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הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (רישום רכב), התשע"ג–2013

תיקון סעיף 6 
1.
בפקודת התעבורה דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173. (להלן – הפקודה), בסעיף 6, בסופו יבוא "ואולם, לא יירשם רכב על שם אדם שאינו מחזיק ברישיון נהיגה בתוקף, אלא אם כן אותו רכב נרשם על שם אדם נוסף המחזיק ברישיון נהיגה כאמור".
תיקון סעיף 27ב
2.
בסעיף 27ב(א) לפקודה, בסופו יבוא "היה לרכב יותר מבעל רכב רשום אחד, יראו את בעל הרכב, לעניין סעיף קטן זה, כבעל הרכב המחזיק ברישיון נהיגה בתוקף". 
דברי הסבר
מטרת הצעת החוק היא לתקן עיוות אשר קיים ברישום הבעלות על הרכב. בהתאם להוראות פקודת התעבורה (להלן – הפקודה) כנוסחה היום, רכב יכול להירשם על שמו של כל אדם, ללא קשר לגילו או לשאלה אם יש לו רישיון נהיגה בתוקף. עובדה זו יכולה לאפשר, ואף מאפשרת בפועל, לעברייני תנועה לרשום את רכבם על שמו של אחר, למשל על שמו של בנם, שפעמים רבות הוא קטין ללא רישיון נהיגה, ולהימנע על ידי כך מרישום עבירות תנועה על שמם.
כדי לתת מענה לבעיה זו, מוצע לתקן את סעיף 6 לפקודה ולקבוע כי בעל רכב לא יוכל להיות אדם ללא רישיון נהיגה בתוקף, אלא אם כן הרכב נרשם על שם אדם נוסף, המחזיק ברישיון נהיגה כאמור. כמו כן, מוצע לתקן בהתאם את סעיף 27ב לפקודה, שעניינו אחריות בעל הרכב. בהתאם לסעיף האמור, כנוסחו היום, רואים את בעל הרכב כאחראי לעבירת תעבורה שבוצעה ברכב, אלא אם כן הוכיח כי אדם אחר נהג ברכב. לפי התיקון המוצע, בעל הרכב שניתן יהיה להטיל עליו אחריות כאמור לביצוע עבירת תעבורה ברכבו יהיה רק בעל הרכב המחזיק ברישיון נהיגה בתוקף. 
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