የሰ/መ/ቁ.123046
የካቲት 29 ቀን 2009ዒ.ም
ዲኞች፡- ዒሉ መሏመዴ
ተፇሪ ገብሩ
ቀነዒ ቂጣታ
አይሸሽም መሇሰ
ፀሏይ መንክር
አመሌካች፡- አቶ

አዱሱ ገመቹ ተከታታይ ዘመዴ ቀረቡ

ተጠሪ፡- የአማራ ብሄራዊ ክሌሊዊ መንግስት ዏ/ሔግ ሞገስ ቀረቡ
መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇዉን ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ
1. ጉዲዩ የቀረበዉ የበታች ፌርዴ ቤቶች አመሌካች በቸሌተኝነት ሲያሽከረክር በወንጀሌ ሔግ
አንቀጽ 559 ንኡስ አንቀጽ 2 በመተሊሇፌ ገንዘብ አስከፌል አሳፌሯቸዉ በነበሩት በሰባት
ሰዎች ሊይ ሰባት በቸሌተኝነት በሰዉ አካሌ ሊይ ጉዲት የማዴረስ ወንጀልችን የፇጸመ
ጥፊተኛ ነዉ በማሇት የሰጡት የሔግ ትርጉም የጥፊተኝነትና የቅጣት ዉሳኔ ተገቢ ነዉ
ወይስ አይዯሇም? የሚሇዉን ጭብጥ በሰበር አይቶ ሇመወሰን ነዉ፡፡ ጉዲዩ በመጀመሪያ
የታየዉ በአማራ ክሌሌ ሰሜን ሸዋ መስተዲዯር ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ነዉ፡፡ በስር ፌርዴ ቤት
ተጠሪ ከሳሽ፣ አመሌካች ተከሳሽ ሆነዉ ተከራክረዋሌ፡፡
2. ክርክሩ መነሻ ተጠሪ ያቀረበዉ ክስ ነዉ፡፡ ተጠሪ በአመሌካች ሊይ ሥምንት የወንጀሌ ክሶችን
አቅርቦበታሌ፡፡ ተጠሪ ባመሌካች ሊይ ባቀረበዉ የመጀመሪያዉ ወንጀሌ ክስ ተከሳሽ የወንጀሌ
ሔግ አንቀጽ 543/3/ በመተሊሇፌ የሰዉን ሔይወትና ጤንነት የመጠበቅ ሙያዊ ግዳታ
እያሇበት ሆኖ እያሇ ይህንን ግዳታዉን በአግባቡና በጥንቃቄ ባሇመወጣት ነሏሴ 15 ቀን
2006 ዒ.ም ከጠዋቱ በግምት 1፡00 ሰዒት ሲሆን የሰላዲ ቁጥሩ ኮዴ 3-29507 ኦ.ሮ የሆነ
የሔዝብ ማመሊሇሻ ሚኒባስ እያሽከረከረ ይዞ ከሰንቦ ወዯ ሸኖ አቅጣጫ ሲጓዝ ሔግ እንዱጭን
ከተፇቀዯሇት አስራ ሁሇት ሰዎች በሊይ ሥዴስት ሰዎችን በትርፌነት በመጫን በአንሇሊና ጠራ
ወረዲ ፉጦናአሊመስኖ ቀበላ ጨሇቅሇቃ ከተባሇዉ ሌዩ ሥፌራ ሲዯርስ ከአስፓሌት መንገዴ
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11 ሜትር 40 ሳንቲሜትር ወጥቶ መኪናዉ በመገሌበጡ በአዯጋዉ ሟች መሰረት በዯኑና
ሟች ሳህሇ ማርያም ከፌተኛ ጉዲት ዯርሶባቸዉ፣ በሔክምና ሲረደ ቆይተዉ ሀምላ 16 ቀን
2006 ዒ.ም ሔይወታቸዉ ያሇፇ በመሆኑ በከባዴ ቸሌተኝነት የሰዉ መግዯሌ ወንጀሌ
ፇጽሟሌ፡፡
3. እንዯዚሁም ተጠሪ ከሊይ በተገሇጸዉ ሥፌራና ጊዜ በመኪናዉ ዉስጥ ተሳፊሪ የነበሩት 1ኛ
ሞገስ መገርሳ 2ኛ ዯለ ወሌዳ 3ኛ በሻህ ጌታነህ 4ኛ ቤዛ ሞገስ 5ኛ እሸቱ ለቤን 6ኛ
ዘዉዴነሽ አሇሙና እና 7ኛ አሇነሽ ጋሸን በተሇያየ የሰዉነት ክፌሊቸዉ ሊይ ጉዲት የዯረሰባቸዉ
በመሆኑ ተከሳሽ የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 559/2/ በመተሊሇፌ ሰባት በሰዉ አካሌ በቸሌተኝት
ጉዲት የማዴረስ ወንጀልችን ፇጽሟሌ በማሇት በእያንዲንደ ተጎጅ ሥም አንዴ ወንጀሌ ክስ
በጥቅሌ ሰባት ወንጀሌ ክሶችን አቅርቧሌ፡፡
4. ተከሳሽ በሥር ፌርዴ ቤት ቀርቦ ክሱ ተነቦሇት ከተረዲ በኃሊ በሰጠዉ የእምነት ክህዯት ቃሌ
የወንጀሌ ዴርጊት የፇጸመ ቢሆንም እንዯ ክሱ አይዯሇም የሞት አዯጋም ሆነ የአካሌ ጉዲት
የዯረሰባቸዉ ግሇሰቦች ጉዲት የዯረሰባቸዉ በዴንገት የኃሊ ጎማ በመፇዲቱና ሚዛኑ ወዯ አንዴ
በኩሌ በማጋዯለ ነዉ፡፡ አዯጋ የዯረሰዉ በዴንገት በመኪናዉ ሊይ በዯረሰ ችግር ስሇሆነ
ጥፊተኛ አይዯሇሁም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡
5. ተጠሪ በወቅቱ መኪናዉ ዉስጥ በነበሩ ምስክሮች አቅርቦ አሰምቷሌ፣ትራፉክ አዯጋ ፕሊን
መግሇጫ ሰነዴና ፕሊኑን ያነሳዉን ባሇሙያ በማስረጃነት አቅርቧሌ፡፡ አመሌካች የመከሊከያ
ማስረጃ እንዱያቀርብ የሥር ፌርዴ ቤት ብይን ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች የመከሊከያ ማስረጃ
የላሇዉ መሆኑን በጽሁፌ አረጋግጧሌ፡፡ የሥር ፌርዴ ቤት የተጠሪን ተዯራራቢ ወንጀሌ
ክስና ማስረጃ ከመረመረ አመሌካች በወንጀሌ ሔግ ቁጥር 543/3/ የተመሇከተዉን በመተሊሇፌ
በከባዴ ቸሌተኝት ሰዉ መግዯሌ ወንጀሌ የፇጸመ ጥፊተኛ ነዉ፡፡ እንዯዚሁም አመሌካች
በወንጀሌ ሔግ ቁጥር 559/2/ በመተሊሇፌ ከሳሽ ባቀረባቸዉ ሰባት ወንጀሌ ክሶች የተገሇጹትን
ሰባት በቸሌተኝት አካሌ ጉዲት ማዴረስ ወንጀሌ የፇጸመ ጥፊተኛ ነዉ በማሇት የጥፊተኝነት
ዉሳኔ ሰጥቷሌ፡፡
6. የቅጣት ዉሳኔዉን በተመሇከተ የቅጣት አስተያየት ከተቀበሇ በኃሊ አመሌካች በወንጀሌ ሔግ
ቁጥር 543/3/ በመተሊሇፌ ጥፊተኛ ሆኖ ሇተገኘበት አንዯኛዉ ክስ የእስራት ቅጣቱ እርከን
ሃያ አምስት የገንዘብ መቀጮ እርከን ሰባት ሊይ ይወዴቃሌ፡፡ አመሌካች በወንጀሌ ሔግ ቁጥር
559/2/ በመተሊሇፌ ጥፊተኛ

ሇተባሇባቸዉ ሰባት ወንጀሌ ክሶች በቅጣት አወሳሰን መመሪያ

ቁጥር 2/2006 አንቀጽ 22 መሰረት ሇእያንዲንደ ተዯራራቢ ወንጀሌ ሁሇት እርከን ሇሰባት
ወንጀልች አስራ አራት በእርከን ሃያ አምስት ሊይ ሲጨመር እርከን 39 ሊይ ያርፊሌ፡፡
ሆኖም በወንጀሌ ሔግ ቁጥር 187 (ሇ) (2) እና በወንጀሌ ሔግ ቁጥር 66 ንዐስ አንቀጽ 1(ሏ)
ቅጣቱ በሔግ ሌዩ ክፌሌ ከተዯነገገዉ በሊይ መብሇጥ የላሇበት በመሆኑ የእስራት ቅጣቱ
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እርከን 32 የገንዘብ መቀጮ እርከን ሰባት ሥር ሇመመዯብ በህግ ተገዴዯናሌ፡፡ ተከሳሽ
መሌካም ፀባይ የነበረዉ መሆኑ ሇጎጆዎች ካሳ መክፇለና ቤተሰብ አስተዲዲሪ በመሁኑ ሶስት
ማቅሇያ በመያዝ በእርከን 29 ከተቀመጠዉ ቅጣት በአስር ዒመት ፅኑ እስራ እና በብር
5000(አምስት ሺ ብር) ገንዘብ መቀጮ እንዱቀጣ በማሇት ወስኗሌ፡፡
7. የሥር ተከሳሽ ይህን ዉሳኔ በመቃወም ይግባኝ ሇአማራ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ
ሰሚ ችልት የቀረበ ሲሆን ችልቱም ግራ ቀኛቸዉን

በማከራከር በሰጠዉ ዉሳኔ የሥር

ፌ/ቤት የሰጠዉን የጥፊተኝነት ዉሳኔ በማጽናት ቅጣትን በተመሇከተ አመሌካች ያሌተማረ
መሀይም መሆኑ አንዴ የቅጣት ማቅሇያ ሆኖ ሉያዝሇት ይገባሌ በማሇት ግን የቅጣት
አወሳሰን መመሪያን መሰረት አዴርጎ በማስሊት ተከሳሽ ከዚህ ቀዯም የታሰረዉ ታስቦ በዘጠኝ
ዒመት ጽኑ እስራት እንዱቀጣ በማሻሻሌ ወስኗሌ፡፡ አመሌካች በዚህ ዉሳኔ ቅር በመሰኘት
ሇአማራ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት የሰበር አቤቱታ አቅርቧሌ፡፡ የክሌለ
ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ችልት አመሌካች የቀረበዉን የሰበር አቤቱታ ዉዴቅ በማዴረግ ይግባኝ
ሰሚዉ ችልት ሰጠዉን ዉሳኔ አጽንቷሌ፡፡
8.

አመሌካች ሇዚህ ሰበር ችልት የሰበር አቤቱታ የቀረበዉ ይህን ዉሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ
ነዉ፡፡ አመሌካች ጥር 25 ቀን 2008 ዒ.ም የተጻፇ የሰበር አቤቱታ የዏቃቤ ህግ ምስክሮች
በዴንገት የመኪናዉ ሊይ በዯረሰ የቴክኒክ ብሌሽት አዯጋዉ የዯረሰ መሆኑ ገሌጸዉ እያሇ
ጥፊተኛ መባላ የህግ ስህተት ነዉ፡፡ አመሌካች መጠየቅ አሇበት ከተባሇ እንኳን በሰባት አካሌ
ማጉዯሌ ወንጀሌ ጥፊተኛ መባሌ የሇብኝም በማሇት አመሌክቷሌ፡፡ ተጠሪ በበኩለ በ
30/04/2008ዒ.ም የተፃፇ መሌስ አቅርቧሌ፡፡ የመሌሱም ይዘት የሥር ፌ/ቤቶች የሰጡት
ፌርዴና ዉሳኔ በማስረጃ ምዘና መርህ እና በሔግ አተረጓጎም ረገዴ የሚነቀፌበት ምክንያት
ስሇላሇ አመሌካች ያቀረበዉ አቤቱታ የሔግ ዴጋፌ ስሇላሇዉ ዉዴቅ ተዯርጎ የሥር ፌርዴና
ዉሳኔ እንዱጸና በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ የአሁን አመሌካች የሰበር አቤቱታዉን በማጠናከር
የመሌስ መሌስ አቅርቧሌ፡፡

9. የጉዲዩ አመጣጥ ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን ይህ ችልት የግራ ቀኛቸውን ክርክር ሇሰበር
አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው የህግ ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ
እንዱሁም በአመሌካች ሊይ የተሰጠው የጥፊተኝነት ውሳኔም ሆነ የቅጣት ውሳኔ በህግ
አግባብ

ነው

ወይስ

አይዯሇም?

የሚሇውን

እንዯጭብጥ

በመያዝ

እንዯሚከተሇው

መርምሮታሌ፡፡ መዝገቡን እንዯመረመርነው የአሁን አመሌካች በዏ/ህግ ክስ ሊይ በተመሇከተው
ጊዜ እና ቦታ የሰላዲ ቁጥሩ የተጠቀሰውን ሚኒባስ የህዝብ ማመሊሇሻ ተሽከርካሪ እያሽከርከረ
እያሇ፤ መኪናዋ ሇመጫን ከተፇቀዯሊት በሊይ ትርፌ ሰው በመጫኑ አዯጋው የዯረሰና
ከመንገዴ ወጥታ በመገሌበጧ በሁሇት ሰዎች ሊይ የሞት እና በላልች ሰባት ሰዎች ሊይ
የአካሌ ጉዲት አዯጋ እንዯዯረሰባቸው የዏ/ህግ ማስረጃ ያረጋገጠ ፌሬ ነገር መሆኑን የስር
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ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ ያመሇክታሌ፡፡ የስር ፌርዴ ቤት ይህን የዏ/ህግ ምስክሮች ቃሌ እና
የቀረበውን የሰነዴ ማስረጃ በመመዘን የአሁን አመሌካች ባሇው የማሽከርከር ሙያ ተሳፊሪዎች
በተሽከርካሪው አሳፌሯቸው ሲጓዝ ሇጉዲዩ አግባብነት ያሇውን ዯንብ በመጣስ፣ ከአቅም በሊይ
ሰው በማሳፇር የሙያውን ግዳታ እና የስራ ሌምዴ በሚጠይቀው መጠን ሊሳፇራቸው
የሰዎቹን ህይወት፣ ዯህንነት የመጠበቅ ግዳታ በአግባቡ ባሇመወጣቱ አዯጋው የዯረሰ መሆኑ
ፌሬ ጉዲይና ማስረጃ የመመዘን ስሌጣን ያሊቸው ፌርዯ ፌ/ቤቶች ያረጋገጡት ፌሬ ነገር ነው፡፡
ይህን ተከትል ፌ/ቤቱ አመሌካች የቀረበበትን ክስ እንዱከሊከሌ በሰጠው ትዔዛዝ የመከሊከያ
ምስክሮች የላሇው መሆኑን በመግሌጽ ያሌተከሊከሇ መሆኑን ከስር ፌርዴ ቤት ውሳኔ
ተረዴተናሌ፡፡
10. ስሇዚህ የስር ፌ/ቤት ፌሬ ነገርን የማጣራት እና ማስረጃን መዝኖ የመወሰን ስሌጣኑን
መሰረት በማዴረግ የአሁን ተጠሪ ያቀረበውን ክስ በበቂ ማስረጃ፣ አመሌካች ሙያዊ
ግዳታውን ባሇመወጣት እና በቸሌተኛነት በፇጸመው ዴርጊት የሁሇት ሰዎችን ህይወት
እንዲጠፊ እና በሰባት ሰዎች አካሌ ሊይ ጉዲት እንዲዯረሰ በወንጀሌ ህግ አንቀጽ 543(3) እና
559(2) ስር የጥፊተኝነት በውሳኔ መስጠቱን ከውሳኔ መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ ስሇሆነም ይህ
ችልት ዯግሞ ከተሰጠው ስሌጣን አንጻር ሲታይ የስር ፌ/ቤት ውሳኔ ፌሬ ነገርን
በማጣራትና

ማስረጃን በመመዘን በአመሌካች ሊይ የሰጠው የጥፊተኛነት ውሳኔ በህጉ

አግባብ የተሰጠ ነው በማሇት ከሚቀበሌ በስተቀር በዚህ ችልት ሉታረም የሚችሌ
መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፇጸመበት ነው ሇማሇት የማይቻሌ በመሆኑ በዚህ ረገዴ
የቀረበውን ቅሬታ አሌተቀበሌነውም፡፡
11. ‛በእኛ በኩሌ በዚህ ሰበር ችልት መታየት ያሇበት አመሌካች ጥፊተኛ ነው የተባሇባቸው ሰባት
በቸሌተኝነት በሰው የአካሌ ሊይ ጉዲት የማዴረስ የወንጀሌ ዴርጊቶቸ በወንጀሌ ህጉ
ከተመሇከተው በአንዴ የወንጀሌ ሀሳብና በአንዴ የወንጀሌ ዴርጊት በተሇያዩ ሰዎች ሊይ
ከዯረሰ ጉዲትና ተዯራራቢ ወንጀልች ተከሳሽ ተጠያቂ ከሚሆንባቸው ላልች ሁኔታዎች
አንጻር እንዳት ይታያሌ? የሚሇው ነጥብ ነው፡፡ ተዯራራቢ ወንጀልችን በተመሇከተ
በወንጀሌ ህጉ አንቀጽ 60 እና ተከታዮች ዴንጋጌዎች ተመሇክቶ እናገኛሇን፡፡ የወንጀሌ ህግ
አንቀጽ

60(ሏ)

እንዯሚያመሇክተው

‛ማንም

ሰው

ተዯራራቢ

ወንጀልችን

አዴርጓሌ

የሚባሇው በአንዴ የወንጀሌ የማዴረግ አሳብ ወይም ቸሌተኛነት ያዯረገው ወንጀሌ አንዴን
የህግ ዴንጋጌ የሚጥስ ሆኖ ቁጥራቸው ከአንዴ በሊይ በሆነ ሰዎች መብት ወይም ጥቅም
ሊይ አንዴ ዒይነት ጉዲት ያስከተሇ እንዯሆነ ነው“ በማሇት ይዯነግጋሌ፡፡ የዚህ ዴንጋጌ
የእንግሉዘኛው ቅጅ ‛In the case of criminal act which, though flowing from the
same criminal intention or negligence and violating the same criminal
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provision, causes the same harm against the rights or interests of more than
one person.“
መርህ

ከሊይ

በማሇት ይዯነግጋሌ፡፡ በዚህ ዴንጋጌ የተመሇከተው የተዯራራቢ ወንጀልች
በተገሇጸው

መንገዴ

የተቀረጸ

መሆኑ

የህጉን

ዴንጋጌ

ከላልች

የህግ

ዴንጋጌዎች ጋር አጣጥሞ ተግባራዊ በማዴረግና በመተግበር በኩሌ ግሌጽና ከችግር የጸዲ
የሚያዯርገው ሆኖ አሊገኘነውም፡፡
12. በተሇየም ከሊይ የተገሇጸው የዴንጋጌው ይዘትና ተግባራዊ ተፇጻሚነት በወንጀሌ ህግ ሇአንዴ
ጥፊት አንዴ ቅጣት መርህን ከሚዯነግገው የወንጀሌ ህግ አንቀጽ 61 ዴንጋጌዎች ጋር
አጣጥሞ ተግባራዊ ከማዴረግ

አንጻር

ጥያቄዎችን

የሚያስነሳ

ነው፡፡

በላሊ

አነጋገር

በጭብጥነት ከተያዘው ነጥብ አንጻር አንዴ ሰው በቸሌተኝነት በሚፇጸመው አንዴ ዴርጊት፣
በአጋጣሚ ቁጥራቸው ከአንዴ በሊይ የሆኑ ሰዎች ተጎጅዎች ሆነው ቢገኙ፣ ተከሳሹ
መከሰሰና መቀጣት ያሇበት በእያንዲንደ ተጎጅ ሊይ አንዴ ራሱን የቻሇ የወንጀሌ ዴርጊት
እንዯፇጸመ ተቆጥሮና ጥፊተኛ ተብል ነው ወይስ አንዴ ወንጀሌ እንዯፇጸመ ተቆጥሮ ነው
የሚሇው ነጥብ የህግ ትርጉም የሚያስፇሌገው፡፡ ከሊይ የተነሳውን ጥያቄ ሇመመሇስ
በተሇይም በአንዴ የቸሌተኝንት ወንጀሌ ዴርጊት ቁጥራቸው ከአንዴ በሊይ የሆኑ ሰዎች
ተጎጅ ቢሆኑ ውጤቱ ምንዴንነው የሚሇውን ሇመተርጎምና ሇመረዲት ህግ አውጭው
የወንጀሌ ህግ አንቀጽ 543 ንዐስ አንቀጽ 3 ዴንጋጌ የተዯራራቢ ወንጀልችና ቅጣት መርህ
ተፇጻሚ መዯረጉ ሔግ አውጭው የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 61 እና ንዐስ አንቀጽ 3
ከሚያራምዲቸው ሃሳቦች ጋር የሚሄዴና የሔጉን አሊማ የሚያሳካ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡
የቀረፀበትን አግባብና የዴንጋጌውን አውዯንባብና መሰረታዊ ዒሊማ ማገናዘብ የጎሊ ጠቀሜታ
ይኖረዋሌ፡፡
13. የወንጀሌ ሔግ አንቀፅ 543 ንዒስ አንቀፅ 3 መሰረቱ የወንጀሌ ሔግ አንቀፅ 543 ንዐስ አንቀፅ
1 በተመሇከተው መሰረት በተከሳሹ ቸሌተኝነት የሰው ሔይዎት የሔሌፇት የተዲረገ መሆኑ
ነው፡፡ በተከሳሹ ቸሌተኝነት የሰው ሔይወት ሇሔሌፇት የተዲረገ መሆኑ የወንጀሌ ሔግ
አንቀፅ 543 ንዐስ አንቀፅ 3 የተጠቀሰው የወንጀሌ ዴርጊት ማቋቋሚያ አንደ መሰረታዊ
ሁኔታ እንዯሆነ ግሌፅ ነው፡፡ የወንጀሌ ሔግ አንቀፅ 543 ንዐስ አንቀፅ 2 እና ንዐስ አንቀፅ
3 የማክበጃ ዴንጋጌዎች ናቸው፡፡ አንዴ አሽከርካሪ የወንጀሌ ሔግ አንቀፅ 543 ንዐስ አንቀፅ
3 በመተሊሇፌ የወንጀሌ ተጠያቂነት አሇበት የሚባሇው ጥፊተኛው ሁሇት ወይም ከዚያ
በሊይ የሆኑ ሰዎችን የገዯሇ እንዯሆነ መሆኑን በግሌፅ ተዯንግጓሌ፡፡
14. ‛ጥፊተኛው ሁሇት ወይም ከዚያ በሊይ የሆኑ ሰዎችን የገዯሇ ወይም ወንጀለን የፇፀመው
ግሌፅ የሆነ ዯንብ ወይም መመሪያ ተሊሊፍ ቅጣቱ ከአምሰት እስከ አስራ አምስት አመት
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ፅኑ እስራት እስከ አስራ አምስት ሺህ ብር የሚዯርስ መቀጮ ይሆናሌ“ ከሚሇው የወንጀሌ
ሔግ

አንቀፅ

543

ንዐስ

አንቀፅ

3

አቀራረፅ፣

ይዘትና

አውዯንባብ

ሇመገንዘብ

እንዯሚቻሇው፣ አሽከርካሪ በአንዴ የቸሌተኝነት ተግባር ሁሇት ወይም ከዛ በሊይ የሆኑትን
ሰዎች በሔይወት የመኖር መብት በመጣስ በቸሌተኝነት በመግዯለ የወንጀሌ ሔግ አንቀፅ
60/ሏ/ በዯነግገው መሰረት እያንዲንደ ሟች ሇመገዯሌ አንዴ ራሱን የቻሇ በቸሌተኝነት ሰው
መግዯሌ ወንጀሌ እነዯፇፀመ ተቆጥሮ ተዯራራቢ የወንጀሌ ክስና ቅጣት ማይወሰንበት
መሆኑና በአንፃሩ አንዴ ከባዴ በቸሌተኝነት የሰው መግዯሌ ወንጀሌ እንዯፇፀመ ተቆጥሮ
የወንጀሌ ሔግ አንቀፅ 543 ንዐስ አንቀፅ 3 በመተሊሇፈ ጥፊተኛ ተብል እንዯሚቀጣ
ከሚሇው ዴንጋጌው አውዯንባብ ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡
15. በዚህ ዴንጋጌ መሰረት ጥፊተኛው በእያንዲንደ ሰው ሔይወት አንፃር የሚጠየቅ ባይሆንም
ጥፊተኛው ሁሇት እና ከዛ በሊይ ሰዎችን መግዯለ ሉወሰንበት የሚገባውን ቅጣት ከፌ
እንዯሚያዯርግበት የማያመሇክት ነው፡፡ ስሇሆነም በዚህ ዴንጋጌ አግባብ በቸሌተኝነት ሰውን
መገዯሌ ምንም እንኳን የሁሇት ወይም ከዚያ በሊይ የሆኑ ሰዎች ሊይ የሞት አዯጋ
ያስከተሇ ቢሆንም ቅጣቱን ከፌ ከሚየዯርግበት በስተቀር፣ የወንጀሌ ሔግ አንቀፅ 60/ሏ/
በሚዯነግገው መሰረት እያንዲንደ ሟች ሇመገዯሌ አንዴ ራሱን የቻሇ በቸሌተኝነት ሰው
መግዯሌ ወንጀሌ እንዯፇፀመ ተቆጥሮ በተዯራራቢ ወንጀልች ጥፉተኛ የሚያሰኘውና
የሚያስቀጣው ሳይሆን በዴንጋጌው በተመሇከተው ሌዩ ማክበጃ ሁኔታ ባሇበት አንዴ ከባዴ
በቸሌተኝነት ሰው መግዯሌ ወንጀሌ እንዯፇፀመ ተቆጥሮ ጥፊተኛ የሚባሌና ቅጣት
የሚወሰንበት መሆኑን ሔግ አውጭው የወንጀሌ ሔግ አንቀፅ 543 ንዐስ አንቀፅ 3
በመዯንገግ በግሌፅ አስቀምጧሌ፡፡
16. እዚህ ሊይ የሚነሳው ጥያቄ አሽከርካሪው በፇፀመው በአንዴ ቸሌተኝነት ተግባር በዚህ
መዝገብ አከራካሪ ጭብጥ በሆነው መንገዴ ሰባት ሰዎች የአካሌ ጉዲት ቢዯርስባቸው
በወንጀሌ ሔግ አንቀፅ 60/ሏ/ ስር በተመሇከተው መሰረት ሰባት በቸሌተኝነት በሰው አካሌ
ሊይ ጉዲት የማዴረስ ተዯራራቢ ወንጀልች እንዯፇፀመ ተቆጥሮ ጥፊተኛ ሉባሌና ሉቀጣ
ይገባዋሌ ወይስ አንዴ ወንጀሌ እንዯፇፀመ ተቆጠሮ ጥፊተኛ ሉባሌና ሉቀጣ ይገባዋሌ?
የሚሇው ነው፡፡ ከሊይ እንዯተመሇከተው በተሽከርካሪ በቸሌተኝነት ቁጥራቸው ሁሇት ወይም
ከዚያ በሇይ ሆኑ ሰዎችን የገዯሇ ጥፊተኛ ሔግ አውጭው የወንጀሌ ሔግ አንቀፅ 543 ንዐስ
አንቀፅ 3 ቅጣቱን ከፌ የሚያዯርግበት በስተቀር፣ ተዯራራቢ በቸሌተኝነት የሰው መግዯሌ
ወንጀልችን ፇፅማሌ ተብል ተዯራራቢ ወንጀሌ ክሶች እንዯማይቀርቡበትና በተዯራራቢ
ወንጀሌ ጥፊተኛ ተብል እንዯማይቀጣ በግሌፅ አስቀምጧሌ፡፡
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17. ይህ ከሆነ አሽከርካሪው በአንዴ ቸሌተኝነት ተግባር በተሇያዩ ሰዎች አካሌ ሊይ ጉዲት
ሲያዯርስ በቸሌተኝነት ተዯሪራቢ አካሌ ማጉዯሌ ወንጀሌ እንዯፇፀመ ተቆጥሮ ተዯራራቢ
ወንጀሌ ክስ ሉቀርብበትና በተዯራራቢ ወንጀሌ በመፇፀም ጥፊተኛ ተብል ሉቀጣ ይገባዋሌ
የሚሇው የተጠሪ ክርክርና በታች ፌርዴ ቤቶች አመሌካች ሰባት በቸሌተኝነት በሰው አካሌ
ሊይ ጉዲት የማዴረስ ወንጀሌ የፇፀመ ነው በማሇት የሰጡት የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሳኔ
ሇአንዴ ጥፊት አንዴ ቅጣት መርህን ከሚዯነግገው የወንጀሌ ሔግ አንቀፅ 61 መሰረታዊ
መርህ ጋር የማጣረስና የሔጉን ዴንጋጌዎች ከፌትሏዊ፣ ወጥነት እና ተገማች የሆነ የሔግ
ትርጉም ከመስጠት አንፃር ተቀባይነት ያሇው ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ በመሆኑም የአሁኑ
አመሌካች ምንም እንኳን በክሱ እንዯተመሇከተው የሰውን አካሌ ዯህንነት ሇመጠበቅ ያሇበት
ግዳታ ወዯ ጎን በመተው ከመኪናዋ አቅም በሊይ ተርፌ ሰዎች በመጫን መኪናዋ
መገሌበጥ አዯጋ እንዴዯርባት በማዴረግ በሰባት ሰዎች

ሊይ የአካሌ ጉዲት የዯረሰባቸው

ቢሆንም፣ በቸሌተኝነት በፇፀመው አንዴ ተግባር ሰባት ሰዎች አካሌ ዯህንነት መብት
በመጣሱ ብቻ የወንጀሌ ሔግ አንቀፅ 60/ሏ/ ተመሇከተው የተዯራራቢ የወንጀልችና ቅጣት
መርህ ተፇጻሚ መዯረጉን ህግ አዉጭዉ የወንጀሌ ህግ አንቀጽ 61 እና የወንጀሌ ህግ
አንቀጽ 543 ንዐስ አንቀጽ 3 የሚያራምዲቸዉን አሳቦች ጋር የሚሄዴና የህጉን አሊማ
የሚያሳካ ሆኖ አሊገኘነዉም፡፡
18. የአሁን አመሌካች ምንም እንኳን በሰባት ሰዎች ሊይ በተሸከርካሪው የአካሌ ጉዲት ያዯረሰ
ቢሆንም እንዯ አንዴ የወንጀሌ ዴርጊት እንዯፇጸመ እንጅ በአንዴ ቸሌተኝነት ተግባር
ምክንያት በዯረሰው መኪና መገሌበጥ በአዯጋ በአጋጣሚ ጉዲት የዯረሰባቸው ሰዎች ቁጥር
ሰባት በመሆናቸው ሰባት ተዯራራቢ በቸሌተኝነት አካሌ ጉዲት የማዴረስ ወንጀልች
እዯተፇጸሙ ተዯርጎ የወንጀሌ ክስ ሉቀርብበትም ሆነ ጥፊተኛ ተብል ቅጣት ሉወሰንበት
አይገባም፡፡ በላሊ በኩሌ አመሌካች በሰባት ሰዎች ሊይ የአካሌ ጉዲት በማዴረሱ በአንዴ ሰው
ሊይ አካሌ ማጉዯሌ ካዯረሰው አሽከርካሪ ጋር ወንጀለ ክብዯት በእኩሌ አይን የሚያየው
የወንጀለን ዯረጃ በእኩሌ የሚሳየው አይሆንም፡፡ ከዚህ አንጻር አሁን ስራ ሊይ ያሇው
የቅጣት አወሳሰን መመሪያ በተከሳሹ የቸሌተኝነት ተግባር የአካሌ ጉዲት የዯረሰባቸውን
ሰዎች ቁጥር መሰረት በማዴረግ ወንጀለን ዯረጃ እና እርከን የሚዯነግግ አሇመሆኑ
በመመሪያው መሰረት ቅጣት በመወሰን ሂዯት በግሌጽ የሚታይ ከፌተኛ ያሇበት በመሆኑ
መመሪያው ሲሻሻሌ በተከሳሹ የቸሌተኝነት ተግባር የአካሌ ጉዲት የዯረሰባቸውን ሰዎች
ቁጥር መሰረት በማዴረግ ወንጀለን ዯረጃ እና እርከን ከፌ ሉያዯርግ የሚገባው ሆኖ
አግኝተነዋሌ፡፡
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19. ይህ ማሇት በተሸከርካሪ በቸሌተኝነት ዴርጊት በአንዴ ሰው አካሌ ሊይ ጉዲት ያዯረሰ
አሽከርካሪ እና በሁሇት እና ከዛ በሊይ በሆኑ ሰዎች የአካሌ ሊይ ጉዲት ያዯረሰ አሽከርካሪ
እኩሌ ሉቀጡ ይገባሌ ማሇት አይቻሌም፡፡ ስሇሆነም የአሁን አመሌካች በሚያሽከረክረው
ተሸከርካሪ በቸሌተኛነት በሶስቱ ሰዎች ሊይ ሊዯረሰባቸው የአካሌ ጉዲት እንዯ አንዴ
የወንጀሌ ዴርጊት ተወስድ በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 559/2/ ስር ጥፊተኛነት ውሳኔ ሉሰጥበት
ይገባሌ ብሇናሌ፡፡ በዚህ አግባብ የቅጣት ስላቱ ሲታይ የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት የሰጠው
የቅጣት ውሳኔ መሰረት በመዯረግ አመሌካች በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 543/3/ ጥፊተኛ
የተባሇ በመሆኑ በዚህ ዴንጋጌ ስር በዯረጃ 1 እርከን 25 ስር ስምንት አመት መነሻ ቅጣት
ተወስዶሌ፡፡
20. በቸሌተኛነት በሰባት ሰዎች አካሌ ሊይ ጉዲት ማዴረስን በተመሇከተ እንዯ አንዴ የወንጀሌ
ዴርጊት በመውሰዴ በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 559/2/ ስር ጥፊተኝነት ውሳኔ የተሰጠ በመሆኑ
አመሌካች በሰባት ሰዎች ሊይ የአካሌ ጉዲት ያዯረሰ መሆኑን መገንዘብ ተችሎሌ፡፡ በቅጣት
አወሳሰን መመሪያ ቁጥር 2/2006 መሰረት ይህ ዴንጋጌ ዯረጃ የወጣሇት ሲሆን ከዯረጃ 1
እስከ ዯረጃ 7 ዴረስ ተዯንግጎ ይገኛሌ፡፡ በዚህ መሰረት ዯረጃ 1 ሲታይ ቀሊሌ የአካሌ ወይም
የጤና ጉዲት አዴራሹ የላሊ ሰውን አካሌ ወይም ጤንነት የመጠበቅ ሙያ ወይም ላሊ
ግዳታ ያሇበት እንዯ ህክምና ባሇሙያ ወይም አሽከርካሪ ያሇ ሰው እንዯሆነመ የእስራት
ቅጣት መነሻ እርከን 7 የገንዘብ ቅጣት እርከን 1 ስር እንዯሚያስቀጣ ያመሇክታሌ፡፡ ነገር
ግን ከዯረጃ 2 እስከ ዯረጃ 7 ባለት ስር በሁሇት ወይም ከዛ በሊይ በሆኑ ሰዎች ቀሊሌ
የአካሌ ጉዲት ያዯረሰባቸው እንዯሆነ በቅጣት አወሳሰን መመሪያ በተዘረዘሩት ዯረጃዎች
የሚሸፇን ሆኖ አይገኝም፡፡ ይህ በሆነ ጊዜ ዯግሞ በቅጣት አወሳሰን መመሪያ ቁጥር
2/2006 አንቀጽ 27/1/ መሰረት ከዚህ ቅጣት መመሪያ ወጥቶ ተገቢ ቅጣት ሉወሰን
ይገባሌ፡፡
21. በዚህ አግባብ አመሌካች ጥፊተኛ የተባሇበት የወ/ሔ/ቁ. 559/2/ ቅጣቱ ከስዴስት ወር
የማያንስ ቀሊሌ እስራትና አንዴ ሺህ ብር የማያንስ መቀጮ እንዯሚያስቀጣ ይዯነግጋሌ፡፡
በዚህ መሰረት አመሌካች እንዯ አንዴ አሽከርካሪ ያሇበትን ግዳታ መወጣት ሲገባው የሆነው
ይሁን በማሇት የሚያሽከረክረውን ተሽከርካሪውን ተሽከርካሪ ጥል በመውረዴ በሰባት ሰዎች
ሊይ ቀሊሌ የአካሌ ጉዲት የዯረሰባቸው በመሆኑ በዚህ ዴንጋጌ ስር አመሌካች ሉቀጣ ይገባሌ
በማሇት ችልት ያመነበት ሁሇት /2/ አመት ቀሊሌ እስራት ሲሆን፣ ይህ ዯግሞ ወዯ ጽኑ
እስራት ሲቀየር 1 ዒመት /አንዴ አመት/ ጽኑ እስራት ይሆናሌ፡፡ በመሆኑም ከሊይ
የወ/ሔ/ቁ. 543 ንዐስ አንቀጽ 3 ስር ከተያዘው መነሻ ቅጣት ጋር ተዯምሮ 8 ዒመት ጽኑ
እስራት ጋር ተዯምሮ ዘጠኝ ዒመት እንዯቅጣት መነሻ የሚወሰዴ ሲሆን ይህ ዯግሞ እርከን
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26 ስር የሚወዴቅ ይሆናሌ፡፡ በስር ፌ/ቤት ሶስት የቅጣት ማቅሇያ ይግባኝ ሰሚው ችልት
አንዴ ማቅሇያ በዴምሩ አራት ማቅሇያዎች ይዘውሇታሌ፡፡
22. ይህም ችልት እነዚህን ሁሇት የቅጣት ማቅሇያ ምክንያቶችን በመውሰዴ ቅጣቱ ከእርከን 26
ወዯ እርከን 22 ዝቅ እንዯሚሌ ተገንዝቧሌ፡፡ እርከን 22 ስር ከአምስት ዒመት ከስዴስት
ወር እስከ ስዴስት አመት ከሰባት ወር የሚያስቀጣ መሆኑን ማየት ይቻሊሌ፡፡ በዚህ
መሰረት ይህ ችልት አመሌካችን ያስተምራሌ፣ ላልችን ያስጠነቅቃሌ በማሇት ያመነበት
ቅጣት አመሌካች በዚህ ጉዲይ ከታሰረበት ጊዜ ጀምሮ

በሚታሰብ በስዴስት

ዒመት

ከሥዴስት ወር ጽኑ እስራት በብር 5000(አምስት ሺ ብር ሉቀጣ) ይገባሌ ብሇናሌ፡፡
ዉ ሳ ኔ
1. የሰሜን ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ.0235878 የካቲት 16 ቀን 2007 ዒ.ም የሰጠዉ
ዉሳ እና ይህንን ዉሳ በማሻሻሌ የአማራ ክሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችት
በመ.ቁ 02-15930 በ 10/09/2007ዒ.ም የሰጠዉ ዉሳና የአማራ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤ
ሰበር ሰሚ ችልት በመ.ቁ.50596 ህዲ 8 ቀን 2008ዒ.ም የሰጠዉ ዉሳኔ በከፉሌ
መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት ስሇሆነ በወ.መ.ሥ.ሥ.ሔ.ቁ.195 ንዐስ አንቀጽ
2(ሇ)2 መሰረት ተሻሽሎሌ፡፡
2. የአሁን አመሌካች በዚህ ጉዲይ እጁ ከተያዘበት ቀን ጀምሮ ከሚታሰብ በበስዴስት ዒመት
ከስዴስት ወር ጽኑ እስራትና በብር 5000(አምስ ሺብር) መቀጮ እንዱቀጣ ተወስኗሌ፡፡
የክሌለ ማረሚያ ቤት በዚህ ዉሳ መሰረት እንዱያስፇጽም ታዟሌ፡፡ ይጻፌ፡፡
3. የዚህ

ዉሳ

ግሌባጭ

ሇሥር

ፌ/ቤቶች

እና

ሇአመሌካች

ይዴረስ

ብሇናሌ፡፡

መዝገቡ ተዘግቷሌ፣ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ ብሇናሌ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
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