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ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ
ሒጏስ ወሇደ
ተሻገር ገ/ሥሊሴ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች፡- ኤሉያስ ዱጋ ጉዲይ የውብነሽ ማንዯፌሮ
ተጠሪ፡- የፋዳራሌ ዏቃቤ ሔግ የቀረበ የሇም፡፡
መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ ወንጀሌ ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው የአሁኑ ተጠሪ ባሁኑ አመሌካች ሊይ አሻሽል
በመሰረተው ክስ መነሻ ነው፡፡ ክሱም በሁሇት ምዴብ የተከፇሇ ሆኖ የ1ኛው ክስ ይዘትም ፡አመሌካች በ1996 ዓ/ም በወጣው የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 543/3/ ስር የተመሇከተውን በመተሊሇፌ
በአሽከርካሪነት ሙያው የላሊውን ሔይወትና ዯህንነት የመጠበቅ ግዳታ እያሇበት ጥር 2ዏ ቀን 2000
ዓ/ም ከቀኑ 11፡20 ሲሆን የሰላዲ ቅጥሩ 3-41980 አ.አ መኪና ይዞ ከቦላ አየር መንገዴ ወዯ ዮሴፌ
ቤተ ክርስቲያን አቅጣጫ እያሽከረከረ በቦላ ክፌሇ ከተማ ቀበላ 01 ሌዩ ቦታው ቦላ ሚካኤሌ ከተባሇ
ቦታ ሲዯርስ ግሌፅ የሆነ ዯንብ ተሊሌፍ ሰው በማይጫንበት አይሱዚ የጭነት መኪና የእቃ መጫኛ
ሊይ ተጭኖ የነበረውን ጋሻው ተሾመ የተባሇውን ሰው ከመኪናው ሊይ ጥል ሔይወቱ እንዱያሌፌ
በማዴረጉ በቸሌተኝነት የሰው መግዯሌ ወንጀሌ ፇጽሟሌ የሚሌ ሲሆን 2ኛው ክስ ዯግሞ ከሊይ
በተጠቀሰው ጊዜና ቦታ ከመኪናው ወዴቆ ጉዲት የዯረሰበትን ሰው አፊጣኝ ህክምና እንዱያገኝ
ሳያዯርግ ከወዯቀበት ጥልት በመሄዴ በአዯጋ ሊይ ያሇን ሰው ባሇመርዲቱ በ1996 ዓ/ም በወጣው
የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 575(2(ሀ)) ስር የተመሇከተውን ተሇሌፎሌ የሚሌ ነው፡፡ የአሁኑ አመሌካችም
የክስ ማመሌከቻው ዯርሶት ክሱን እንዱረዲው ከተዯረገ በኋሊ ስሇእምነት ክህዯት ቃሌ ሲጠየቅ በክሱ
ሊይ ተቃውሞ የላሇው መሆኑን ገሌፆ የዴርጊቱን አፇፃፀም በተመሇከተ ግን የክህዯት ቃለን
ሰጥቷሌ፡፡ ዏቃቤ ሔግ በበኩለ የሰውና የሰነዴ ማስረጃዎችን አቅርቦ አሰምቷሌ፡፡ ከዚህም በሁዋሊ
አመሌካች የወንጀሌ ዴርጊቶችን ስሇመፇፀሙ አቃቤ ሔግ በማስረጃዎቹ ያስረዲበት መሆኑ በሥር
ፌርዴ ቤት
ታምኖበት ይህንኑ እንዱያስተባብሌ ዕዴሌ ተሰጥቶት አመሌካች በላሊ የመከሊከያ
ማስረጃ ያሰማ ሲሆን የሥር ፌ/ቤትም ጉዲዩን መርምሮ አመሌካች በመከሊከያ ማስረጃዎቹ የአቃቤ
ሔግ
ማስረጃዎችን ያሊስተባበሇ መሆኑን በመጥቀስ በአቃቤ ሔግ በኩሌ ተጠቅሰው በቀረቡት
ሁሇቱም ዴንጋጌዎች ስር ጥፊተኛ አዴርጎ ወስኗሌ፡፡ ቅጣቱን በተመሇከተም በ1ኛው ክስ በስዴስት
አመት እና በብር 10,000.00 በሁሇተኛው ዯግሞ በስዴስት ወር ጽኑ እስራትና በብር 1000 በዴምሩ
በስዴስት አመት ከስዴስት ወር ፅኑ እስራትና በብር 11,000.00 (አስራ አንዴ ሺህ ብር) አመሌካች
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እንዱቀጣ ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ አመሌካች ባሇመስማማት ይግባኙን ሇፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት
ይግባኘ ሰሚ ችልት ቢያቀርብም ይግባኙ በወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁጥር 195/1/ መሠረት ተሰርዞበታሌ፡፡
የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡
የአመሌካች ጠበቃ ሚያዚያ 29 ቀን 2002 ዓ/ም በተጻፇ አምስት ገጽ የሰበር አቤቱታ
በበታች ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ ሊይ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇፅሟሌ የሚለባቸውን
ምክንያቶች ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም ባጭሩ፤ አመሌካች የወንጀሌ ዴርጊቶቹን ስሇመፇፀሙ
ዏቃቤ ሔግ በሔጉ አግባብ አሊስረዲም፣ የመከሊከያ ማስረጃው ውዴቅ የተዯረገው ያሊግባብ ነው
በማሇት የጥፊተኝነት እና የቅጣት ውሳኔ
እንዱሰረዝ ወይም ሇጉዲዩ አግባብነት ያሇው ዴንጋጌ
የወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 543/2/ ነው ተብል የቅጣት ውሳኔው አመሌካች የታሰረበትን ጊዜ በቂ
በማዴረግ እንዱወሰን ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ አቤቱታው ተመርምሮም አመሌካች
ጥፊተኛ ተብል መቀጣቱ ተገቢ መሆን ያሇመሆኑን ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ ሇሰበር ችልት
እንዱቀርብ ተዯርጎ ሇተጠሪ ጥሪ ተዯርጎሇት ቀርቦ የጽሐፌ መሌሱን ሰጥቷሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ
ቀኙን ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር
በማገናዘብ በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመረውም አመሌካች በ1ኛው ክስ በወንጀሌ
ሔግ አንቀጽ 543/3/ ስር ጥፊተኛ ተብል መቀጣቱ ባግበቡ ነው ወይስ አይዯሇም የሚሇው ነጥብ
በጭብጥነት የሚታይ ሆኖ
አግኝቶታሌ፡፡ ይህንኑ ጭብጥ ምሊሽ ከመስጠታችን በፉት ግን
የአመሌካች ጠበቃ አመሌካች የወንጀሌ ዴርጊቱን ፇፅሟሌ ተብል በስር ፌርዴ ቤቶች የተዯረሰው
ዴምዲሜ ከማስረጃ አረዲዴና አፇፃፀም አንፃር ስህተት ያሇበት ነው በማሇት ያቀረቡትን ቅሬታ ከዚህ
ሰበር ችልት ሥሌጣን አንፃር ያሇውን ተገቢነት ተመሌክተናሌ፡፡ እንዯሚታወቀው ይህ ሰበር ሰሚ
ችልት በኢ.ፋዱ.ሪፏብሉክ ሔገ መንግስት አንቀጽ 80/3/ሀ እና በአዋጅ ቁጥር 25/1988 አንቀጽ 1ዏ
መሰረት የተሰጠው ስሌጣን በማናቸው የመጨረሻ ውሳኔ ሊይ የተፇፀመ መሰረታዊ የሔግ ስህተት
መኖሩ ሲረጋገጥ ይህንኑ ማረም ነው፡፡ ከዚህ መገንዘብ የሚቻሇውም የማስረጃ ምዘና ጉዲይ በሰበር
ችልቱ ስሌጣን ስር የማይወዴቅ መሆኑን ነው፡፡ በተያዘው ጉዲይ የአመሌካች ጠበቃ በስር ፌርዴ
ቤቶች ውሳኔ የማስረጃ አረዲዴና አፇፃጸም ግዴፇት ተፇፅሟሌ፣ ይህም የወንጀሌ ሔጉን አንቀፅ
23/4/ የሚፃረር ነው በማሇት በሰበር ማመሌከቻው ሊይ የዘረዘሩ ቢሆንም በዚህ ረገዴ የቀረበው
የቅሬታው አጠቃሊይ ይዘት ሲታይ ግን የማስረጃ ምዘናን ጉዲይ የሚመሇከት በመሆኑ በዚህ ሰበር
ችልት ሉታይ የሚገባው ሆኖ አሊግኘነውም፡፡ በመሆኑም በዚህ ረገዴ የቀረበው ቅሬታ የመሰረታዊ
ሔግ ስህተት መመዘኛን የሚያሟሊ ባሇመሆኑ አሌፇነዋሌ፡፡
ወዯዋናው ጭብጥ ስንመሇስ አመሌካች በ1ኛው ክስ ጥፊተኛ የተባሇው እቃ በሚጫንበት
መኪና ሰው ጭኖ ሲሄዴ ሰው ውዴቆ እንዱሞት አዴርጓሌ፣ ይህም በወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 543(3)
ስር የተመሇከተውን የወንጀሌ ማቋቋሚያ ነጥቦችን የሚያሟሊ ነው በሚሌ ነው፡፡
በሰበር ችልት ከሊይ የተጠቀሰው አጠቃሊይ የክርክሩ ሂዯት አግባብ ካሊቸው የወንጀሌ ሔግ
ዴንጋጌ እና የአመሌካች ጠበቃና ተጠሪ ሇዚህ ችልት በጽሐፌ ካቀረቡት ክርክር እንዱሁም የስር
ፌርዴ ቤትን ዋና መዝገብ በማስቀረብ ጉዲዩን ከሔጉ ጋር በማገናዘብ ተመሌክቷሌ፡፡ በበታች ፌርዴ
ቤቶች ከተረጋገጠው ፌሬ ነገርና ከተወሰነው ውሣኔ አንፃርም አመሌካችን በወንጀሌ ጥፊተኛ ሇማሇት
በወንጀሌ ሔግ አንቀፅ 543/3/ የተጠቀሱት መስፇርቶች ተሟሌተዋሌ? ወይስ አሌተሟለም?
የሚሇውን ነጥብ አጣርቷሌ፡፡ አመሌካቹ በቸሌተኝነት ሰው መግዯሌ
ወንጀሌ ፇፅሟሌ ተብል
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የተቀጣ በመሆኑ በሔጉ ቸሌተኝነት የሚያቋቁሙ መስፇርቶች መሟሊት አሇመሟሊታቸውን
ተመሌክቷሌ፡፡ ይህ ችልት በዋናነት የመረመረው የሔግ ነጥቡን ብቻ ቢሆንም የሔጉን አግባብነት
በትክክሌ ሇመመዘን በሥር ፌ/ቤት የተረጋገጡትን ፌሬ ነገሮች በቅዯሚያ ማስቀመጥ አስፇሊጊ ሆኖ
አግኝተነዋሌ፡፡
ጉዲዩ በሥር ፌ/ቤት ሲታይ አመሌካች የሰላዲ ቁጥር 3-41980 አ.አ መኪና ይዞ ከቦላ
አየር መንገዴ ወዯ ዮሴፌ ቤተ ክርስቲያን አቅጣጫ እያሽከረከረ በቦላ ክፌሇ ከተማ ቀበላ ዏ1 ሌዩ
ቦታው ቦላ ሚካኤሌ ከተባሇ በታ ሲዯርስ የእቃ መጫኛ ሊይ ተጭኖ የነበረውን ጋሻው ተሾመ
የተባሇውን ሰው ከመኪናው ሊይ ወዴቆ ሔይወቱ እንዱያሌፌ ማዴረጉ በክሱ ተገሇጿሌ፡፡ ይሁን
እንጂ መኪናው የእቃ መጫኛ ሆኖ እያሇ ሟችን አመሌካች ያሳፇረው ስሇመሆኑ በአቃቤ ሔግ
ማስረጃ ስሇመነገሩ የስር ፌርዴ ቤቶች ያረጋገጡት ፌሬ ነገር የሇም፡፡ በላሊ
አገሊሇጽ ሟችን
አመሌካች አሳፌሮት ሲጓዝ እንዯነበር የሚያሳይ የፌሬ ነገር ዴምዲሜ የሇም፡፡ ይህ በፌርደ ሂዯት
የተረጋገጠ ፌሬ ነገር ሲሆን አመሌካች ጥፊተኛ የተባሇበትን ዴንጋጌ ይዘትና መንፇስ ዯግሞ ከዚህ
ቀጥል እንመሇከታሇን፡፡
በመሠረቱ አንዴ ወንጀሌ ተዯረገ የሚባሇው ወንጀለን የሚያቋቁሙት ሔጋዊ፣ ግዙፊዊ እና
ሞራሊዊ ፌሬ ነገሮች በአንዴነት ተሟሌተው ሲገኙ ብቻ መሆኑን በአዋጅ ቁጥር 414/1996
የወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 23/2/ በግሌፅ ተዯንግጓሌ፡፡ እንግዱህ አንዴን ዴርጊት ወንጀሌ ነው ብል
ሇመወሰን ሔጋዊ፣ ግዙፊዊ እና ሞራሊዊ ፌሬ ነገሮች ተጣምረው መገኘት የግዴ ይሊሌ፡፡ ሔጋዊ
ፌሬ ነገሮች የሚባለት ዯግሞ ሇጉዲዩ አግባብነት አሇው ተብል የተጠቀሰውን ዴንጋጌ ሇማቋቋም
ሙለ በሙለ መሟሊት ያሇባቸው ነጥቦች ሲሆን ግዙፊዊና ሞራሊዊ ፌሬ ነገሮች የሚባለትን
ዯግሞ እንዯየቅዯምተከተሊቸው ከዴርጊት ማዴረግ ወይም አሇማዴረግና ከሏሳብ ክፌሌ ጋር በሔጉ
የተመሇከቱትን ሁኔታዎች የሚመሇከቱ ናቸው፡፡
በተያዘው ጉዲይ ከሊይ እንዯተገሇፀው አመሌካች ሟች በመኪና ግጭት እንዱሞት ማዴረጉ
በፌሬ ነገር ዯረጃ አመሌካችን ሉያስጠይቅ የሚችሇው በየትኛው ዴንጋጌ ነው? የሚሇው ነው፡፡
አመሌካቹ በዓቃቤ ሔግ ክስ የመሰረተበት የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 543/3/“ን“ በመተሊሇፌ ጋሻው
ተሾመን ገዴሎሌ በማሇት ነው፡፡ በዚህ የሔግ ዴንጋጌ አንዴ ሰው ተጠያቂነት የሚከተሌበት የላሊ
ሰውን ሔይወት ፣ጤንነት ወይም ዯኀንነት የመጠበቅ የሙያ ወይም ላሊ ግዳታ ያሇበት እንዯ
ሔክሙና ባሇሙያ ወይም አሽከርካሪ ያሇ ሰው ሁሇት ወይም ከዚያ በሊይ የሆኑ ሰዎችን የገዯሇ፣
ወይም ወንጀለን የፇፀመው ግሌፅ የሆነ ዯንብ /መመሪያን/ ተሊሌፍ እንዯሆነ ወይም የሚያሰክሩ
ወይም የሚያፇዙ ንጥረ ነገሮችን ወይም መጠጦችን በመውሰደ እራሱን ከኃሊፉነት ነጻ በሚየወጣ
ሁኔታ ውስጥ ካስገባ በኋሊ በቸሌተኝነት ሰው የገዯሇ እንዯሆነ ስሇመሆኑ በሔጉ ተመሌክቷሌ፡፡
የወንጀለ ማቋቋሚያ ነጥቦች ከሊይ የተመሇከቱት ሲሆኑ በክርክሩ ሂዯት የተረጋገጡት ፌሬ ነገሮች
የተጠቀሰውን ሔግ የሚያቋቁሙ መሆን አሇመሆናቸው ሇማረጋገጥ ሔጉ ቸሌተኝነት አሇ የሚሇው
ምን ምን ሁኔታዎች ሲሟለ እንዯሆነ መመሌከቱ ተገቢነት ይኖረዋሌ፡፡
በወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 57 በግሌፅ እንዯሰፇረው ‛ሇዴርጊቱ ኃሊፉ ሉሆን የሚገባው ሰው
አስቦ ወይም በቸሌተኝነት አንዴ ወንጀሌ ካሊዯረገ በቀር በወንጀሌ ጥፊተኛ አይሆንም’’ በአንፃሩ
አንዴ ሰው ‛የፇፀመው ዴርጊት በሔግ የሚያስቀጣ ቢሆንም ምንም ጥፊት ሳያዯርግ ወይም ከአቅም
በሊይ በሆነ ኃይሌ ምክንያት ወይም በዴንገተኛ አጋጣሚ ነገር የተፇፀመ ወይም የዯረሰ ሆኖ ሲገኝ
በወንጀሌ ሔግ ሉፇረዴበት አይገባውም በማሇት የወንጀሌ ሔጉ አንቀፅ 57/2/ ይዯነግጋሌ፡፡ ከዚህ
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የሔጉ አጠቃሊይ ይዘትና መንፇስ መገንዘብ የሚቻሇው በአንዴ ዴርጊት ምክንያት አንዴን ሰው
በወንጀሌ ጥፊተኛ ነው ሇማሇት ከሳሽ የሆነው ዓቃቤ ሔግ ዴርጊቱ የተፇፀመው ሆነ ተብል ወይም
በቸሌተኝነት መሆኑን ማስረዲት የሚጠበቅበት መሆኑን ነው፡፡ ዴርጊቱ ሆን ተብል ወይም
በቸሌተኝነት የተፇፀመ መሆኑ ማስረጃ ካሊቀረበ ወይም ዴርጊቱ ከአቅም በሊይ ወይም በዴንገተኛ
አጋጣሚ የተፇፀመ መሆኑን የሚያስረዲ
ማስረጃ በተከሣሽ በኩሌ ከቀረበ የተከሰሰውን ሰው
በወንጀሌ ሔግ ጥፊተኛ ብል መፌረዴ ከሔጉ መንፇስ ውጪ ነው፡፡ በወንጀሌ
የተከሰሰ ሰው
ቸሌተኛ ነበር? ወይስ አሌበረም? የሚሇው ጥያቄ በወንጀሌ ሔጉ በአንቀፅ 59 የሰፇረውን ዴንጋጌ
መሠረት በማዴረግ የሚወሰን ነው፡፡ የዚሁ አንቀፅ ንዐስ አንቀጽ አንዴ አሁን ሇተያዘው ጉዲይ
ቀጥተኛ አግባብነት ያሇው በመሆኑም የሔጉን ይዘት እንዲሇ ማስቀመጡ ጠቃሚ ነው፡፡ ይኸው፡ማንም ሰው በቸሌተኝነት የወንጀሌ ተግባር አዴርጓሌ የሚባሇው፡ሀ) ዴርጊቱ በወንጀሌ ሔግ የሚያስቀጣ ውጤት ሉያስከትሌ እንዯሚችሌ እያወቀ አይዯርስም
በሚሌ ግምት ወይም ባሇመማዛዘን፣ ወይም
ሇ) ዴርጊቱ በወንጀሌ የሚያስቀጣ ውጤት ሉያስከትሌ እንዯሚችሌ ማወቅ እያሇበት ወይም
እያቻሇ ባሇመገመት ወይም ባሇማሰብ ዴርጊቱን የፇፀመ እንዯሆነ ነው፡፡
በዚህ ዴንጋጌ መሠረት አንዴ ሰው በቸሌተኝነት ወንጀሌ ፇፅሟሌ የሚባሇው ውጤቱን
እያወቀ ውጤቱ አይዯርስም ከሚሌ መነሻ ዴርጊቱን የፇፀመ እንዯሆነ ወይም ዯግሞ የወንጀሌ
ውጤት የሚያስከትሌ መሆኑን ባያውቅም ውጤቱን ማወቅ ነበረበት ወይም ጥረት ቢያዯርግ
ውጤቱን ማወቅ ይችሌ ነበር ማሇት ሲቻሌ ነው፡፡ በመሆኑም ቸሌተኝነት አሇ ሇማሇት ሔጉ
የሚጠቀምበት ዋነኛ መስፇርት የተከሰሰው ሰው በዴርጉቱና በውጠቱ መካከሌ ያሇውን ግንኙነት
አስመሌክቶ ያሇው ወይም ሉኖረው የሚገባው ግንዛቤ ነው፡፡ ዴርጊቱን የፇፀመው ሰው የነበረው
ዕውቀትና ግንዛቤ ወይም ሉኖረው የሚባው ዕውቀትና ግንዛቤ የሚመዘነው የሰውዬው ዕዴሜ፣
ያሇው የኑሮ ሌምዴ ፣ የትምህርት ዯረጃው፣ ሥራውና የማህበራዊ ኑሮ ዯረጃውን ግምት ውስጥ
በማስገባት እንዯሆነም የሔጉ አንቀፅ 59/1/ ይዯነግጋሌ፡፡
ወዯተያዘው ጉዲይ ስንመሇስም አመሌካች የሚከራከረው ሟችን ሇእቃ ጭነት በሚያገሇግሇው
መኪና እያወቀ ያሌጫነው መሆኑንና ተሳፌሮ ያሇ መሆኑንም ማወቅ ይችሌ የነበረ ስሇመሆኑ አቃቤ
በፌሬ ነገር ዯረጃ ያሊረጋገጠው መሆኑን በመጥቀስ ሲሆን ይህ ያሇመረጋገጡ ዯግሞ ዯንብ ቁጥር
279/1956 አንቀጽ 46/1/ ስር የተመሇከተውን ጥሷሌ ሇማሇት አያስችሌም በማሇት ነው፡፡
ይሁን እንጂ ሟች አመሌካች ሲያሽከረክር በነበረው የአይሱዚ መኪና ተገጭቶ ከዚህ አሇም
በሞት መሇየቱ ፌሬ ነገርን የማጣራትና ማስረጃን የመመዘን ስሌጣን ያሊቸው ፌርዴ ቤቶች
ያረጋገጡት ጉዲይ ሲሆን ይህ ዴርጊት አመሌካችን በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 543/3/ መሠረት
ሉያስጠይቅ የሚችሇው በአሽከርካሪነት ስራው ማዴረግ የነበረበትን ጥንቃቄ ሳያዯርግ ቀርቶ በወንጀሌ
ሔጉ አንቀፅ 59/1/ የተገሇፀውን ያሟሊና የትራፉክ ዯንቡን መጣሱ የተረጋገጠ የሆነ እንዯሆነ ነው፡፡
በመሆኑንም በክርክሩ ሂዯት አመሌካች
ሟችን በአይሱዚ መኪና በአንቀጽ 543/3/ ሥር
ስሇቸሌተኝነት የተመሇከተውን መመዘኛ በሚያሟሊ መሌኩ የጫነው መሆኑ በፌሬ ነገር ዯረጃ
ባሌተረጋገጠበት ሁኔታ አመሌካች በወንጀሌ ሔጉ አንቀፅ 543/3/ ሥር ጥፊተኛ ሉባሌ የሚችሌበትን
የሔግ አግባብ አሊገኘንም፡፡ ይሌቁንም በፌሬ ነገር ዯረጃ የተረጋገጠው ጉዲይ አመሌካች በአሽከርካሪነት
ስራው
ማዴረግ የነበረበትን ጥንቃቄ ሳያዯርግ ቆርቶ ሟችን በመግጨት ሇሔሌፇት የዲረገው
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መሆኑን ሲሆን ይህም በወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 543/2/ ሥር ተጠያቂነት የሚያሰከትሌ ነው፡፡
ስሇሆነም አመሌካች በበታች ፌርዴ ቤቶች በወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 543/3/ ሥር ጥፊተኛ የተባሇው
ባሇተረጋገጠ ፌሬ ነገር በመሆኑ በዚህ ረገዴ የተሰጠው የጥፊተኝነት ውሳኔ መሠረታዊ የሆነ የሔግ
ስህተት ያሇበት ሆኖ ስሇአገኘን አመሌካች ጥፊተኛ የተባሇበትን ዴንጋጌ በወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ/113/2/
መሠረት በመሇወጥ ዴርጊቱ በወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 543/2/ ሥር የሚሸፇንና የሚያስጠይቅ ነው
ብሇናሌ፡፡
ላሊው አመሌካች በሥር ፌርዴ ቤቶች ጥፊተኛ የተባሇው የወንጀሌ ሔጉን አንቀጽ 575/2/ሀ/
ሥር ሲሆን አመሌካች በአሽከርካሪነት ሥራው ማዴረግ የነበረበትን ጥንቃቄ ሳያዯርግ ቀርቶ ሟችን
ከገጨ በኋሊ እርዲታ ሳያዯርግሇት መሸሹ ፌሬ ነገርን የማጣራትና ማስረጃን የመመዘን ሥሌጣን
ባሊቸው የሥር ፌርዴ ቤቶች የተረጋገጠ በመሆኑ በዚህ ረገዴ በተሰጠው ውሳኔ የተፇፀመ
መሠረታዊ የሔግ ስህተት አሊገኘንበትም ፡፡
ከሊይ እንዯተገሇጸው በ1ኛ ክስ ሊይ አመሌካች ጥፊተኛ ሉባሌ የሚገባው ዴንገጌ መሇወጥ
ያሇበት መሆኑ የተረጋገጠ ሲሆን ከዚሁ ተያይዞ መታየት ያሇበት በዚህ ረገዴ ሉጣሌ የሚገባው
የቅጣት መጠን ነው፡፡ አመሌካች ሉቀጣ የሚገባው በዚህ ችልት ጥፊተኛ በተባሇበት የወንጀሌ ሔግ
አንቀጽ 543/2/ መሠረት ነው፡፡ በዚህ ዴንጋጌ ጥፊተኛ የተባሇ ሰው ሉቀጣ የሚገባው ከአንዴ
ዓመት እስከ አምስት ዓመት ሉዯረስ በሚችሌ ቀሊሌ እስራት እና ከሦስት ሺህ እስከ ስዴስት ሺህ
ብር ሉዯርስ በሚችሌ መቀጮ ነው፡፡ ቅጣት ዯግሞ ሉጣሌ የሚገባው በወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 88/2/
ሥር የተመሇከቱትን ነጥቦችን በማመዛዘን ነው፡፡ እኛም አመሌካች በሥር ፌርዴ ቤት
ያስመዘገባቸውን የቅጣት ማቅሊያ ምክንያቶች (ሪኮርዴ የላሇበትና የቤተሰብ አስተዲዲሪ መሆኑን)
ከዴርጊቱ አፇጻጸምና ከቅጣት ዓሊማ እንዱሁም ተዯራራቢ ወንጀልች ተፇጽመው ሲገኙ ቅጣት
ከሚጣሌበት አግባብ (ከወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 184/1/ሇ/ ) ጋር በበገናዘብ ጉዲዩን ተመሌክተናሌ፡፡
በመሆኑም አመሌካች በሁሇቱም ጉዲዮች ሉቀጣ የሚገባው የእስራት መጠን በጠቅሊሊው አራት
አመት ቀሊሌ እስራት ሆኖ የገንዘብ መቀጮው ዯግሞ ከወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 90 ይዘትና መንፇስ
አንጻር ሲታይ በዴምሩ ብር 7000.00 (ሰባት ሺህ) ሉሆን የሚገባ ሆኖ አግኝተናሌ፡፡ ሲጠቃሇሌም
ከሊይ በተመሇከቱት ሔጋዊ ምክንያቶች በጉዲዩ ሊይ በበታች ፌርዴ ቤቶች የተሰጠው ውሳኔ ሉሻሻሌ
የሚገበው ሆኖ ስሇአገኘን ተከታዩን ወስነናሌ፡፡
ው ሳ ኔ
1. በፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ ቁጥር 70094 የካቲት 03 ቀን 2003 ዓ/ም ተሰጥቶ
በፌዯራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የወንጀሌ ይግባኝ ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር 53779 መጋቢት 29
ቀን 2002 ዓ/ም የፀናው ውሳኔ በወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁጥር 195(2(ሇ-2)) መሠረት ተሻሽሎሌ፡፡
2. አመሌካች በ1996 ዓ/ም በወጣው የወንጀሌ ህግ አንቀጽ 543(2) እና 575(2(ሀ))
ሥር
የተመሇከቱትን ዴንጋጌዎች የተሊሇፇ ጥፊተኛ ነው
በማሇት በጉዲዩ ሊይ የታሰረው ጊዜ
የሚታሰብሇት ሆኖ በጠቅሊሊው በአራት አመት ቀሊሌ እስራትና በብር 7000.00 (ሰባት ሺህ)
እንዱቀጣ በማሇት ወስነናሌ፡፡
3. በዚህ ችልት ተሻሽል በተወሰነው ውሳኔ መሠረት ቅጣቱን ተከታትል እንዱያስፇጽም ሇማረሚያ
ቤቱ ትዕዛዝ ይዴረሰው ብሇናሌ፡፡ መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
እ/ብ

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
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