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መጋቢት 28 ቀን 2002 ዓ.ም
ዲኞች፡- መንበረፀሏይ ታዯሰ
ኂሩት መሇሰ
ብርሃኑ አመነው
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች፡- ቄስ ጌታቸው ተሾመ
ተጠሪ፡- ዓቃቤ ሔግ

ፌ ር ዴ
አመሌካች በስር ፌርዴ ቤት በቀረበባቸው ሁሇት የወንጀሌ ክሶች ጥፊተኛ ተብሇው በሁሇት አመትና
በ300.00 ብር እንዱቀጡ የተሰጠው ውሳኔ የሔግ ስህተት አሇበት በሚሌ ይህን የሰበር አቤቱታ ሉያቀርቡ
ችሇዋሌ፡፡
በሰሜን ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት አቃቤ ሔግ ባቀረበባቸው አንዯኛ ክስ የወንጀሌ ሔግ ቁጥር 543/1/”ን”
በመተሊሇፌ የካቲት 29 ቀን 2000 ዓ.ም ከቀኑ 5 ሰዓት ዴርጊቱ ሞትን ሉያስከትሌ እንዯሚችሌ ማሰብ ሲገባው
ባሇመጠንቀቅ የቡዲ መዴሃኒት ነው ብል ቅጠሊቅጠሌ አጪሶ በማጠንና ማረሻ አግል ከፉቷ ሊይ በመተኮስ ሟችን
የገዯሇ በመሆኑ በቸሌተኛነት ሰው መግዯሌ ወንጀሌ ተከሷሌ፣እንዱሁም በሁሇተኛ ክስ ጏጂነቱ ጉዲቱ በተረጋገጠ
ሌማዲዊ ዴርጊት የቡዲ መዴሃኒት ነው ብል ቅጠሊ ቅጠሌ አጪሶ በማጠን ማረሻ አግል ፉትዋን በተመተኮስ
ሇሞት ያበቃት በመሆኑ በሌማዲዊ ዴርጊት ጉዲት ማዴረስ ወንጀሌ ተከሷሌ በማሇት ክስ መስርቶባቸዋሌ፡፡
አመሌካች ዴርጊቱን አሌፇፀምኩም ጥፊተኛ አይዯሇሁም በማሇታቸው አቃቤ ሔግ ሶስት የሰው ምስክሮች አቅርቦ
አሰምቷሌ፡፡ ፌ/ቤቱም የአቃቤ ሔግ ምስክሮች እንዯክስ አቀራረቡ አስረዴተዋሌ በማሇት አመሌካች ክሱን
እንዱከሊከለ በማሇቱ አመሌካች ዴርጊቱ ተፇፀመ በተባሇበት እሇት ሟች ቤት ያሌነበሩ ስሇመሆናቸው
ይመሰክሩሌናሌ ያሎቸውን ሁሇት ምስክሮች አቅርበው አሰምተዋሌ፡፡ ፌ/ቤቱም የግራ ቀኙን ማስረጃ ከመረመረ
በኋሊ የአመሌካች ምስክሮች ቃሌ እርስ በእርሱ የሚጋጭና የአቃቤ ሔግ ምስክሮች ያሰረደትን ሇማስተባበሌ
ያሌቻሇ ነው በማሇት በሁሇቱም ክሶች አመሌካችን ጥፊተኛ በማሇት በአንዯኛው ክስ ሁሇት አመት ቀሊሌ እስራት
በሁሇተኛው ክስ 300.00(ሶስት መቶ ብር) እዱቀጡ ወስኗሌ፡፡ አመሌካች በዚህ ውሳኔ ሊይ ሇአማራ ክሌሌ ጠቅሊይ
ፌ/ቤት ይግባኝ ቢያቀርቡም ይግባኙ ተቀባይነት ያሊገኘ ሲሆን ሇክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት የሰበር አቤቱታም
አቅርበው ችልቱ በአብሊጫ ዴምጽ ውሳኔው መሰረታዊ የሔግ ስህተት የሇበትም በማሇት መዝገቡን ዘግቷሌ፡፡
የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበው በዚህ ውሳኔ ሊይ ሲሆን አመሌካች በቅሬታቸው ጥፊቱን ሇመፇፀማቸው
ከጥርጣሬ በሊይ የተረጋገጠባቸው መሆኑን፣ሟች ቀዴሞውኑ ታማ ስሇነበር ሇሞቷ ምክንያት የሆነው የያዛት
ህመም መሆኑን፣ባትታመም ኖሮ ቅጠለ ወይም ማረሻው ጉዲት ያዯርስ እንዯሆነ እንጂ ሇሞት የማያበቃት
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መሆኑን፣ቅጠለ ሰው ገዲይ ሇመሆኑ በህክምና አሇመረጋገጡን እንዱሁ በተዯራራቢ ክስ መከሰሳቸው አግባብ
አሇመሆኑን በመዘርዝር የጥፊተኛነትና የቅጣት ውሳኔው እንዱሻር ይህ የሚታሇፌ ከሆነ ዯግሞ በወ/ሔ/ቁ. 567
ብቻ ተጠያቂ እንዱሆኑ ጠይቀዋሌ፡፡ ይህ ችልት አመሌካች በወ/ሔ/ቁ. 543 እና 567 መሰረት መከሰሳቸው
በአግባቡ መሆን አሇመሆኑን ሇመመርመር አቤቱታው ሇሰበር ችልት ያስቀርባሌ በማሇቱ የግራ ቀኙ የቃሌ ክርክር
ተሰምቷሌ፡፡
ከፌ ሲሌ እንዯተመሇከትነው አመሌካች የተከሰሱት በቸሌተኛነት ሰው ገዴሇዋሌ እንዱሁም በሌማዲዊ
ዴርጊት ጉዲት አዴርሰዋሌ በማሇት በሁሇት የወንጀሌ ዴርጊቶች ነው፡፡ አመሌካችም በሁሇት ተዯራራቢ ወንጀልች
ሌጠየቅ አይገባም በማሇት የሚከራከሩ ሲሆን ተጠሪም በቃሌ ክርክር ወቅት አመሌካች በተዯራራቢ ወንጀልት
መከሰሳቸው አግባብ አሌነበረም በማሇት ገሌጿሌ፡፡ ችልቱም ተፇፀመ ከተባሇው ዴርጊት አኳያ አመሌካች
በተዯራራቢ ወንጀልች ጥፊተኛ ሉባለ ይገባሌ ወይ የሚሇው ጭብጥ መርምሯሌ፡፡ አመሌካች በሁሇቱም ክሶች
ፇፀሙ የተባሇው ሟችን የቡዲ መዴሃኒት ነው ብሇው ቅጠሊ ቅጠሌ አጭሰው በማጠንና ማረሻ አግሇው ፉትዋን
በመተኮስ ሇሞት ዲርገዋታሌ በማሇት ነው፡፡ አመሌካች በክሱ የተገሇፀውን ዴርጊት መፇፀማቸው ተረጋግጧሌ፡፡
አመሌካች ፇጽመዋሌ የተባሇው ይኸው ዴርጊትም በግሌ ተበዲዩዋ ሊይ ጉዲት ማዴረስ ብቻ ሳይሆን ሞትን
በማስከተለ ሁሇት ክስ መቅረቡን ተገንዝበናሌ፡፡ ነገር ግን በሔግ በተጠበቀ በአንዴ መብት ሊይ የሚዯረጉ አንዴ
ወይም ከአንዴ በሊይ የሆኑ የተቀሊቀለ የወንጀሌ ዴርጊቶች የተዯረጉት በአንዴ የወንጀሌ ማዴረግ ሃሳብ ወይም
ቸሌተኛነት ሲሆን እና ዴርጊቶቹ በሙለ በአንዴ ዴንጋጌ ሥር የሚሸፇኑ ሲሆኑ አዴራጊው በተመሳሳይ ባህሪ
ባሊቸው በሁሇት ወይም ከሁሇት በበሇጡ ተዯራራቢ የቅጣት ዴንጋጌዎች እንዯማይቀጣ የወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ
61/1/ ያመሇክታሌ፡፡ አመሌካች መፇፀማቸው የተረጋገጠው የቡዲ መዴሃኒት ነው በሚሌ ቅጠሊ ቅጠሌ አጭሶ
በማጠንና ማረሻ አግል በመተኮስ የግሌ ተበዲይ ዴርጊቱ ከተፇፀመ ከአንዴ ሰአት በኋሊ እንዴትሞት ማዴረጋቸው
ነው፡፡ አመሌካች በሌማዲዊ ዴርጊት ጉዲት ያዯረሱና ጉዲቱም ሞትን ያስከተሇ ቢሆንም ወንጀለን የፇፀሙት በአንዴ
ቸሌተኛነት ዴርጊት በመሆኑ በተዯራራቢ ቅጣት ሉቀጡ አይገባም፡፡ በላሊ በኩሌ በወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 567
እንዯተመሇከተው ማንም ሰው ኢሰብአዊነቱ በታወቀና ጏጂነቱ በህክምና ሙያ በተረጋገጠ በሌማዲዊ ዴርጊት
አማካኝነት በላሊ ሰው ሊይ አካሌ ወይም አእምሮ ጉዲት ወይም ሞት እንዱዯርስ ያዯረገ ከሆነ በወንጀሌ ይቀጣሌ፡፡
በመሆኑም ምንም እንኳን አመሌካች የፇጸሙት ጏጂ ሌማዲዊ ዴርጊት ሞትን ያስከተሇ ቢሆንም ዴርጊቶቹ በሙለ
ከፌ ሲሌ በተጠቀሰው ዴንጋጌ ስር የሚሸፇን በመሆኑ አመሌካች በቸሌተኛነት ሰው በመግዯሌ የወንጀሌ ዴርጊት
ሉቀጡ የሚገባበት የሔግ መሰረት የሇውም፡፡ በመሆኑም አመሌካች በወንጀሌ ሔግ ቁጥር 543 ጥፊተኛ መባሊቸው
መሰረታዊ የሔግ ስህተት አሇበት፡፡
በላሊ በኩሌ ግን የተፇፀመው ሌማዲዊ ዴርጊት ሞትን ያስከተሇ ከሆነ እንዯነገሩ ሁኔታ በአንቀጽ 561
ወይም 562 ከተመሇከቱት ቅጣቶች አንደ ተፇፃሚ እንዯሚሆን የወንጀሌ ህጉ አንቀጽ 567 ያመሇክታሌ፡፡ በዚህም
መሰረት ወንጀሌ ሔጉን 561/2/ ስንመሇከት የሞት አዯጋ የተከሰተው በቸሌተኛነት የሆነ እንዯሆነ አንቀጽ 543
ተፇፃሚ ሉሆን እንዯሚገባ ያመሇከታሌ፡፡ በዚህም መሰረት አምሌካች ከስዴስት ወር እስከ ሶስት አመት ቀሊሌ
እስራት ወይም ከሁሇት ሺህ ብር እስከ አራት ሺህ ብር በሚዯርስ የገንዘብ መቀጫ ሉቀጡ እንዯሚችለ የወንጀሌ
ሔጉ አንቀጽ 543/1/ ያስገነዝበናሌ፡፡ አመሌካች ጉዲት ሉያዯርስ እንዯሚችሌ እያወቁ ወይም ማወቅ ሲገባቸው
በሔመም ሊይ ያሇን ሰው ቅጠሌ አጭሰው በማጠንና ማረሻ አግሇው በመተኮስ ሇሞት መዲረጋቸው ሲታይ ዴርጊቱ
አስከፉ መሆኑንና በላሊ በኩሌ ዯግሞ አመሌካቹ ያሌተማሩና የ9 ቤተሰብ አስተዲዲሪ በመሆናቸው ቅጣቱን ሉያቀሌ
የሚችሌ መሆኑ ከግምት ውስጥ በማስገባት የስር ፌ/ቤት አመሌካችን በሁሇት አመት ቀሊሌ አስራት እንዱቀጡ
የሰጠው የቅጣት ውሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ነው ሇማሇት አሌተቻሇም፡፡
ው ሳ ኔ
1. የሰሜሽ ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ 19090 ግንቦት 19 ቀን 2000 ቀን ዓ.ም የሰጠው
ውሣኔ፣የአማራ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 6880 መስከረም 15 ቀን 2001 ዓ.ም የሰጠው
ትእዛዝ እንዱሁም የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁ. 00683 ታህሣስ 13 ቀን 2001 ዓ.ም በዴምጽ
ብሌጫ የሰጠው ትእዛዝ ተሻሽሎሌ፡፡
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