የሰ/መ/ቁ. 117877
ሏምላ 22 ቀን 2008 ዒ.ም
ዲኞች፡- ተሻገር ገ/ስሊሴ
ሙስጠፊ አህመዴ
ተፇሪ ገብሩ
ሸምሱ ሲርጋጋ
አብርሃ መሰሇ
አመሌካች፡- አቶ ማስረሻ ገሰሱ
ተጠሪ፡- የፋ/ዏ/ሔግ ወይን ገ/እግዚአብሓር
መዝገቡን መርምረን ተከታዩን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ሇሰበር አቤቱታ መነሻ የሆነው ጉዲይ የተጀመረው የአሁን ተጠሪ አመሌካች ሊይ በፋ/ከፌ/ፌ/ቤት
ባቀረበው የወንጀሌ ክስ ነው፡፡ የክሱ ይዘት በክስ 1. ተከሳሽ የወ/ህ/አ 543(3) የተመሇከተውን
በመተሊሇፌ ሲያሽከረክሩት የነበረው ሲኖትራክ ገሌባጭ መኪና የመጫን አቅሙ 132 ኩንታሌ
ሆኖ እያሇ 200 ኩንታሌ ሲሚንቶ ጭኖበት ከአዱሱ ገበያ ወዯ ሰሜን ሆቴሌ አቅጣጫ ያሇጥንቃቄ
በቂ ርቀት ሳይጠበቅ ሲያሽከረክር ከፉት ሇፉቱ በተመሳሳይ አቅጣጫ ሲሽከረከር የነበረውን ኤፌ
ኤስ አር መኪና በሃይሌ ከፉት ሇፉት አካለ በመግጨት ወዯ ቀኝ ከመንገዴ ውጪ እንዱወጣ
ካዯረገ በኋሊ አሌፍ በመሄዴ ሚኒባስ መኪና ገጭቶ መንገዴ ዲር ሊይ ቆመው ከነበሩ ሊዲዎች ጋር
በማጋጨት ሟች ጥሩ ዯምሴ፣ ገነት ጽጌን እና ቄስ በቀሇ ዯምሴ ሔይወታቸው እንዱያሌፌ
በማዴረጉ በፇጸመው በቸሌተኝነት ሰው መግዯሌ ወንጀሌ ተከሷሌ፡፡
በክስ 2. የወ/ሔ/ቁ. 559(2) የተመሇከተውን በመተሊሇፌ በክስ 1. በተጠቀሰው አኳኋን ተከሳሽ
መኪኖችን ገጭቶ በማገጫጨት በእግረኛ መንገዴ ሊይ የነበረችውን ወ/ሪት ሄሇን አበባን በፉት
ሇፉት አካለ በመግጨት ከሊይኛው መንጋጋዋ ሊይ 2 ጥርሶችንና ከታችኛው መንጋጋዋ አንዴ
ጥርስ እንዱወሌቅ በማዴረጉ፤
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በክስ 3. የወ/ሔ/ቁ. 559(2) የተመሇከተውን በመተሊሇፌ በክስ 1. በተጠቀሰው አኳኋን ተከሳሽ
መኪኖችን

ገጭቶ

በመገጫጨት

የሰ/ቁ.

3-12333

ኦሮ

ሚኒባስ

መኪና

ውስጥ

ተሳፊሪ

የነበረችውን ወ/ሪት አስቴር ከፉት የዲላ አጥንት ስብራት እንዱዯርስባት ያዯረገ በመሆኑ
በፇጸመው በቸሌተኝነት የአካሌ ጉዲት ማዴረስ ወንጀሌ ተከሷሌ፡፡
በክስ

4.

የወ/ሔ/ቁ.

572(1)

የተመሇከተውን

በመተሊሇፌ

በክስ

1.

በተጠቀሰው

አኳኋን

ኤፌ.ኤስ.አር መኪና ገጭቶ ከመንገዴ ወጥቶ ከላሊ መኪና እና ሱቅ ጋር በማጋጨት ብር 45,000
የሚገመት ጉዲት እንዱዯርስ ያዯረገ በመሆኑ በፇጸመው የትራፉክ ዯንብ በመጣስ በንብረት ሊይ
ጉዲት ማዴረስ ወንጀሌ ተከሷሌ የሚሌ ነው፡፡ ተከሳሽ (የአሁን አመሌካች) በአራቱም ክሶች ሊይ
የተመሇከቱትን

የወንጀሌ

ዴርጊቶችን

መፇጸማቸውንና

ጥፊተኛ

መሆናቸውን

በማመናቸው

በወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 134(1) መሰረት ፌ/ቤቱ በተከሳሽ ሊይ በአራቱም ክሶች የጥፊተኝነት ውሳኔ
ሰጥቷሌ፡፡ በመቀጠሌም የግራ ቀኙን የቅጣት አስተያየት መዝገብ በተሻሻሇው የቅጣት አወሳሰን
መመሪያ ቁ. 2/2006 መሰረት በማስሊት በየክሶቹ አራት የማቅሇያ ምክንያቶችን ወስድ በክስ 1.
ተከሳሽ በ 3 አመት ከ 3 ወር እስራት እና በብር 2000 የገንዘብ ቅጣት በክስ 2 ተከሳሽ በ 2 ወር
እስራት እና በብር 1000 የገንዘብ ቅጣት በክስ 3 ተከሳሽ በ 3 ወር እስራት እና በብር 1000
የገንዘብ ቅጣት በክስ 4 አፇጻጸሙን ዝቅተኛ በማዴረግ በ 3 አመት ከ 10 ወር እስራት አና በብር
500 የገንዘብ መቀጮ በዴምሩ በ 3 አመት ከ 10 ወር እስራት እና በብር 5000 የገንዘብ ቅጣት
ተከሳሽ እንዱቀጡ ወስኗሌ፡፡ ቅጣቱም በገዯብ እንዱቆይ ወስኗሌ፡፡
ተጠሪ በዚህ የቅጣት ውሳኔ ሊይ ቅሬታውን ሇፋ/ጠ/ፌ/ቤት አቅርቦ ፌ/ቤቱ ግራቀኙን አከራክሮ
የተዯራራቢ

ወንጀልች

ቅጣት

አወሳሰንን

በተመሇከተ

የወንጀሌ

ሔግ

አንቀጽ

184(1)(ሇ)

ሇእያንዲንደ በተዯራራቢነት ሇተፇጸመ ወንጀሌ ተገቢ ቅጣት ተወስኖ እንዯሚዯመር ያስረዲሌ፡፡
የወንጀሌ ቅጣት አወሳሰን መመሪያ ቁ. 2/2006 አንቀጽ 22 (1(ሀ) እና 23(5) የተዯራራቢ
ወንጀልች ቅጣት አወሳሰን የወንጀሌ ሔጉን አንቀጽ 184(1)(ሇ) የተከተሇ ሆኖ ወዯ ቅጣት ማክበጃ
እና ማቅሇያዎች ከመግባቱ በፉት የእያንዲንደ ወንጀሌ መነሻ ቅጣት ተዯምሮ ዴምሩ የሚያርፌበት
ዝቅተኛው የእስራት ቅጣት እርከን ተሇይቶ መያዝ እንዲሇበት ይገሌጻሌ፡፡ የስር ፌ/ቤት በዚህ
አግባብ ሳይሆን በእያንዲንደ ወንጀሌ የእስራት ቅጣት እርከን ሊይ የቅጣት ማቅሇያዎችን
በመጠቀም በተናጠሌ በየክሱ ቅጣቱን በማቅሇሌ የወሰነው ከህጉ ውጭና መሰረታዊ የሔግ ስህተት
በመሆኑ ሉታረም ይገባሌ በማሇት ክስ 1. ዯረጃ 2 እርከን 21 የገንዘብ መቀጮ ዯግሞ እርከን 6
ይሆናሌ፡፡ መ/ሰጪ የ 3 ሰዎች ሔይወት እንዱጠፊ ስሊዯረገ መነሻ ቅጣት 6 ዒመት ጽኑ እስራት
በክስ 2 በወንጀለ ዴርጊት የግሌ ተበዲይ 3 ጥርሶች የወሇቁ በመሆኑ ወንጀለ ዯረጃ

3 እርከን 9

የገንዘብ መቀጫ እርከን 3 ይሆናሌ፡፡ 1 አመት ከ 6 ወር እስራት ወዯ ጽኑ እስራት ሲሇወጥ በ 9
ወር ጽኑ እስራት መነሻ ቅጣት በክስ 3 መነሻ ቅጣት ዯረጃ 1 እርከን 7 ሊይ የእስራት ቅጣቱን
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ወዯ ጽኑ እስራት በመሇወጥ በ 7 ወር ጽኑ እስራት በክስ 4 የእስራት ቅጣቱን ወዯ ጽኑ እስራት
በመሇወጥ በ 3 ወር ጽኑ እስራት መነሻ ቅጣት በመወሰን የአራቱንም ተዯራራቢ ወንጀልችን
መነሻ ቅጣት በመዯመር 7 አመት ከ 7 ወር ጽኑ እስራት መነሻ ቅጣት ይዞ በአራት የቅጣት
ማቅሇያ ምክንያቶች መነሻ ቅጣቱ ካረፇበት እርከን 24 ወዯ እርከን 20 ዝቅ በማዴረግ መ/ሰጪ
(የስር ተከሳሽ) ሇፇጸመው ወንጀሌ በ 5 አመት ከ 4 ወር ጽኑ እስራት እና በብር 7,000 የገንዘብ
ቅጣት እንዱቀጣ በመወሰን የስር ፌ/ቤትን የቅጣት ገዯብ ውሳኔ በማንሳት መ/ሰጪ የጽኑ እስራት
ቅጣቱን እንዱፇጽም የስር ፌ/ቤትን የቅጣት ውሳኔ በማሻሻሌ ወስኗሌ፡፡
አመሌካች የሰበር አቤቱታ ያቀረቡት በዚህ ውሳኔ ሊይ ተፇጸመ ያለትን መሰረታዊ የሆነ የሔግ
ስህተት ሇማሳረም ሲሆን አቤቱታው ተመርምሮ የጠ/ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ገዯብን
አስመሌክቶ ይግባኝ ባሌተባሇበት ቅጣት ማቅሇያዎችን ከተቀበሇ በኋሊ የመጨረሻውን 5 አመት ከ
4 ወር በማሳዯግ መወሰኑ ከወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 194(2)(ሏ) እና ከቅጣት አወሳሰን መርህ
አንጻር ሇመመርመር ሲባሌ ተጠሪ መሌስ እንዱሰጥበት ተዯርጓሌ፡፡ አመሌካችም አቤቱታቸውን
በማጠናከር የመሌስ መሌስ አቅርበዋሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ እና ይዘት ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን እኛም ግራ ቀኙን ክርክር ሇሰበር አቤቱታ
መነሻ

ከሆነው

ውሳኔ

እና

አግባብነት

ካሇው

የሔግ

ዴንጋጌ

ጋር

በማገናዘብ

አቤቱታው

እንዱመረመር ከተያዘው ጭብጥ አንጻር የስር ፌ/ቤት ውሳኔ ሊይ መሰረታዊ የሆነ የህግ ስህተት
የተፇጸመ መሆን አሇመሆኑን እንዯሚከተሇው መርምረናሌ፡፡
ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ እንዯቻሌነው ተጠሪ አመሌካች ሊይ በፋ/ከፌ/ፌ/ቤት አራት የወንጀሌ
ክሶችን ያቀረበ ሲሆን አመሌካች የተከሰሱባቸውን አራቱም ክሶች ሊይ የተመሇከተውን ወንጀሌ
መፇጸማቸውን በማመናቸው ፌ/ቤቱ በአራቱም ክሶች ሊይ የጥፊተኝነት ውሳኔ ከሰጠ በኋሊ ቅጣት
ሲወሰን በወ/ሔ/አንቀጽ 184(1(ሇ) እና በተሻሻሇው የቅጣት አወሳሰን መመሪያ ቁ. 2/2006 አንቀጽ
21(1)(ሀ) መሰረት ሇእያንዲንደ ወንጀሌ መነሻ ቅጣት በመወሰን እና መነሻ ቅጣቶቹን በመዯመር
ዴምሩ የቅጣት መጠን የሚያርፌበትን ዝቅተኛ የቅጣት እርከን በመምረጥ ሇይቶ በመቀጠሌ ወዯ
ቅጣት ማክበጃ እና ማቅሇያ ምክንያቶችን በማገናዘብ በቅጣት አወሳሰን መመሪያው መሰረት ተገቢ
ነው የሚሇው ቅጣት መወሰን ሲገባው አመሌካች ሊይ የጥፊተኝነት ውሳኔ በተሰጠባቸው አራት
ወንጀልች በእያንዲንደ ወንጀሌ በተናጠሌ አራት የቅጣት ማቅሇያ ምክንያቶችን በመውሰዴ ቅጣት
ወስኗሌ፡፡ የአሁን ተጠሪ በዚህ የስር ፌ/ቤት ቅጣት አወሳሰን ቅሬታውን ሇፋ/ጠ/ፌ/ቤት ያቀረበ
ሲሆን ፌ/ቤቱ የስር ከፌ/ፌ/ቤት የቅጣት አወሳሰን የወንጀሌ ሔጉን እና የቅጣት አወሳሰን
መመሪያውን የተከተሇ ባሇመሆኑ በማረም በቅጣት አወሳሰን መመሪያ ቁ. 2/2006 መሰረት
ሇአራቱ ወንጀልች በተናጠሌ መነሻ ቅጣት ወስኖ በመዯመር ዴምሩ የሚያርፌበትን ዝቅተኛ
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እርከን ከሇየ በኋሊ ሇአመሌካች ሇስር ፌ/ቤት የተያዘሊቸውን 4 ማቅሇያ ምክንያቶች ወስድ በእርከን
20 ከተመሇከተው የቅጣት ፌቅዴ ስሌጣን በ 5 አመት ከ 4 ወር ጽኑ እስራት እና በብር 7,000
የገንዘብ ቅጣት እንዱቀጡ እና የተሻሻሇው የቅጣት ውሳኔ ከ 5 አመት በሊይ ጽኑ እስራት
በመሆኑ አመሌካች የቅጣት ውሳኔውን በማ/ቤት ሆነው እንዱከታተለ የሰጠው ውሳኔ የወ/ሔጉን
አንቀጽ 184(1(ሇ) ፣ 194(1)ሇ) እና የቅጣት አወሳሰን መመሪያ ቁ. 2/2006 አንቀጽ 21 (1(ሀ)
እና 23(5) መሰረት ያዯረገ ነው፡፡ አመሌካች በሰበር አቤቱታቸው ተጠሪ ሇስር ፌ/ቤት ባቀረበው
ይግባኝ የስር ፌ/ቤት ቅጣት አሰሊሌ ሊይ የተፇጸመው ግዴፇት ይታረምሌኝ አሇ እንጂ ቅጣቱ ከፌ
ተዯርጎ ይወሰንሌኝ አሊሇም ያለ ቢሆንም ተጠሪ ሇስር ፌ/ቤት ባቀረበው አቤቱታ የፋ/ከፌ/ፌ/ቤት
4 ማቅሇያ ምክንያቶችን ከወንጀሌ ሔጉ እና ከቅጣት አወሳሰን መመሪያው ውጭ በመዯጋገም
ሇእያንዲንደ ወንጀሌ በመጠቀም ቅጣት መወሰኑ ተገቢ አይዯሇም፡፡ በክስ 2 ዯረጃ እና እርከን
አሇአግባብ ተይዟሌ በአራቱም ክሶች ሊይ የተፇጸመው የቅጣት አሰሊሌ ግዴፇት ይስተካከሌን
በማሇት ያቀረበውን ቅሬታ ተከትል ከፌ ሲሌ እንዯተገሇጸው በወንጀሌ ህጉ እና በቅጣት አወሳሰን
መመሪያው መሰረት የፋ/ጠ/ፌ/ቤት የስር ፌ/ቤት የፋ/ከፌ/ፌ/ቤትን የቅጣት ውሳኔ በማረም
መወሰኑ በይግባኝ ከተጠየቀው ዲኝነት ውጭ ወስኗሌ የሚያስብሌ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡
ሲጠቃሇሌ የስር ፌ/ቤት የአሁን ተጠሪ ባቀረበው ይግባኝ አቤቱታ ግራቀኙን አከራክሮ የስር
ፋ/ከፌ/ፌ/ቤትን የቅጣት አወሳሰን በወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 184(1)(ሇ) እና በቅጣት አወሳሰን
መመሪያ ቁ. 2/2006 አንቀጽ 21(1) (ሀ) እና 23(5) መሰረት በማረም መወሰኑ እና አመሌካች
ሊይ የተወሰነው ቅጣት ከ 5 አመት ጽኑ እስራት በሊይ በመሆኑ በወ/ሔጉ አንቀጽ 194(1)(ሇ)
መሰረት የስር ፌ/ቤትን የቅጣት ገዯብ ውሳኔ በማንሳት አመሌካች የተወሰነባቸውን 5 አመት ከ 4
ወር ጽኑ እስራት በማ/ቤት ሆነው እንዱፇጸሙ የሰጠው የቅጣት ውሳኔ ሊይ መሰረታዊ የሆነ
የሔግ ስህተት የተፇጸመበት ባሇመሆኑ ተከታዩን ወስነናሌ፡፡
ው ሳ ኔ
1. የፋ/ጠ/ፌ/ቤት በመ/ቁ. 107679 በቀን 19/10/2007 ዒ.ም የሰጠው የቅጣት ውሳኔ
በወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 195(2)(መ) መሰረት ጸንቷሌ፡፡
2. መዝገቡ ተዘጋ ወዯ መ/ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
መ/ይ
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