול ,אם כי קטנה ,וכי השתמש בסמים כמה ימים קודם לכן .הוא הביע צער רב על המקרה ואמר כי
מדובר בחברו הטוב .התסקיר ציין את מצבו הפסיכולוגי המעורער לאחר התאונה ואת מצוקתו .עם זאת ,דיווח העובד הסוציאלי כי
המקרה לא מתאים לשיקום במסגרת הקהילה.
התביעה ציינה את ההרג החמור בגין תאונות הדרכים ואת עברו הפלילי והתעבורתי של הנאשם ולכן דרשה את מקסימום העונש; בא
כוח הנאשם ציין כי מדובר באירוע טראגי לכל המעורבים ,מדובר בחברו של הנאשם ,והוא מצוי במצב פוסט טראומטי מאז.
בית המשפט המחוזי בירושלים קבע כי יש להחמיר בענישה הקשורה לעבירות דרכים ואף כינו אותן “מכת מדינה” .יש להחמיר על
אחת כמה וכמה בנהיגה בשכרות .צוין כי תיקון  113לחוק העונשין הכיר בעקרון ההלימה כעקרון מרכזי בקביעת העונש ,בהתחשב
בחומרת מעשיו של הנאשם .בעניינו של הנהג הנדון ,מתחם העונש ההולם על הריגה ונהיגה בשכרות הוא בין  10-4שנות מאסר .לכן
הוטלו על הנאשם  6שנות מאסר בפועל 12 ,חודשי מאסר על תנאי ,פסילת רישיונו למשך  20שנה ופיצוי לכל אחד מבני משפחת
המנוח על סך .₪ 30,000
עם זאת ,ציין בית המשפט כי יש לשים לב למצבו הנפשי הקשה של הנאשם שמחייב תשומת לב מיוחדת בעת המיון המוקדם .יש
להפנותו לבדיקה פסיכיאטרית ולדאוג להשגחה.
העונש על נהיגה בשכרות הוא שלילת רישיון הנהיגה של הנהג למשך שנתיים מינימום ,למעט בנסיבות מיוחדות .במידה
ומדובר בעבירה שנייה של נהיגה בשכרות בתוך מסגרת של שנה אחת ,משך הפסילה הינו  4שנים לפחות .בנוסף ,במידה ומדובר
בעבירה חוזרת מצד הנהג ,בתי המשפט נוהגים להחמיר בענישה ולהטיל עונשי מאסר בפועל .אופן הנהיגה ,הרשעות קודמות,
כמות האלכוהול שנמצאה בדם ,נזק שנגרם כתוצאה מהנהיגה בשכרות ,ונסיבותיו האישיות של הנהג עשויים להשפיע על חומרת
הענישה שינקוט בית המשפט כנגדו.
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עבירת נהיגה בשכרות בנסיבות מסוימות יש בכוחה להביא לענישה מקלה ,אך בנסיבות מחמירות בית המשפט ינקוט בענישה מחמירה
במיוחד .לדוגמא :נהג אשר הביא למותו של אדם אחר כשהוא נמצא תחת השפעת אלכוהול או סמים יכול למצוא עצמו מואשם
בעבירת הריגה ,שדינה הוא עד  20שנות מאסר ,במקום בעבירת גרימת מוות ברשלנות שדינה הוא עד  3שנות מאסר בלבד .בכל
אופן ,מרכיב הפזיזות והמודעות לתוצאה הוא זה שיקבע האם אכן מדובר בעבירת הריגה מצידו או שמא מדובר בגרימת מוות
ברשלנות.
משרדנו לא ייצג בתיק זה.
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