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የሰ/መ/ቁጥር---153690 

  ቀን-መስከረም 22 ቀን 2011 ዒ.ም 

 

ዲኞች፡- ብርሃኑ አመነዉ 

በዔዉቀት በሊይ 

እንዲሻዉ አዲነ 

ኃይለ ነጋሽ 

እትመት አሰፊ 

አመሌካች:- አቶ ሀብታሙ ዯስታ - አሌቀረበም፡፡  

   ተጠሪ፡- የፋዳራሌ ጠቅሊይ ዏ/ሔግ - ቀረቡ፡፡  

መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇዉ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ በተሽከርካሪ በቸሌተኝነት ሰዉ የመግዯሌ፣ በሰዉ አካሌ ሊይ ጉዲት 

ማዴረስና በመገናኛና በማጓጓዣ ሊይ ጉዲት የማዴረስ ወንጀልችን የሚመሇከት ሲሆን 

የተጀመረዉ በአፊር ክሌሌ አዉሲረሱ ከፌተኛ ፌ/ቤት ተጠሪ በአመሌካች ሊይ 

በመሠረተዉ ክስ መነሻነት ነዉ፡፡ አመሌካች ሊይ ቀርበዉ የነበሩ ክሶች 3 ሲሆኑ 1ኛ ክስ 

በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 543(2) የተመሇከተዉን በመተሊሇፌ በቀን 14/04/2009 ዒ.ም 

ከቀኑ 9፡45 ሰዒት ሊይ ኤሉዲር ከተማ ሇመግባት 6 ኪ.ሜትር ሲቀረዉ ኮዴ 3-78217 

ኢት የሆነ የመከሊከያ ዯብሌ ጋቢና ኒሳን መኪና እያሽከረከረ በቸሌተኝነት በተቃራኒ 

አቅጣጫ ሲጓዝ ከነበረ ኮዴ 3-86206 ኢት የሆነ ገሌባጭ መኪና ጋር በመጋጨቱ 

ጭኗቸዉ ከነበሩ ሰዎች መካከሌ ኢንጅነር ሀጎስ ገ/ጊዮርጊስ የተባሇዉ ሔይወቱ በማሇፈ 

በፇጸመዉ በቸሌተኝነት ሰዉ መግዯሌ ወንጀሌ ተከሷሌ የሚሌ ነዉ፡፡ 2ኛ ክስ 

የወ/ሔ/አንቀጽ 555(ሀ) የተመሇከተዉን በመተሊሇፌ በ1ኛ ክስ በፇጸመዉ ግጭት በግሌ 

ተበዲይ ሂሩት ሰሇሞን ሊይ የሊይኛዉና የታችኛዉ መንጋጋ አጥንት ስብራትና በታችኛዉ 
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መንጋጋ በግራ በኩሌ ያሇዉ አንዴ ጥርሷ በመዉሇቁ በፇጸመዉ ታስቦ በሚፇጸም ከባዴ 

የአካሌ ጉዲት ወንጀሌ ተከሷሌ የሚሌ ነዉ፡፡ 3ኛ ክስ ዯግሞ የወ/ሔ/አንቀጽ 506(1/መ) 

የተመሇከተዉን በመተሊሇፌ በተመሳሳይ ጊዜና ቦታ ባዯረሰዉ ግጭት የሚያሽከረክረዉ 

ተሽከርካሪ ጋቢና ሙለ በሙለ በመጨራመቱ፣ ቻንሲዉ በመታጠፈና የሞተር ሳፖርቶ 

በመቆረጡ እንዱሁም በሰ.ቁ 3-86206 ኢት መኪና ሊይም አቫንታሪ ቦሉስትራ፣ ስፕረይ 

ጋቢናና ራዱያተር መሰበርና በር መታጠፌ በዴምሩ ብር 1,100,000 ግምት ያሇዉ 

የንብረት ጉዲት ያዯረሰ በመሆኑ መገናኛዎችና መጓጓዣዎች ሊይ ጉዲት የማዴረስ 

ወንጀሌ ተከሷሌ የሚሌ ነዉ፡፡   

በስር ፌ/ቤት አመሌካች የእምነት ክህዯት ቃሌ ሲጠየቅ የወንጀሌ ዴርጊቶቹን 

አሇመፇጸሙን ገሌጾ ጥፊተኝነቱን ክድ የተከራከረ ሲሆን የዏ/ሔግ ማስረጃዎች ተሰምተዉ 

አመሌካች እንዱከሊከሌ ብይን የተሰጠ ሲሆን አመሌካች የመከሊከያ ማስረጃ ያሊቀረበ 

በመሆኑ ፌ/ቤቱ አመሌካችን በተከሰሱበት ሦስቱም ክሶች ጥፊተኛ በማዴረግ በ7(ሰባት) 

ዒመት ጽኑ እስራትና በብር 500 የገንዘብ መቀጮ እንዱቀጣ ወስኗሌ፡፡ በዚህ ዉሳኔ 

አመሌካች ቅር ተሰኝቶ ባቀረበዉ ይግባኝ መነሻነት ጉዲዩን የተመሇከተዉ የአፊር ክሌሌ 

ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ግራ ቀኙን ካከራከረ በኃሊ መርምሮ በ3ኛ ክስ 

ጉዲቱ ሆን ተብል የዯረሰ ሳይሆን በቸሌተኝነት መሆኑን በመግሇጽ አመሌካች ጥፊተኛ 

የተባሇበትን የሔግ ዴንጋጌ ከወ/ሔ/አንቀጽ 506 ወዯ አንቀጽ 505(3) በመሇወጥ ቅጣቱን 

በማሻሻሌ አመሌካች በ5 ዒመት ከ1 ወር እስራት እና በብር 1,000 እንዱቀጣ ወስኗሌ፡፡ 

የሰበር አቤቱታ የቀረበዉ ይህንኑ ዉሳኔ በመቃወም ሇማስቀየር ነዉ፡፡ 

አመሌካች ያቀረቡት የሰበር አቤቱታ ይዘት፡- ከወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 61(3) 

አንጻር በአንዴ ቸሌተኝነት በተፇጸመ ዴርጊት በሦስት ተዯራራቢ ክስ ጥፊተኛ መዯረጌ 

ተገቢ አይዯሇም፡፡ በ1ኛ ክስ በቸሌተኝነት ሰዉ መግዯሌ በሚሌ በወ/ሔ/አንቀጽ 543(2) 

ስር ጥፊተኛ ተብዬ በተመሳሳይ ዴርጊት ሇዯረሰ የአካሌ ጉዲት የወ/ሔ/አንቀጽ 555(ሀ) 

ስር ሆን ብል የአካሌ ጉዲት በማዴረስ ወንጀሌ ጥፊተኛ መባላ ተገቢ አይዯሇም፡፡ 

እንዱሁም በወ/ሔ/አንቀጽ 23(2) እና 57 መሠረት ወንጀልችን የሚያቋቁሙ ፌሬ ነገሮች 

ጋር ተገናዝቦ ተገቢዉ ትርጉም ተሰጥቶት ዉሳኔዉ ይሻርሌኝ፡፡ ቅጣቱም ቢሆን የቅጣት 

አወሳሰን መመሪያ ቁጥር 02/2006 መሠረት ተዯርጎ ያሌተወሰነ በመሆኑ ቅጣቱ ቀሌል 
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እንዱወሰንና የሚወሰነዉ ቅጣትም እስከአሁን የፇጸምኩት ግምት ዉስጥ ገብቶ በገዯብ 

እንዱሆንሌኝ የሚሌ ነዉ፡፡  

የአመሌካች አቤቱታ ተመርምሮ በስር ፌ/ቤት በአመሌካች ሊይ የቀረበዉ ክስ 

መኪና በቸሌተኝነት በማሽከርከር ጉዲት ማዴረስ ሆኖ ሳሇ በ2ኛ ክስ በወ/ሔ/አንቀጽ 

555(ሀ) ስር ጥፊተኛ ተብል የተወሰነበት አግባብ ሇማጣራት ሲባሌ ጉዲዩ ሇሰበር 

ያስቀርባሌ የተባሇ ሲሆን ግራ ቀኙ መሌስና የመሌስ መሌስ በጽሁፌ በማቅረብ 

ተከራክረዋሌ፡፡ 

ተጠሪ ያቀረበዉ መሌስ፡- አመሌካች በቀረበበት ሦስት ክሶች የተጠቀሰዉን ጉዲት 

ያዯረሰዉ በአንዴ የቸሌተኝነት ዴርጊት ቢሆንም በሔግ ጥበቃ በሚዯረግሊቸዉ ሦስት 

የተሇያዩ መብቶች ሊይ የተፇጸመ በመሆኑ በተዯራራቢ ክስ ጥፊተኛ መዯረጉ ተገቢ 

ነዉ፡፡ ይግባኝ ሰሚዉ ፌ/ቤት በ3ኛ ክስ አንቀጹን ሇዉጦ ጥፊተኛ ማሇቱም ሆነ ቅጣት 

መወሰኑ ተገቢ ነዉ፡፡ በቅጣት አሰሊሌ ሊይ የተፇጸመ ስህተት የላሇ ከመሆኑም በሊይ 

ቅጣት የሚገዯብ ከሆነ ሇማህበረሰቡ አስተማሪ ሉሆን ስሇማይችሌ የአመሌካች አቤቱታ 

ዉዴቅ ይዯረግሌን የሚሌ ነዉ፡፡ አመሌካች በሰጠዉ የመሌስ መሌስ የሰበር አቤቱታዉን 

በሚያጠናክር መሌኩ መሌስ አቅርቧሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ እና የክርክሩ ይዘት ከሊይ የተገሇጸዉን የሚመስሌ ሲሆን 

የአመሌካችን አቤቱታ ያስቀርባሌ ሲባሌ ከተያዘዉ ጭብጥ አንጻር ከስር ፌ/ቤቶች ዉሳኔ 

እና አግባብነት ካሊቸዉ የሔግ ዴንጋጌዎች አኳያ መርምረናሌ፡፡ በዚህም መሠረት ጉዲዩ 

ሇሰበር ያስቀርባሌ ሲባሌ ከተያዘዉ ጭብጥ አንጻር መርምረን እንዯተረዲነዉ አመሌካች 

የሚያሽከረክረዉን ተሽከርካሪ በቸሌተኝነት በማሽከርከር በፇጸመዉ ግጭት አንዴ ሰዉ 

የሞተ ሲሆን አንዴ ሰዉ ሊይ ዯግሞ ከባዴ የአካሌ ጉዲት ከመዴረሱም በሊይ በተጋጩት 

ሁሇት መኪኖች ሊይ ጉዲት መዴረሱ አከራከሪ አይዯሇም፡፡ አመሌካች አጥብቆ 

የሚከራከረዉም ሆነ አቤቱታዉ ሇሰበር ያስቀርባሌ ሲባሌ የተያዘዉ ጭብጥ አመሌካች 

የአንዴ ሰዉ ሔይወት እንዱያሌፌ ያዯረገዉም ሆነ ከባዴ የአካሌ ጉዲት በሰዉ ሊይ 

ያዯረሰዉ በቸሌተኝነት በማሽከርከር በፇጸመዉ ግጭት መሆኑ አሻሚ ባሌሆነበት 

አመሌካች በ2ኛ ክስ የወ/ሔ/አንቀጽ 555(ሀ) የተመሇከተዉን በመተሊሇፌ ሆን ተብል 

በተፇጸመ ከባዴ የአካሌ ጉዲት ማዴረስ ወንጀሌ ጥፊተኛ መባለ ተገቢ ነዉ ወይስ 

አይዯሇም የሚሇዉ ነዉ፡፡  
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በመሠረቱ አንዴ ተከሳሽ በአንዴ ቸሌተኝነትና በአንዴ ዴርጊት በዯረሱ ጉዲቶች 

በተዯራራቢ ወንጀልች ሲከሰስ ላሊ የተሇየ ሀሳብና ዴርጊት መኖሩ እስካሌተረጋገጠ ዴረስ 

አንደን በቸሌተኝነት ላሊዉን ዯግሞ ሆን ተብል ታስቦ በተፇጸመ ወንጀሌ ጥፊተኛ 

የሚዯረግበት አግባብ የሇም፡፡  

በተያዘዉ ጉዲይ አመሌካች ተሽከርካሪዉን በቸሌተኝነት በማሽከርከር በፇጸመዉ 

ግጭት በ1ኛ ክስ የተመሇከተዉ የሰዉ ሔይወት በማሇፈ የወ/ሔ/አንቀጽ 543(2) 

የተመሇከተዉን በመተሊሇፌ በቸሌተኝነት በፇጸመዉ ግዴያ ከተከሰሰና ጥፊተኛ ከተባሇ 

በተመሳሳይ ቸሌተኝነትና ዴርጊት በ2ኛ ክስ የተገሇጸዉ ከባዴ የአካሌ ጉዲት ሲዯርስ 

ዯግሞ የወ/ሔ/አንቀጽ 555(ሀ) የተመሇከተዉን በመተሊሇፌ ሆን ተብል በተፇጸመ የአካሌ 

ጉዲት ማዴረስ ወንጀሌ ጥፊተኛ ሉባሌ የሚችሌበት አግባብ የሇም፡፡ በመሆኑም 

አመሌካች በ2ኛ ክስ ጥፊተኛ ሉባሌ የሚገባዉ የወ/ሔ/አንቀጽ 555(ሀ) የተመሇከተዉን 

በመተሊሇፌ ሆን ተብል በተፇጸመ ከባዴ የአካሌ ጉዲት ሳይሆን የወ/ሔ/አንቀጽ 559(2) 

የተመሇከተዉን በመተሊሇፌ በቸሌተኝነት በተፇጸመ የአካሌ ጉዲት ነዉ፡፡ ስሇሆነም 

አመሌካች በ2ኛ ክስ በስር ፌ/ቤት ጥፊተኛ የተባሇበት የሔግ አንቀጽ በወ/መ/ሔ/ስ/ስ/ቁ 

113(2) መሠረት ተሇዉጦና ተሻሽል በወ/ሔ/አንቀጽ 559(2) የተመሇከተዉን በመተሊሇፌ 

ጥፊተኛ ሉባሌ የሚገባዉ ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ 

ላሊዉ ቅጣትን የተመሇከተዉ ሲሆን ተዯራራቢ ወንጀልች ተፇጽመዉ ሲገኙ 

ቅጣት ሉወሰን የሚገባዉ በተሻሻሇዉ የቅጣት አወሳሰን መመሪያ ቁጥር 02/2006 

አንቀጽ 22(1/ሀ) መሠረት ሇእያንዲንደ ወንጀሌ መነሻ ቅጣት ከተያዘ በኋሊ እነዚህን 

በመዯመር ዴምሩ የቅጣት መጠን የሚያርፌበትን ዝቅተኛ የቅጣት እርከን በመሇየት 

መሆኑ ተመሌክቷሌ፡፡ ሆኖም የስር ፌ/ቤቶች ሇእያንዲንደ ወንጀሌ ቅጣቱን ጨርሰዉ 

ካሰለ በኃሊ በመዯመር የወሰኑ መሆኑ ስህተት ነዉ፡፡ በመሆኑም ቅጣቱን እንዯገና 

ማስሊቱ ተገቢ ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ በዚሁም መሠረት በ1ኛ ክስ የወ/ሔ/አንቀጽ 543(2) 

ተሊሌፎሌ ተብል ጥፊተኛ ሇተባሇበት በስር ፌ/ቤት የተያዘዉ ዯረጃ 4 እርከን 16 ሆኖ 

የ3 ዒመት ከ2 ወር እስራት መነሻ ቅጣት እንዲሇ ይዘናሌ፡፡ እንዱሁም በ3ኛ ክስ ይግባኝ 

ሰሚዉ ፌ/ቤት የ1 ወር እስራት መነሻ ቅጣት የያዘዉን እንዲሇ ወስዯናሌ፡፡ 2ኛ ክስን 

በተመሇከተ የወ/ሔ/አንቀጽ 559(2) ዯረጃ 2 እርከን 8 ስር መነሻዉን 1 ዒመት ከ2 ወር 

እስራት ተይዟሌ፡፡ ሇሦስቱም ክሶች የተያዘዉ መነሻ ቅጣት ሲዯመር ዉጤቱ 4 ዒመት 
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ከ5 ወር ይመጣሌ፡፡ ይህም እርከን 19 ሊይ ያርፊሌ፡፡ በአመሌካች ሊይ የተያዘ የቅጣት 

ማክበጃ ምክንያት የሇም፡፡ አራት የቅጣት ማቅሇያዎች በስር ፌ/ቤት የተያዙሇት በመሆኑ 

እንዲለ ወስዯን 4 እርከን ሲቀነስ እርከን 15 ሊይ ያርፊሌ፡፡ ፌቅዴ ስሌጣኑ ከ2 ዒመት 

ከ9 ወር እስከ 3 ዒመት ከ3 ወር በመሆኑ አመሌካች ቅጣቱ ተሻሽልሇት በመነሻዉ በ2 

ዒመት ከ9 ወር እስራት ሉቀጣ የሚገባዉ ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ 

ሲጠቃሇሌ የስር ፌ/ቤት አመሌካች ከባዴ የአካሌ ጉዲት ያዯረሰዉ በቸሌተኝነት 

መሆኑ ተረጋግጦ ባሇበት በ2ኛ ክስ የወ/ሔ/አንቀጽ 555(ሀ) ተሊሌፎሌ ተብል ሆን ተብል 

በተፇጸመ ከባዴ ጉዲት የማዴረስ ወንጀሌ ጥፊተኛ መባለም ሆነ ቅጣት ተሰሌቶ 

የተወሰነዉ የተሻሻሇዉን የቅጣት አወሳሰን መመሪያ ቁጥር 02/2006 አንቀጽ 22(1/ሀ) 

የተመሇከተዉን ያገናዘበ ባሇመሆኑ መሠረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት በመሆኑ 

ሉሻሻሌ የሚገባዉ ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ በመሆኑም ተከታዩ ተወስኗሌ፡፡   

ዉ ሳ ኔ 

1. በአዉሲረሱ ከፌተኛ ፌ/ቤት ነሏሴ 03 ቀን 2009 ዒ.ም ተሰጥቶ በክሌለ ጠቅሊይ 

ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመ/ቁ 4390 ታሔሳስ 11 ቀን 2010 ዒ.ም 

ተሻሽል የተሰጠዉ ዉሳኔ በወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁ 195(2/ሇ) መሠረት ተሻሽሎሌ፡፡ 

2. አመሌካች በ2ኛ ክስ ጥፊተኛ ሉባሌ የሚገባዉ የወ/ሔ/አንቀጽ 559(2) 

የተመሇከተዉን በመተሊሇፌ በቸሌተኝነት ከባዴ አካሌ ጉዲት በማዴረስ ወንጀሌ 

ነዉ ተብል ተሻሽሎሌ፡፡ 

3. በክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት በአመሌካች ሊይ ተወስኖ የነበረዉ የ5 ዒመት ከ1 ወር 

እስራት እና የብር 1000 የገንዘብ መቀጮ ተሻሽል አመሌካች በ2(ሁሇት) ዒመት 

ከ9(ዘጠኝ) ወር እስራትና በብር 1000(አንዴ ሺህ) እንዱቀጣ ተሻሽል ተወስኗሌ፡፡ 

በዚሁ ቅጣት መሠረት እንዱያስፇጽም አመሌካች ሇሚገኝበት ማረሚያ ቤት 

ይጻፌ፡፡ 

4. መዝገቡ ዉሳኔ ያገኘ ስሇሆነ ተዘግቷሌ፡፡ ይመሇስ፡፡ 

 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት ፡፡ 

አ/ጏ  
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የወንጀሌ ሥነ-ሥርዒት ሔግ 
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