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የሰ.መ/ቁ. 62332                                                                 

ቀን 29/9/ 2003 ዓ/ም  

ዲኞች ፡-  ተገኔ ጌታነህ  

        ሒጎስ ወሌደ  

           አሌማው  ወላ 

        ነጋ ደፌሣ 

        አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች ፡- አቶ ዘሇቀ ካሣዬ - አሌቀረቡም  

ተጠሪ  ፡- የፋዳራሌ ዏ/ሔግ    

   መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡  

ፌ  ር  ዴ 

ጉዲዩ የወንጀሌ ክስ ሲሆን በፋ/ከ/ፌ/ቤት ቀርቦ የነበረው በቸሌተኝነት ሰው በመግዯሌ የሚሌ 
ነበር፡፡ ዏቃቤ ሔጉ አቅርቦት የነበረው ክስ ተከሳሸ /የአሁን አመሌካቹ / የትራንሰፕርት ማሻሻያ ዯንብ 
ቁ . 279/56 አንቀጽ 35 እና የ1996 ዓ/ም ወ/መ/ህግ አንቀጽ 543 /3/ የተመሇከተውን ተሊሇፍ 
የሚያሽከረክረው ታርጋ ቁ 1-10432 አ/አ የሆነውን መኪና ታህሳስ 20/01 ዓ/ም ከጥዋቱ አንዴ 
ሰዓት ተኩሌ ሊይ በዬሏንስ ቤተክርስቲያን ሌዩ ስሙ ሰባራ ባቡር እየተባሇ በሚጠራው አካባቢ 
በእግረኛ ማቋርጫ ዜብራ ሊይ ቅዴሚያ ባሇመስጠት ተክለ ጌታሁን የተባሇውን በቸሌተኝነት ገጭቶ 
ገዴልአሌ የሚሌ ነበር ፡፡  

ክሱን የሰማው የፋ/ከ/ፌ/ቤት ተከሳሽ የቀረበበትን ክስ ዴርጊቱን መፇፀሙን አምኖ ግን 
ጥፊቱ ያሇመሆኑን ስሇካዯ የግራ ቀኙን ማስረጃ ሰምቶ በወ/መ/ሔግ አንቀፅ 59/1/ /ሀ/ እና 543/3/ 
ስር ጥፌተኛ ነው በማሇት የግራ ቀኙን የቅጣት አስተያየት ተቀብል በአንዴ አመት ከ6 ወር ፅኑ 
እሰራትና ብር 10,000 / አስር ሺህ/ እንዱቀጣ ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ የፋ/ዏቃቤ ሔግ ቅር በመሰኘት 
ሇፋ/ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ አቅረቦ ፌ/ቤቱም ካከራከረ በኃሊ ቅጣቱ በአምስት አመት ፅኑ እስራት  
ከፈ አዴርጏ የወሰነ እና የገንዘብ መቀጮውን ባሇበት ያሌተነሳ መሆኑን ወሰኗሌ ፡፡  

አሁን የቀረበው ቅሬታ  በዚህ ውሳኔ ቅር በመሰኘት ሲሆን አመሌካች በጠበቃው አማካኝነት 
ህዲር 14 ቀን 2003 ዓ/ም 3 ገፅ ማመሌከቻ ያቀረበ ሲሆን ይዘቱ በአጭሩ የተሇያዩ የቅጣት ማቅሇያ 
ምክንያቶችን በማቅረባችን የከፌተኛው ፌ/ቤት ከግምት አስገበቶ ቅጣት የቀሇሇና ከመነሻው  ዝቅ 
ብል መቅጣቱ ግሌፅ ሆኖም እያሇ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ተጏጅን ወዯ ሔክምና ቦታ መውሰዴ በሔግ 
ማሇትም በወ/መ//ሔግ ቁ . 575/2/ ሥር የተጣሇበትን ኃሊፉነት መወጣቱ እንጅ ፅኑ እሰራት 
እንዱቀጣ መወሰኑ አግባብ አይዯሇም የሚሌ ነው፡፡ ጉዲዩ ያስቀርባሌ በመባለ ዏ/ 
ሔግ በቀን 10/6/2003 ዓ/ም በ2 ገፅ መሌስ ስጥቷሌ ፡፡ የመሌሱ ፌሬ ሀሳብ የተባሇው የቅጣት 
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ማቅሇያ መክንያት ቅጣቱን ከመነሻው ዝቅ የሚዯርግ ባሇመሆኑ የጠቅሊይ ፌ/ቤት የሰጠው ውሳኔ 
በአግባቡ በመሆኑ እንዱፀና በማሇት ተከራክሯሌ፡፡  

የአመሌካች ጠበቃ የመሌስ መሌስ አቅርቧሌ፡፡ በግራ ቀኙ የቀረበው ክርክር በአጭሩ ከሊይ 
የተመሇከተው ሲሆን በአቤቱታውም የቀረበውን ክርክር ከተያዘው  ጭብጥና አግብበነት ካሊቸው ሔጉ 
ጋር በማገናዘብ መርመሮታሌ ፡፡ እንዯመረመረውም በዚህ ጉዲይ የፋ/ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት አመሌካች 
ከመነሻ ቅጣት / አምስት ዓመት ፅኑ እስራት / በታች የሚቀጣበት ምከንያት የሇም የማሇቱን 
አግባብነት በመመሌከት መፌትሓ ማግኘት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ ፡፡ በዚሁ መሰረት በሰበር ሰሚ 
ችልት ጉዲዩ ያስቀርባሌ ሲባሌ አመሌካች ግጭቱን ካዯረሰ በኋሊ ማሇትም የሏኪም ዕርዲታ 
እንዴታገኝ ማዯረጉ በወ/መ/ሔግ አንቀጽ 82/1/ /ሠ/ መሰረት ቅጣቱን ሉያቀሇው የሚገባ ነው ወይስ 
አይዯሇም ? የሚሌ በመሆኑ ችልቱም ከዚህ ጭብጥ አኳያ ብቻ በመመሌከት መፌትሓ ማግኘት 
ያሇበት ሆኖ አግኝቶታሌ፡፡ በመሠረቱ አንዴ ጉዲት የዯረሰበት ስው ወይም በአዯጋ ሊይ የሚገኘውን 
ሰው አሇመርዲት የወንጀሌ ኃሊፉነት የሚያስከትሌ መሆኑ በወ/መ/ሔግ ቁ 575 ሥር የተዯነገገ 
ከመሆኑም በሊይ ጉዲቱን ያዯረሰው ተከሳሽ ራሱ በሆነበት ጊዜ ዯግሞ የበሇጠ የወንጀሌ ኃሊፉነት 
የሚጥሌ ስሇመሆኑ ከወ/መ/ ሔግ ቁጥር. 575 /2/ ሥር መረዲት ይቻሊሌ ፡፡ ይሄንን ኃሊፉነት 
ያሌተወጣ ተከሳሽ ሇዚህም ተጨማሪ የወንጀሌ ኃሊፉነት በተዯራራቢነት ሉጠየቅ እንዯሚችሌና 
አመሌካች ወዯ ሔክምና ማዕከሌ ማዴረሱ የወንጀሇኛ መቅጫ ሔጉ የተጣሇበትን ኃሊፉነት መወጣቱን 
የሚያመሇከት መሆኑን መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡  

በላሊ በኩሌ በወንጀሇኛ መቅጫ ሔግ አንቀጽ 82/1/ /ሠ/ መሰረት ተከሳሽ በእዉነት የተፀፀተ 
መሆኑን ፌርዴ ቤቱ  ሲገነዘብ ቅጣት ሉያቀሌሇት እንዯሚችሌና በእውነት ስሇመፀፀቱ 
ከመገሌጫዎቹ አንደ በዯሌ ሇዯረሰበት ሰው አስፇሊጊውን እርዲታ ማዴረጉ ሉሆን እንዯሚችሌ 
ተቀምጧሌ ፡፡ ይሄ ማሇት ግን ተከሳሽ ተበዲይን ወዯ ሔክምና ማዕክሌ ማዴረሱ ብቻ በፇፀመው 
ዴርጊቱ በእውነት ተፀፅቷሌ የሚያሰኝ ሳይሆን ጉዲዬን በመጀመሪያ ዯረጃ ወይም በይግባኝ ያየው 
ፌርዴ ቤት አጠቃሊይ የግራ ቀኙን ማስረጃ በመስማትና በማመዛዘን የሚዯርስበት መዯመዯሚያ 
ነው፡፡  

አመሌካች ተበዲይን ወዯ ሔክምና ማዕክሌ ማዴረሱ አጠቃሊይ የክሱን ሂዯት ከግምት 
በማስገባት አመሌካች በእውነት ተፀፅቷሌ የሚያሰኝ ነው ወይስ አይዯሇም ? የሚሇው ነጥብ 
የማስረጃ ምዘና በመሆኑና የዚህ ሰበር ሰሚ ችልት ስሌጣን ዯግሞ በሔግ መንግስቱ አንቀፅ 10 
መሰረት መሰረታዊ የህግ ስህተት ማረም እንዯመሆኑ መጠን የይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት በዚህ 
ረገዴ የዯረሰበትን መዯምዯሚያ መቀበለ ተገቢ ይሆናሌ፡፡ በዚህ መሰረት አመሌካች ተበዲይን 
ሇሔክምና ማዕከለ ማዴረሱ ላሊ የወንጀሇኛ መቅጫ ሔግ በአመሌካች ሊይ የተጣሇውን ኃሊፉነት 
መወጣቱን እንጂ ቅጣቱን ሇማቅሇሌ የሚያበቃ አይዯሇም ማሇቱ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት 
ሆኖ አሊገኘንም፡፡ በዚሁ መሰረት ቀጥል የተመሇከተው ውሳኔ ተሰጥቷሌ፡፡  

ው  ሳ  ኔ 

የፋ/ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በመዝ.ቁ 54154 በቀን 24.2.2003 ዓ/ም በዋሇው ችልት የሰጠው 
ውሳኔ በወ/መ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 195/2/ /መ/ መሰረት ፀንቷሌ፡፡ መዝገቡ ተዝግቷሌ፡፡ ወዯ መዝገብ 
ቤት ይመሌስ ፡፡                                                                                                                            

ሰ/ረ                                         የማይነበብ የአምስት  ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 
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