
  בתי המשפט

 021705/06ת    יפו- א "בית משפט לתעבורה ת
 10/09/2007:תאריך השופט מאיר דרורי' כב :בפני

  

 המאשימה מדינת ישראל :בעניין

    

  נ  ג  ד 

 הנאשם אהרן אלדד 

  

  הכרעת דין

  

  .   בית המשפט מזכה את הנאשם מחמת הספק

  

תה כדי להכנס לחצרים או לצאת הנאשם מואשם בכך כי נסע על המדרכה שלא לשם חצי

  . 1961 -א "תשכ, לתקנות התעבורה) א (38בניגוד להוראות תקנה , ממנה

  

  : אין מחלוקת בין הצדדים בנקודות הבאות

  

  .  מספר מטרים44' הנאשם נסע על המדרכה ברחוב אלנבי בסמוך לבית מס .1

  . השוטרת נסעה באותה העת על הכביש ברחוב אלנבי .2

  .  בלילה01.30 הארוע התרחש בשעה .3

  

  . המחלוקת בין הצדדים הינה כדלקמן

  

 מטר שלא לשם כניסה או יצאה 15הנאשם נסע על המדרכה לפחות , לטענת המאשימה

  . מחצרים

  

החנה את רכבו בסמוך לתחנת האוטובוס כפי שמופיע בתמונות שהגיש ונסע , לטענת הנאשם

  .  יונה הנביא-על המדרכה מספר מטרים כדי לרדת לכביש בצומת אלנבי 

  



בית המשפט קובע כי לא שוכנע מעבר לספק סביר כי הנאשם עבר את העבירה המיוחסת לו 

  : זאת מן הנימוקים הבאים, בכתב האישום

  

השוטרת אינה יודעת אם הנאשם יצא מחניה או נסע על המדרכה ללא כל   .1

מדרכה שכן התקנה אינה אוסרת נסיעה על ה, לעובדה זו יש חשיבות מכרעת.סיבה

  ).   במקרה דנן יוצא מחניה(במקרה שהנאשם יוצא מחצרים 

  

יש להניח לטובת הנאשם כי , מאחר והשוטרת לא יודעת אם הנאשם יצא מחניה או לא  .3

בנסיבות . יצא מהחניה וכי חנה בסמוך לתחנת האוטובוס כפי שרואים בתמונה שהגיש

מאחר והנאשם . רדאלה הדרך היחידה של הנאשם לרדת מהכביש היא בצורה שי

בית , לטענתו טוען כי עשה זאת בזהירות הראויה וכי נסע בסמוך לשפת הכביש

  .  המשפט קובע כי בנסיבות אלה הנאשם לא עבר עבירה

  

לאור התמונות שהגיש הנאשם בהחלט יתכן כי השוטרת טעתה בין הקטנוע של   .4

  .  הנאשם לקטנוע אחר

  

  .  הספקלאור האמור לעיל מזכה את הנאשם מחמת

  
  

5129371  

  .  במעמד הצדדים) 2007 בספטמבר 10(ז "תשס, ז באלול"ניתנה היום כ5467831354678313

  

  

  שופט-מאיר דרורי 
  שני :קלדנית
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  נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה


