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)המשך מעמוד (67
בהגותו של לביא בגדר רשלנות גסה או
רגילה  1לא היה  .ספק לבית־המישפט ,כי
מי שנוטל מכונית בלתי-מוכרת לו )לביא
מעולם לא נהג במיני סובארו קודם לכן(,
בידעו שאין לו רשיון־נהיגה ,והוא נוהג
במהירות המכסימלית המותרת במקום שבו
מהלכים אנשים ,מתרשל באופן חמור.
על מהירותו של לביא העיד הילד יוסף
קפצ׳ינסקי ) (12שהיה עד־ראייה :״הוא
נהג במהירות כמו טיל.״ לביא הכחיש
זאת ,והודה כי נהג במהירות של 50
קמ״ש ,שהיא המהירות המכסימלית החו
תרת באותו כביש.

דעות
חלו קו ת
!יי' א נותר לבית־המישפט אלא להוד
* ליט אם בנהיגתו זו ידע לביא שהוא
מסכן במודע חייהם של אנשים ,ואם נטל
על עצמו סיכון זה .בכך נחלקו דיעותיהם
של השופטים.
השופט בר טען כי אילו שוכנע שהנא-

הפגיעה בחזית ה״סובארו״
הגלגל נכנס לבור

שורות ואיסוף מדלת לדל ת
מ ח י ר י ם נוחים!
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ונמצא במכירה
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ירושלים  :רח׳ יפו  ,174טל533308 ,222534 .
ירושלים :דוד המלד  ,22טל234405 .
תל־אביב :הירקון  ,112טל287253/4 .

תן

טרמפ

שם החל נוסע בזיגזגים לפני שנתקל בבו
רות ,היה מרשיע אותו ללא היסום בהרי 
גה .אך נותר בליבו ספק ,כי ייתכן שהנ
סיעה בזיגזגים היתד ,תוצאה .של היתק 
לות בבורות ,ואז אין זה בטוח שלביא
איבד את השליטה על ההגה ,וידע שהוא
מסכן חיי אנשים .להיפך ,דווקא מאחר
שהוא כבר עבר בכביש זה באותו בוקר,
בדרכו אל חברו ,הרי הכיר את הדרך,
ידע שהתנועה שקטה ,ולכן לא היה ער
לסכנות הסמויות בכביש .השופט בר היה
מרשיע את לביא בעבירה הקלה יותר של
גרם־מוות.
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**ץ ני השופטים האחרים לא קיבלו די-
 9 /עה זו .השופטת אוסטרובסקי-כהן קב
עה ,כי מי שנכשל פעמיים במיבחני־נהיגה,
היה ער לסכנות מנהיגתו .הרי האנשים ש
הוסמכו לקבוע את כשירותו כנהג החליטו
שאינו כשיר ,ועדיין אין מקום להפקיד
בידיו כלי רכב ,שהוא כלי מסוכן .לכן
הנאשם ״ניסה את מזלו בתיקווה שיצא
בשלום ,ויש להרשיעו בעבירה החמורה
של הריגה.״
השופט גילעדי בחן היטב את כל ה
עובדות ,וכדי להגיע למסקנה מישפטית חד-
משמעית בחן גם את הפסיקה .התביעה
הביאה תקדים משנת  ,1958הדומה באופן
מושלם למיקרה זה .גם שם נטל הנא
שם ,מחוסר-רשיון־הנהיגה ,מכונית שלא
הכיר ,נהג בה ונתקל בסככה .כתוצאה
מהפגיעה נהרג אדם .בית־המישפט המחו
זי הרשיע ,באותו מיקרה ,את הנאשם
בגרם־מוות בילבד .אולם בית-המישפט
העליון ,שלפניו עירערה התביעה ,ראה
בהתנהגות הנאשם עבירת הריגה ,וכך פסק.
ביגלל פסק־דין זה החליט השופט גיל-
עדי כי יש להרשיע את לביא בהריגה.
ברוב־דיעות הורשע לביא בהריגה ,והוא
מחכה לגזר־דינו.
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