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נהיגה בשכרות  -מה העונש הצפוי?
אחת מעבירות התעבורה המוכרות והנפוצות ביותר ,היא עברה של נהיגה בשכרות .עברה
זו מסכנת חיים ממש ,מכיוון שהאלכוהול פוגע בריכוז ובערנות של הנהג ,אשר עלול לאבד
שליטה על הרכב ולפגוע בעצמו ובאנשים אחרים .העונשים על נהיגה בשכרות חמורים
בהתאם – כל שוטר אשר חושד בנהג כלשהו ,שהוא נמצא תחת השפעת אלכוהול ,רשאי
לעצור אותו ולבצע מספר בדיקות בסיסיות ,כלומר לדרוש ממנו ללכת על קו ישר וכדומה.
אם יש סיבה סבירה לחשוד שהנהג שתוי ,יכול השוטר לדרוש ממנו לבצע בדיקת ינשוף,
אשר בודקת את רמת האלכוהול בדמו של הנהג .אם נמצאו רמות אלכוהול גבוהות
מהמותר ,הנהג יואשם בנהיגה בשכרות ויעמוד למשפט ,שבו עלול רישיונו להישלל לתקופה
של שנתיים.
נהיגה בשכרות וייצוג על-ידי עורך דין תעבורה
ממבט ראשון נדמה שבמקרים מעין זה המתואר למעלה ,אין לנהג סיכוי לצאת זכאי ,כיוון שהעובדה שנהג
בשכרות כבר הוכחה בבדיקת הינשוף .אולם ,בעזרת עורך דין לתעבורה יוכל הנהג לבטל את עונש השלילה,
או לפחות להגיע להקלה כלשהי בעונש .עורך דין לתעבורה יוכל ,למשל ,למצוא הוכחות לכך שהמכשיר של
בדיקת הינשוף לא היה תקין ,שהבדיקה נערכה שלא כדין ,ועוד .מקרה זה מוכיח את החשיבות של עורך דין
לתעבורה.
עורך דין לתעבורה ,ברוב המקרים ,אינו עוסק כלל בהגשת תביעות .עורך דין לתעבורה עוסק בהגנה על
לקוחות שמואשמים בעברות תחבורה ,החל בעברות סטנדרטיות כמו אי ציות לתמרור ועד נהיגה בשכרות
או מעורבות בתאונת דרכים .אדם שמואשם בעברת תנועה ,שהעונש עליה עלול להיות משמעותי מבחינה
כספית או מעשית ,מומלץ לו לשכור את שירותיו של עורך דין לתעבורה ,כדי להימנע מעונשים חמורים ,מכיוון
שלעורך דין לתעבורה ישנם כלים שאינם מוכרים לאדם רגיל ,להוכחת חפות של נאשם ולהשגת הקלות
בעונשים.
עורך דין לתעבורה עוסק בכל הקשור לתחום התעבורה ,הרכב והכביש .בכך נכללים נושאים כמו תאונות
דרכים; עברות קלות כמו אי ציות לרמזור או לתמרור ,עקיפה אסורה וחניה במקום אסור; עברות חמורות
כמו נהיגה בזמן שלילת רישיון או ללא רישיון כלל ,נהיגה בשכרות וכדומה; אי ציות של הולך רגל לרמזור;
ועוד.

הסתבכתם בעבירת תעבורה כלשהי? אינכם יודעים מה דינכם ומה העונש הצפוי לכם?
אנחנו יכולים לעזור!
ישנן עבירות תעבורה המצריכות ייעוץ וסיוע של עורך דין פלילי המתמחה בדיני תעבורה ,שכן התמודדות עימן
לבד עלולה לגרור מצבים לא נעימים ועונשים כבדים .הנכם מוזמנים ליצור עימנו קשר  24שעות
ביממה בטלפון  052-6885006או להשאיר פרטים ונשמח לסייע ולהציע לכם מענה ופתרונות מקצועיים
בהתאמה אישית .הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדכם .סודיות מלאה מובטחת.
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