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מהם העונשים הצפויים בעבירת נהיגה בשכרות
בפעם השנייה ומעלה?
לא פעם לאחר בילוי ,נהגים ששתו אלכוהול ניצבים בפני בעיה כאשר הם רוצים לשוב
לביתם .החשש הוא גדול ,שכן מעבר לסכנה הפיזית בנהיגה בשכרות ,הרשויות קבעו
עונשים וסנקציות כבדים לעבריינים .על פי מערכת האכיפה והמשפט ,נהיגה בשכרות
בפעם השנייה ויותר נתפסת כמסוכנת לציבור והרשעה בגינה עלולה להוביל לתקופה
ארוכה של שלילת הרישיון ,תשלום פיצויים כבדים ואף למאסר בפועל .עו"ד אסף דוק
מסביר מהם העונשים הקבועים בחוק על עבירת נהיגה בשכרות בפעם השנייה ומעלה
וכיצד ניתן להתגונן מפניה.

מהו רף האלכוהול המותר בדם על פי החוק?
לפני שאתה עולה להגה לאחר בילוי רווי באלכוהול ,עליך לזכור שעל פי החוק ,רמת האלכוהול המותרת
הינה  .0.05%כשזה נוגע לנהגים חדשים ,הרף יורד ל  .0.01%מדובר על כמות מזערית של אלכוהול ,אמנם
לא תמיד כמות האלכוהול שאדם צורך תהיה מתורגמת באופן ישיר לאחוזי האלכוהול בדם .הדבר מושפע בין
היתר מנתוני גובה ,משקל ,גיל והאם השתייה לוותה באכילה אשר יכולה לסייע בהורדת אחוזי האלכוהול
בדם ,פרט למאכלים שצורת הבישול שלהם כוללת אלכוהול .רמת האלכוהול תקבע האם תורשע בנהיגה
בשכרות ,עליה מוטלים עונשים כבדים אשר מחמירים במידה והדבר בוצע בפעם השנייה ומעלה.

נתפסתי נוהג שיכור בפעם השנייה .מהו העונש?
החוק רואה בחומרה רבה את עבירת נהיגה בשכרות ,ולבטח בפעם השנייה .לפי סעיף )39א( בפקודת
התעבורה ,נהג אשר הורשע בנהיגה בשכרות ,רישיונו ייפסל לתוקפת מינימום של שנתיים ,בנוסף לקנס כספי
יחד עם שלילת הרישיון על תנאי .עם זאת ,החוק מותיר לשופט מרחב החלטה המאפשר לו להתחשב
במקרים מיוחדים ולהפחית מהעונש .אמנם ,במידה העבירה בוצעה בפעם השנייה ומעלה ,עונשו יהיה חמור
יותר מהעונש הקבוע בפקודת התעבורה ,וזאת מבלי שבית המשפט יהיה צריך להפעיל שיקול דעת בעניין.
בכך ,עונש המינימום הנחשב לבעייתי מבחינה חוקתית ,ואשר שופטים נוהגים להקל בו ,הופך לעונש הולם
עבור נהג שנתפס נוהג שיכור בפעם השנייה ומעלה .נהיגה בשכרות בפעם השנייה ומעלה נתפסת על ידי בתי
המשפט כסכנה לציבור .העבריין נחשב חסר מודעות לחומרת מעשיו ,שיש להורידו מהכביש בכל מחיר
ולכמה שיותר זמן .לכן ,על פי פקודת התעבורה ,נהג אשר הורשע בשנית בעבירה של נהיגה בשכרות ,שנה
מתאריך הרשעתו הקודמת ,ניתן יהיה להענישו בפסילת רישיון הנהיגה עד לתקופה של ארבע שנים .כמו כן,
במידה וישנה סמיכות בין שתי ההרשעות ,הנהג המורשע עלול לרצות עונש מאסר בפועל בגין העבירה
כאמור.

כיצד תוכל להתגונן נגד הרשעה על נהיגה בשכרות בפעם השנייה?
אחת הפרצות הקיימות בחוק בנוגע להרשעת אדם בעבירת נהיגה שכרות הינה רמת האלכוהול הנמצאת
בדמו ,במיוחד כפי שהיא מתגלה על ידי מכשיר הינשוף .באמצעות אסטרטגיה משפטית נכונה ובליווי עורך-
דין לתעבורה ,ניתן להציג את המכשיר כלא מהימן באופן מלא .כמו כן ,כדי להפחית מחומרת העונש או אף
למנוע הרשאה ניתן לשים דגש על הנסיבות בהן האדם שתה אלכוהול ועלה על ההגה ,כגון משבר אישי ,אי
ידיעה ועוד.
לכן חשוב שתדע :ברגע שנתפסת על נהיגה בשכרות בפעם השנייה ויותר אין זהו סוף הסיפור ,אלא רק
ההתחלה .צור קשר מיידי עם עורך דין לתעבורה הבקיא בדינים שילווה אותך בהליך המשפטי נגדך וילחם
למען כפותך .עורך דין לתעבורה יפחית את העונש שיטיל עליך בית המשפט ואף ימנע את הרשעתך .יש לציין
כי ההשלכות של הרשעה בגין נהיגה בשכרות בפעם השנייה ומעלה הינן חמורות ביותר ועלולות להוביל
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לתקופה ארוכה של שלילת רישיונך ,תשלום פיצויים כבדים ואף מאסר בפועל .עורך דין לתעבורה ידאג
שגרסתך תוצג בצורה המהימנה והמקצועית ביותר תוך הפחתת הסיכויים להרשעתך.

זומנת לחקירה או הוגש נגדך כתב אישום בגין נהיגה בשכרות בפעם השנייה
ומעלה?
דיון בבית משפט לתעבורה בעבירה של נהיגה בשכרות בפעם השנייה ומעלה יכול לגרור אחריו מגוון עונשים
כגון :מאסר מאחורי סורג ובריח ,שלילה של רישיון הנהיגה לתקופה ארוכה ,שלילה על תנאי וקנס כספי
גבוה .עורך דין המתמחה בדיני תעבורה יכול להביא לא אחת לזיכוי או להפחתה משמעותית של העונש בגין
עבירת נהיגה תחת השפעת אלכוהול .לכן ,אתה זקוק לעורך דין לתעבורה שייסע לך בניהול ההליך הפלילי
נגדך בכותלי בית המשפט .משרדנו מספק ייעוץ וייצוג משפטי לנאשמים המואשמים בעבירות תעבורה מזה
תקופה ארוכה ובכך שומרים נאמנה על הזכויות והאינטרסים שלהם תוך לחימה עיקשת ,רציפה ובלתי
מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם .במידה והוגש נגדך כתב אישום בגין עבירת
לתעבורה
מומחה
דין
עורך
עם
להתייעצות
דיחוי
ללא
פנה
בשכרות
נהיגה
בטלפון  052-6885006או השאר פרטים ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה
אישית .הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדך .סודיות מלאה מובטחת.
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