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באילו מקרים תתאפשר שלילת רישיון הנהיגה
לצמיתות?
נגע תאונות הדרכים בכבישי ישראל ,יחד עם מגמת ההחמרה בענישה מצד רשויות החוק,
גורמים לשלילת רישיון הנהיגה של נהגים רבים .מלבד בית המשפט ,רישיון הנהיגה יכול
להיפסל מנהלית או להישלל גם על ידי קצין משטרה או משרד הרישוי בגין עבירות
תנועה .אמנם ,הגוף המוסמך לשלול את רישיון הנהיגה לצמיתות ,עקב עבירות תנועה
חמורות במיוחד ,הוא בית המשפט .עו"ד אסף דוק מסביר מי רשאי לפי פקודת התעבורה
לשלול רישיון נהיגה וכן באילו מקרים רישיונו של נהג עלול להישלל לצמיתות.

מי רשאי לפי פקודת התעבורה לשלול רישיון נהיגה?
א .שוטר תנועה
על פי סעיף  47לפקודת התעבורה בסמכותו שוטר לפסול רישיון נהיגה של נהג במידה ויש לשוטר יסוד
להניח שביצע הנהג מספר עבירות המפורטות בתוספת הרביעית לפקודה .פסילה על ידי שוטר מוגבלת
לתקופה של עד  3ימים.

ב .קצין משטרה
לקצין משטרה יש סמכות לפסול את רישיון הרכב לתקופה של עד  90ימים ,בהתאם לחומרת העבירה בגינה
קיים חשד לכך שהנהג ביצע אותה ,ולפי טיב הראיות הקיימות כנגדו לביצוע העבירה.
יש לציין ,שעל פי סעיף  48לפקודת התעבורה ניתן לערער בפני בית המשפט על החלטתו של קצין
המשטרה ,במידה ובית המשפט ישוכנע שאין בביטול הפסילה פגיעה בשלום הציבור.

ג .משרד הרישוי
גם משרד הרישוי רשאי לפסול רישיונו של אדם בהתאם למספר הנקודות שצבר לחובתו ,וכן במידה ולא
התייצב לבדיקה במכון הרפואי לבטיחות בדרכים ,וכן עקב נהיגה מסוכנת ופרועה .על פי סעיף  51לפקודת
התעבורה בדבר פסילה מטעמי כושר ,משרד הרישוי רשאי ,תוך נימוק החלטתו ,לפסול רישיון לתקופה
קצובה או לצמיתות במידה והוא שוכנע שהנהג הוא בעל כושר נהיגה לקוי ,שלא מאפשר לו לנהוג.

ד .בית המשפט
הגוף בעל הסמכות הנרחבת ביותר לפסילת רישיון ,הוא בית המשפט .בית המשפט רשאי לפסול רישיון
לתקופות משתנות – החל מכמה חודשים ,ועד לצמיתות .יש לציין ,שבית המשפט אינו מחויב לחכות להרשעה
בעניינו של אדם .במידה ומוגשת בקשה לכך על ידי התביעה ,ולדעת השופט מצויות בידי התביעה מספיק
ראיות כדי להוכיח לכאורה את אשמתו של הנהג ,הוא רשאי לשלול את רישיונו עד סיום הדיון בעניין הנהג.
כאשר מדובר על תאונה בה נהרג אדם ,בית המשפט מחויב לפסול את רישיון הנהג עד הינתן פסק הדין,
אלא אם כן הצליח הנהג לשכנע את בית המשפט טרם הפסילה ,שאין בנהיגה שלו על הכביש סכנה לציבור.

באילו מקרים בית המשפט ישלול את רישיון הנהיגה לצמיתות?
במידה ונהג מבצע עבירות חמורות וחוזרות ,נקבע בחוק שהעונש בגינן יעמוד על  5שנות פסילה ,במקרים
חמורים יותר עד  10שנים ,ובמקרים הקשים ביותר – לצמיתות .בנוסף ,גם נהיגה בשכרות או תחת השפעה
סמים שהובילה למותו של אדם ,עלולה להוביל לשלילת רישיון לצמיתות ,הכל בהתאם לחומרת המקרה.
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דוגמה מהפסיקה לשלילת רישיון נהיגה לצמיתות
דוגמא לשלילת רישיון לצמיתות מצויה באירוע טרגי בו נהג הורשע בעבירה של גרימת מוות ברשלנות ,כאשר
נהג חזרה מחגיגות ל"ג בעומר בהר מירון ,נרדם על ההגה ,וכתוצאה מכך רכבו התנגש באוטובוס שנסע
במסלול הנגדי .כתוצאה מכך ,כל חמשת הנוסעים ברכב – כולל בנו בן ה ,9-נהרגו ,והנהג עצמו נפצע .עקב
הנסיבות הקשות של האירוע ,הושגה עסקת טיעון במסגרתה הוטלו על הנהג  6חודשים של עבודות שירות,
ופסילת רישיון הנהיגה שלו לצמיתות.

זומנת לשימוע או דיון בבית משפט לתעבורה?
עקב התפשטות הנגע של תאונות הדרכים ,רשויות החוק והאכיפה מחמירים את העונשים וההליכים
המנהליים שננקטים כנגד נהגים מסוכנים .במצב בו נהג מבצע עבירות מסוכנות נשנות ,או לחלופין מבצע
עבירה שהובילה לתוצאות קשות ביותר ,בית המשפט עלול להורות לשלול את רישיונו לצמיתות .במידה
ובמידה וזומנת לשימוע או דיון בבית משפט לתעבורה בעקבות חשד לביצוע עבירת תעבורה חמורה ,עליך
להיוועץ עם עורך דין תעבורה מיידית שידע להדוף את האשמות נגדך ולחסוך ממך סנקציות ועונשים לא
נעימים.
משרדנו מספק ייעוץ וייצוג משפטי לנאשמים המואשמים בעבירות תנועה מזה תקופה ארוכה ובכך שומרים
נאמנה על הזכויות והאינטרסים שלהם תוך לחימה עיקשת ,רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד
לכיבוש היעד לשביעות רצונם .במידה וזומנת לשימוע או דיון בבית משפט לתעבורה פנה ללא דיחוי
להתייעצות עימנו בטלפון  052-6885006או השאירו פרטים ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרונות
מקצועיים בהתאמה אישית .הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדך .סודיות מלאה מובטחת.
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