የሰ/መ/ቁ. 52075
ታህሳስ 26 ቀን 2003 ዓ.ም
ዲኞች፡- ሏጎስ ወሌደ
ተሻገር ገብረሥሊሴ
ብርሀኑ አመነው
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች፡- አቶ ጌቱ ብርሀኑ - የቀረበ የሇም
ተጠሪ፡- የፋዳራሌ ዏቃቤ ህግ - ወርቅነህ ዘነበ ቀርበዋሌ፡፡
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የበታች ፌርዴ ቤት የሰጡት የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሣኔ
መሠረታዊ የህግ ስህተት አሇበት በማሇት ስሊመሇከቱ ነው፡፡ የክርክሩ መነሻ ተጠሪ አመሌካች
በወንጀሌ ህግ አንቀፅ 543 ንዐስ አንቀፅ 2 የተመሇከተውን በመተሊሇፌ ግንቦት 22 ቀን 1998 ዓ.ም
ከጧቱ ሁሇት ሠዓት የንፊስ ስሌክ ሊፌቶ ክፌሇ ከተማ ቀበላ 02/03 የሰላዲ ቁጥር 3-17408 አ.አ
የጭነት መኪና ከአየር ጤና ወዯ ቃሉቲ አቅጣጫ በማሽከርከር ሊይ እንዲሇ ገብሬሌ ቤተክርስቲያን
ፉት ሇፉት ሲዯርስ ከመኪናው ሊይ አሣፌሮት የነበረው ታምራት ሰማኸኝ ከመኪናው ወዴቆ
በመሞቱ በቸሌተኝነት የሰው መግዯሌ ወንጀሌ ፇፅሟሌ በማሇት ሇከፌተኛ ፌርዴ ቤት ያቀረበው ክስ
ነው፡፡ አመሌካች ጥፊተኛ አይዯሇሁም ብል በመከራከሩ ተጠሪ ሁሇት ምስክሮች አቅርቦ አሰምቷሌ፡፡
የተጠሪ ምስክሮች ሟች አመሌካች የቆመሇት መስልት ሇመውረዴ ሲሞክር አመሌካች መኪናውን
በማሽከርከሩ ሟች ወዴቆ የሞተ መሆኑንና አመሌካች ከሊይ የተጫነው ሰው ሁኔታ በስፕኬ ሣያይና
ሣያረጋግጥ ማሽከርከሩ በሙያው ማዴረግ የሚገባውን ጥንቃቄ ያሊዯረገ መሆኑን ያሳያሌ በማሇት
መስክረዋሌ፡፡ አመሌካች የመከሊከያ ማስረጃ የላሇው መሆኑን ሇሥር ፌርዴ ቤት አረጋግጧሌ፡፡
የሥር ፌርዴ ቤት አመሌካች የወንጀሌ ህግ አንቀፅ 543 ንዐስ አንቀፅ 2ን በመተሊሇፌ በቸሌተኝነት
የሰው መግዯሌ ወንጀሌ የፇፀመ ጥፊተኛ ነው በማሇት አመሌካች በአንዴ ዓመት ከሶስት ወር ቀሊሌ
እስራትና በብር 4500 መቀጮ እንዱቀጣ ወስኗሌ፡፡ አመሌካች በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ
ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ያቀረበ ቢሆንም ይግባኝ ሰሚው ችልት
የአመሌካችን ይግባኝ አሌተቀበሇውም፡፡
አመሌካች ጥር 10 ቀን 2002 ዓ.ም በተፃፇ የሰበር አቤቱታ የተጠሪ ምስክሮች ቃሌ
በአይናቸው ያረጋገጡት ፌሬ ጉዲይን የመሰከሩ ሳይሆኑ የራሳቸውን ሀሳብ የገሇፁ ናቸው፡፡ አመሌካች
ሟችን በሚያሽከረክረው መኪና ሊይ አሌጫነም ሀሊፉነት ወስጄ ያሌጫንኩትን ሰው ህይወት ዯህንነት
ጥንቃቄ ሊዯርግ አሌችሌም ስሇዚህ የአመሌካች ዴርጊቱ በወንጀሌ ህግ አንቀፅ 543 ንዐስ አንቀፅ 2
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የሚሸፇን አይዯሇም፡፡ ስሇሆነም የሥር ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚ ችልት የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ
የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ ይታረምሌኝ በማሇት አመሌክቷሌ፡፡ ተጠሪ በበኩለ ሟች
ተጠሪ ሲያሽከረክረው ከነበረው መኪና ሊይ ወዴቆ የሞተ መሆኑን በማስረጃ አስረዴተናሌ፡፡
አመሌካች ሟችን አሇመጫኑን በመከሊከያ ማስረጃ አሊረጋገጠም፡፡ የአመሌካች አዴራጎት
የትራንስፕርት ዯንብ ቁጥር 279/56ን የሚጥስና በሙያው ማዴረግ የሚገባውን ጥንቃቄ ባሇማዴረጉ
የሟች ህይወት ሇህሌፇት የበቃ መሆኑ በማስረጃ የተረጋገጠ በመሆኑ ውሣኔው መሠረታዊ የህግ
ስህተት የሇበትም በማሇት መሌስ ሰጥቷሌ፡፡
ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር የቀረበው ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም ጉዲዩን
መርምረናሌ፡፡ ጉዲዩን እንዯመረመርነው አመሌካች በፇፀመው ጥፊት የሆነ ቸሌተኝነት
ከሚያሽከረከረው መኪና ሊይ አሣፌሮት የነበረው ሟች ታምራት ሰማኸኝ የሞት አዯጋ የዯረሰበት
መሆኑን ተጠሪ በቂ ማስረጃ በማቅረብ ያረጋገጠ መሆኑን ፌሬ ጉዲይ የማጣራትና ማስረጃ የመመዘን
ሥሌጣን ባሊቸው የከፌተኛው ፌርዴ ቤትና በይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት ተረጋግጧሌ፡፡ አመሌካች
የተጠሪን ማስረጃ ሇመከሊከሌ ያቀረበው ማስረጃ የሇም፡፡ በመሆኑም አመሌካች የሥር ፌርዴ ቤትና
ይግባኝ ሰሚው ችልት ፌሬ ጉዲይ በማጣራትና ማስረጃ በመመዘን ሂዯት ፇፅመውታሌ የሚሇውን
ስህተት ይህ ሰበር ችልት እንዱያርምሊቸው ያቀረቡት የሰበር አቤቱታ ሇሰበር ችልት በህገ መንግስቱ
አንቀፅ 80 ንዐስ አንቀፅ 3(ሀ) እና በአዋጅ ቁጥር 25/1988 አንቀጽ 10 የተሰጠውን ሥሌጣን
ከግንዛቤ ውስጥ ያሊስገባ በመሆኑ አሌተቀበሌነውም፡፡ አመሌካች ከመኪናው ሊይ አሳፌሮት የነበረው
ሟች ከመኪናው እየወረዯ እያሇ መኪናውን ጥንቃቄ በጎዯሇው ሁኔታ በማሽከርከሩ ሟች ከመኪናው
ሊይ ወዴቆ ሇህሌፇት የተዲረገ መሆኑን በሥር ፌርዴ ቤት ተረጋግጧሌ፡፡ ስሇሆነም የአመሌካች
አዴራጎት በወንጀሌ ህግ አንቀፅ 543 ንዐስ አንቀፅ 2 የተዯነገገውን መሥፇርት የሚያሟሊ በመሆኑ
የሥር ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት የሰጡት የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሣኔ መሠረታዊ
የህግ ስህተት የሇበትም በማሇት ወስነናሌ፡፡
ው ሣ ኔ
1.
2.

የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት
የሰጡት ውሣኔ በወ/መ/ህ/ሥ/ሥ/ቁ 195(1/ሇ-2) መሠረት ፀንቷሌ፡፡
ውሣኔው የፀና መሆኑን አውቆ ተከታትል እንዱያስፇፅም ሇአዱስ አበባ ማረሚያ
ቤቶች አስተዲዯር ይፃፌ፡፡
መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ራ/ታ
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