
የኮ/መ/ቁጥር 294371

ቀን 27/0/2014 ዓ/ም

የፌደራል መጀመሪያ ደረጃ ፍ/ቤት ልደታ ምድብ 20ኛ ወንጀል ችሎት

ዳኞች 1. ተመስገን ሽፈራው

2. ደሳለኝ ፋንታ

3. አይናለም ደረጀ

ከሳሽ፡ የፌ/ጠ/ዐቃቤ ህግ

ተከሳሽ ግርማ አሹሮ አንሼቦ

መዝገቡ ለዛሬ የተቀጠረው መርምሮ ፍርድ ለመስጠት ሲሆን ተመርምሮ የሚከተለውን ፍርድ
ተሰጥቷል።

ፍርድ

ከሳሽ ዓ/ህግ ሀምሌ 1 ቀን 2013 ዓ.ም ፅፎ ባቀረበው ክስ ተከሳሽ የወ/ህ/አ 32(1)(ሀ) እና ህገወጥ
የሰዎች ዝውውር እና ሰደተኞችን በህገወጥ መንገድ ድንበር ማሻገር ወንጀልን ለመከላከልና
ለመቆጣጠር የወጣ አዋጅ ቁጥር 909/2007 አንቀፅ 3 (1) (ሐ) እና 6 ስር የተመለከተውን
በመተላለፍ ተከሳሽ ካልተያዙት ግብረአበሮቻቸው ጋር በመሆን ከኢትዮጵ የግዛት ክልል ውጪ
በህገወጥ መንገድ ሰዎችን ለማዘዋወር በማሰብ በታህሳስ 30 ቀን 2012 ዓ.ም ልዩ ቦታው ደቡብ
ክልል ከምባታ ጠምባሮ ዞን ደምቦያ ወረዳ አካባቢ ሟች ለኤቦ አራባ መኖሪያ ቤት ድረስ
በተደጋጋሚ በመሄድ ደቡብ አፍሪካ ብትሄድ በትንሽ ጊዜ ውስጥ ኑሮህን ትቀይራለህ ያለህን
መሬት ሸጠህም ቢሆን እዛ ብትሄድ ይሻልሃል በማለት የተስፋ ቃል በመስጠት ለዚህ የሚሆን አንድ
መቶ ሃምሳ ሺህ ብር ትከፍላለህ አሁን ጉዞ የሚሄዱ የሰፈር ልጆች ስላሉ ከእነርሱ ጋር ትሄዳለህ
የገንዘብ አከፋፈል በተመለከተ ጉዞ ከጀመርክ በኃላ ባለቤትህ አበበች ገለቶ (1ኛ የዓ/ህግ ምስክር)
አማካኝነት ትከፍላለህ ብሎ በማሳመን ከቤቱ ይዞ ወጥቶ በደቡብ ክልል ሀላባ ዞን ቁለቶ ከተማ ላይ
ለግዜው ያልተያዘው አበራ አለሙ ሟችን ሀዋሳ ድረስ በመውሰድ ወደ ኬኔያ ለሚያሻግረው
ለግዜው ላልተያዘው ኤልያስ ካቦሬ ለተባለው ሌላ ህገወጥ የሰው አዘዋዋሪ ካስረከበው በኃላ ሟች
ወደ ደቡብ አፍሪካ ጉዞ እያደረገ እያለ ተከሳሽ ለ1ኛ የዓ/ህግ ምስክር ባለቤትሽ ጉዞ እንዲቀጥል
ከፈለግሽ አርባ ሺህ ብር ለአበራ አለሙ አስገቢለት ያላት በመሆኑ በቀን 01/15/2012 ዓ.ም በአበራ
አለሙ ስም በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሂሳብ ቁጥር 1000041303429 40‚000 ብር(አርባ ሺህ ብር )
እንዲሁም በድጋሚ በቀን 12/06/2012 ዓ.ም በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሂሳብ ቁጥር በአበራ አለሙ
ሂሳብ ቁጥር 100041303429  10‚000 ብር(አስር ሺህ ብር) ገቢ ያደረገች በመሆኑ ሟችን ኬንያ
ለሚያሻግረው ለኤሊያስ ካቦሬ አርባሽ ብር አዘጋጂ በማለት ተከሳሹ የምስክሯ መኖያ ቤቷ ድረስ
በመሄድ እንድትከፍል በመናገር በቀን 30/05/2012 ዓ.ም በኤሊያስ ካቦሬ ስም በኢትዮጵያ ንግድ
ባንክ ሂሳብ ቁጥር 1000094548555 40‚000 ብር(አርባ ሺህ ብር) ገቢ ያደረገች ሲሆን በድጋሚ
ተከሳሹ ባለቤትሽ ደቡብ አፍሪካ እንዲገባ ከፈለግሽ ሌላ ሰላሳ ሺህ ብር አዘጋጂ በማለቱ በቀን



26/06/2012 ዓ.ም በአበራ አለሙ ስም በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሂሳብ ቁጥር 1000041303429
30‚000 ብር (ሰላሳ ሺህ ብር) ያስገባች ሲሆን በአጠቃላይ የሟች ባለቤት 120‚000(አንድ መቶ ሃያ
ሺህ ብር) ገቢ እንድታደርግ ካደረገ በኃላ ሟች ደቡብ አፍሪካ በመሄድ ላይ ሳለ ሞዛንቢክ ሀገር
ሲደርስ ህይወቱ ያለፈ በመሆኑ በፈፀመው ህገወጥ የሰዎች ዝውውር ወንጀል ተከሷል በማለት ክስ
አቅርቧል።በማስረጃነት የሰው እና የሰነድ ማስረጃዎችን አቅርቧል።

የዓ/ህግ ክስና ማስረጃ ለተከሳሽ መድረሱ በችሎት ተረጋግጦ እና ክሱ በንባብ በችሎት ተነብቦ
ተከሳሽ እንዲረዱት ከተደረገ በኋላ ተከሳሽ በወ/መ/ሥ/ሥ/ህ/ቁጥር 130 መሰረት የመጀመሪያ ደረጃ
መቃወሚያ አቅርበው ዉድቅ የተደረገባቸው ሲሆን ተከሳሽ በሰጡት የእምነት-ክህደት ቃል
ወንጀሉን አልፈጸምኩም ጥፋተኛ ልባል አይገባም በማለት ክደው የተከራከረ በመሆ ፍ/ቤቱ
3(ሶስት) የዓ/ህግ ምስክሮች ሰምቷል።

1ኛ የዓ/ህግ ምስክር ነፃነት ለኤቦ የሟች ልጅ ሲሆኑ በሰጡት የምስክርነት ቃል ተከሳሽ ደላላ
መሆኑን ጥር 30 ቀን 2012 ዓ.ም በ28 በዓል ሆኖ የምስክሯን አባት ወደ ውጭ ሀገር የላከ መሆኑን
ከዚያ በፊት ተከሳሽ አባተዋን ደቡብ አፍሪካ ትሄዳለህ ወይ እወስድሃለሁ ብሎ ያናገረው መሆኑን
እዚህ 24 ሰዓት ብትሰራ እራሱ አትለወጥም ውጪ ሀገር ብትሄድ ግን ትለወጣለህ እያለው
እንደነበር አባቱዋ ከተከሳሽ ጋር ወጪ ሀገር እሄዳለሁ በሎ መውጣቱን የምስክሯ አባት ጉዞ ከጀመረ
በኃላ አበበች(እናቷ) እና ተከሳሽ ገንዘብ ለደላላ ያስገቡ እንደነበር ሁለት ጊዜ 40‚000 ብር
አንድ ጊዜ 30‚000 ብር መግባቱን ግርማ ሟች ማሊ ደረስ እያለ እንደሚነግራቸው ሟች ሲጠፉ
ከግርማ ቀጥሎ ያለው ደላላ ቤተሰብ ጋር ሄደው ሞቷል ብለው አንደነገሯች በማስረዳ
ተመልሰዋል፡፡

2ኛ የዓ/ህግ ምስክር ወ/ሮ አበበች ገለቶ የሟች ባለቤት ሲሆኑ ታህሳስ 30 ቀን 3ኛ ዐመቱ እመጣ
መሆኑን ተከሳሽ ባለቤታቸውን መንገድ ደቡብ አፍሪካ እንዲሄድ ያደረገው መሆኑን ከዚያ አገር
ሄደው ሰው እየተለወጠ ነው አንተም ብትሄድ ትለወጣለህ ከዚያ ብትሰራ ይሻልሀል እቤት እየመጣ
ይላቸው እንደነበር ገንዘብ ካነስ መሬቱን ሽጥ ይል እንደነበር ታህሳስ 30 በደንብ ሳይነጋ ሌሊት
ግርማ (ተከሳሽ) ይዞት እንደወጣ ከዚያ በኃላ 120‚000 ብር በአራት ዙር ገንዘብ ከምስክሯ እየወሰደ
ለደላላው አበራ አለሙ እንደሚያስገባ ሟች ኬንያ ታንዛኒያ ደርሷል ብሎ እንደሚነግራቸው ከሟች
ጋርበ አብረውት ደቡብ አፍሪካ የወጡት ሞተዋል የተባለውን ሰምተው ሲጠይቁት ሰሞኑን የደላሎች
ስልክ እንዳልሰራለት እንደነገራቸው ከዚያ ተመልሰው ለሟች ቤተሰብ መናገራቸውን
የሟችቤተሰቦች ከግርማ ጭምር የአበራ ቤተሰቦችን ጠይቀው ለቅሶ አልቅሱ የሚል ምላሽ
እንደሰጧቸው ለኤቦ ሞቷል እንዳላቸው ሟች ወደ ደቡብ አፍሪካ እንደሄደ ሲነግረው እምቢ ይለው
እንደነበር ሟች ታህሳስ 30 ቀን ወጥቶ መጋቢት ላይ መሞቱን እንደሰሙ በማስረዳት
ተመልሰዋል።

3ኛ የዓ/ህግ ምስክር ሟች በደላሎች ሄዷል ሲሉ መስማታቸውን ደላላው ግርማ ነው ብለው ባለቤቱ
እንደነገረቻቸው ተከሳሽ ታህሳስ መጨረሻ 2012 ዓ.ም እንደሄደ ባለቤቱ ሞቶ እንደሆነ ንገረኝ
ብላው ግርማ እምቢ እዳላት እንደነገረቻቸው ከዚያ ግርማ ቤት ሄደው ሞቶ ከሆነ ንገረን እንዳሉት
እና እምቢ እንዳለ ሁለተኛው ደላለ አበራ አለሙ ጋር ደውለው እንደማያነሳ ከዚያ በሌላ ስልክ
ደውለው ከአነሳ በኃላ እንዴት ነው እባክህ ንገረን ስንለው ለግርማ ሁሉን ነገር ነሬዋለሁ ከሱ ስሙ
እንዳለቻቸው በኮንቴነር ውስጥ ብዙ ሰዎች አልቀዋል የሚል ከሰው እንደሰሙ ዘመድ ያላቸው
እርም እንዳወጡ ከዚያ ለዘመድ እንደነገሩ ተሰብስበው የአበራ አለሙን አባት ሲያናግራቸው የእኔን



ልጀ እና የእነኝህን ልጅ ማን ነው ያገናኘው ብለው ሲጠይቁ ግርማ እኔ ነኝ ማለቱን
መስማታቸውን የአበራ አባት የዚህን ልጅ ሞት አንተ አልሰማህም ሲሉት አዎ አልሰማሁም ሲል
ለምን አትሰማም ከስድስት ቀን በፊት ሰምተሃል ማለታቸውን ይህን ለልጃቸው ደውለው እንዳወቁ
ከዚያ ለለቅሶ ሲዘጋጁ የሁለተኛው ደላላ የአበራ አባት ሽማግሌ ይዘው ለመታረቅ እንደመጡ ሰላሳ
ሽህ ብር ሰጥተው በዚህ አልቅሱ ብለው ገንዘብ እንደሰጧች ከዚያ ገንዘብ ውስጥ አስር ሽህ ብር
የሰጠኝ ግርማ (ተከሳሽ) ነው እንዳሏቸው በማስረዳት ተመልሰዋል፡፡

ፍ/ቤቱ በዓ/ህግ በኩል ቀርበው የተሰሙትን ሶስት የምስክሮች ቃል እንዲሁም የሰነድ ማስረጃዎች
ከቀረበው ክስ እና ከህጉ ጋር በማገናዘብ የመረመረ ሲሆን እንደመረመረው በዓ/ህግ በኩል ቀረቡት
የሰው እና ሰነድ ማስረጃዎች ተከሳሽ ከሌሎች ግብረአበሮች ጋር በመሆን ሟች አቶ ለኤቦ አራባን
ወደ ደቡብ አፍሪካ እንዲሄድ በማድረግ ሟች በመንገድ ላይ ህይወቱ ያለፈ እና ተከሳሽ ህገወጥ
የሰዎች ዝውውር ወንጀል የፈፀሙ መሆኑን በበቂ ሁኔታ ያስረዳ በመሆኑ ተከሳሽ የተከሰሱት
በአዋጅ ቁጥር 909/2007 አንቀፅ 3(1)ሐ እና 6 መሰረት ቢሆንም አዋጅ ቁጥርን 909/2007
ያሻሻለው አዋጅ ቁጥር 1178/2012 ተከሳሽ ለተከሰሱበት የወንጀል ድርጊት የተሸለ የቅጣት
አማራጭ ያስቀመጠ በመሆኑ እና ለተከሳሽ የሚጠቅም በመሆኑ በአውጅ ቁጥር 1178/2012
የመሸጋገሪያ ድንጋጌ አንቀፅ 44(1) መሰረት ተከሳሽ የቀረበባቸውን ክስና ማስረጃ እንዲከላሉ
ብይን ሰጥቷል።

በተሠጠው ብይን መሰረት ተከሳሽ 5(አምስት) መ/ምስክሮችን አቅርበው አሰምተዋል።

1ኛ መከላከያ ምስክር ካሳ አሸሮ የሁለቱም(የሟች እና የተከሳሽ) የስጋ ዘመድ መሆናቸውን ለኤቦ
(ሟች) ደቡብ አፍሪካ ሄዷል ሲባል የሰሙ መሆኑን ለቅሶውን የሰሙት መጋት ወር 2012 ዓ.ም
መሆኑን ለኤቦ ሞተ ተብሎ ሲለቀስ ሰምተው ወደለቅሶ ከተከሳሽ ጋር አብረው የሄዱ መሆኑን
የደላላው አባት ነኝ የሚሉ አለሙ ሽፈራው የተባሉ ሰው የልጄን ጉዳይ እኔ ነኝ የምጨርሰው
በማለት 30‚000 ብር በለቅሶው ሰዓት ሲሰጡ ያዩ መሆኑን ደላላው አበራ የሚባል መሆኑን አቶ
አለሙ በኃላ በሽማግሌዎች ፊት 70‚000 ብር የከፈሉ እና ጉዳዩ በእርቅ ያለቀ መሆኑን በመሬት
ጉዳይ ፀብ እንዳላቸው የሚያውቁ መሆኑን ቤተሰቦቹ ለቅሶውን የሰሙት ቅዳሜ መጋቢት 26 ቀን
2012 ዓ.ም መሆኑን ምስክሩ የሚኖሩት ሀላባ መሆኑን ነገር ግን በዛ ጊዜ የተከሳሽ አባት ሞተው
ስለነበር ለቅሶ የሔዱ መሆኑን አቶ አለሙ የተናገሩት ልጄ ነው ያደረገው የልጄን ጉዳይ እኔ
እጨርሳለሁ በማለት መሆኑን ይህን የተናገሩት ለቅሶ በር ላይ ውጪ ቁጭ ብለው መሆኑን 70‚000
ብር ተከፍሎ የመጨረሻ እርቅ ሲደረግ 2ኛ እና 3ኛ መ/ምስክሮች ያልነበሩ መሆኑን ተከሳሽ እና
የሟች ቤተሰቦች በመሬት ጉዳይ ሲጣሉ ሲታረቁ እንደነበር እንሚያቁ ተከሳሽ ሟችን ከደላላው ጋር
ማገናኘት አለማገናኘቱን እደማያውቁ ተከሳሽ የድለላ ስራ ሲሰራ እንደማያውቁ አቶ አለሙ
70‚000 ብር የሰጡት ከሶስት እና አራት ቀጠሮ በኃላ መሆኑን በሟች እና በተከሳሽ መካከል
የሚከሰተው ግጭት እንደማንኛውም ጎረቤት ዐይነት ግጭት መሆኑን በማስረዳት ተመልሰዋል።

2ኛ መ/ምስክር ሶዶኖ ደስታ ተከሳሽ ገበሬ መሆኑን የጉልበት ስራ የሚሰራ መሆኑን መንግስት
እርዳታ የሚሰጠው መሆኑን ደላላ አለመሆኑን ደላላውን የማያውቁት መሆኑን የደላላው አባት ግን
ለቅሶውን ለማረጋጋት ብር 30‚000 ብር የሰጠ መሆኑን በኃላ ብር 70‚000 ብር የሰጠ እና በባህል
መሰረት እርቅ የተደረገ መሆኑን አቶ አለሙ ብሩን የሰጡት በልጄ ምክንያት የመጣ ጉዳይ ነው
በማለት መሆኑን አቶ አለሙ 70‚000 ብር መስጠቱን ከሰው የሰሙ መሆናቸውን በቦታው ላይ
ያልነበሩ መሆኑን ሟች ከደላላው ጋር ያገኘውን ሰው የማያውቁ መሆኑን በማስረዳት ተመልሰዋል።



3ኛ መ/ምስክር ተከሳሽ ገበሬ መሆኑን ቤተሰብ አስተዳዳሪ መሆኑን መንግስት አቅም ስለሌለው
የሚረዳው መሆኑን ድለላ የማይሰራ መሆኑን አቶ አለሙ ልጄ ደላላ ስለነበር የእኔ ልጅ ባደረገው
ነገር ነው ይህ ልጅ የሞተው በማለት በለቅሶ እለት ብር 30‚000 ብር የሰጠ መሆኑን በኃላ ብር
70‚000 ብር ሰትቶ በእርቅ የጨረሰ መሆኑን ተከሳሽ የተከሰሰበትን ወንጀል ይፈፅም አይፈፅም
የማያውቁ መሆኑን ለኤቦን ከደላላው ጋር ማን እንዳገናኘው የማያውቁ መሆኑን አስረድተው
ተመልሰዋል።

4ኛ መ/ምስክር ደግነት ደስታ ሟች እንደሞተ መጋቢት ወር 2012 ዓ.ም ወደ ለቅሶ ቤት የሄዱ
መሆኑን የደለላው አባት ለቅሶ ላይ መጥቶ ሽማግሌዎችን ይዞ ብር 30‚000 የሰጠ መሆኑን በእኔ
ልጅ ምክንያት ነው ይህ የተደረገው በማለት የተናገረው በማለት የተናገረ መሆኑን ሁለቱም
ቤተሰቦች በቀጠሮ በእርቅ የጨረሱ መሆኑን ከሰው የሰሙ መሆኑን ተከሳሽ ገበሬ መሆኑን መንግስት
ሴፍትኔት በመስጠት የሚያግዘው መሆኑን መስክረው ተመልሰዋል።

5ኛ መ/ምስክር አባይነህ በቀለ የለቅሶ ፕሮግራሙ የተካሄደው መጋቢት 26 ቀን 2012 ዓ.ም
መሆኑን ተከሳሽ ገበሬ መሆኑን የቀንስራ የሚሰራ መሆኑን ተከሳሸድ እና የሟች ቤተሰቦች መጣጣም
የሌላቸው መሆኑን መስክረው ተመልሰዋል።

ፍ/ቤቱም ተከሳሽ ባሰሟቸው መ/ምስክሮች በዓ/ህግ በኩል የቀረበባቸውን ክስ እና ማስረጃ
ተከላክለዋል ወይስ አልተከላከሉም? ሚለውን ጭብጥ በማያዝ መዝገቡን አግባብነት ካለው የህጉ
ድንጋጌ ጋር በማገናዘብ መርምሯል።

አንድ ተከሳሽ የሆነ ሰው የቀረበበትን ክስ እና ማስረጃ ተከላክሏል ሊባል የሚችለው ተከሳሹ
ባሰማቸው መ/ምስክሮች ወይም ባቀረበው መ/ማስረጃ የተከሰሰበትን የወንጀል ድርጊት ያልፈፀመ
መሆኑን ወይም አለመፈፀሙን በሚያስረዳ መልኩ በዓ/ህግ ክስ እና ማስረጃ ላይ ምክንያታዊ
ጥርጣሬን መፍጠር በሚችል መልኩ መሳረዳት የቻለ ከሆነ ነው።

ከዚህ አኳያ በተከሳሽ በኩል የተሰሙትን መከላከያ ምስክሮች ቃል ስንመለከት ተከሳሽ በዓ/ህግ
በኩል የቀረበባቸውን ሕገወጥ የሰዎች ዝውውር ወንጀል ያልፈፀሙ መሆናቸውን ያስረዱልኛል
በማለት አምስት መ/ምስክሮችን አቅርበው ያሰሙ ሲሆን መ/ምስክሮቹ ስረዳሉ ያሉትን ዝርዝር
ጭብጥ አስመዝግበዋል ፍ/ቤቱም ተከሳሽ ያስያዙትን ጭብጥ መ/ምስክሮቹ የሰጡትን የምስክርነት
ቃል የመረመረ ሲሆን አቶ አለሙ ሽፈራው የተባሉት የደላላው አባት ስሙ በክሱ ላይ የተገለፀው
እና በህገወጥ የሰዎች ዝውውር ላይ ተሳትፎ ያለው ገንዘቡ በስሙ በባንክ በኩል ገቢ የተደረገለት
ሰው(የአበራ) አባት ሲሆኑ አቶ አለሙ በለቅሶ ላይ እና በኃላ ቀርበው ጉዳዩ የልጄ ጉዳይ ነው
በማለት ካሳ መክፈላቸው ተከሳሽ የወንጀል ድርጊቱን አለመፈፀማቸውን ያስረዳል የሚባል
አይደለም ይህም የዓ/ህግን ክስ እና ማስረጃ የሚደግፍ (የሚያጠናክር) ነው ሁሉም ምስክሮች
መ/ምስክሮች ተከሳሽ ገበሬ ነው የቀን ስራ ይሰራል መንግስት ይረደዋል በማለት የመሰከሩ ቢሆንም
ከዚህ ስራ ጎን ለጎን ተከሳሽ ሰዎችን የማገናኘት ስራ ያልሰራ ሟችን ወደ ውጪ ሀገር እንዲወጣ
ያላግባባ የሟች ቤተሰብ በየጊዜው ገንዘብ ለደላሎች ገቢ እንዲያደርጉ ያላደረገ ወይም ይህን
ተግባር የልፈፀመ ወይም ለመፈፀም የሚችልበት ሁኔታ የሌለ ለምሳሌ የከፋ እና የተካረረ ፀብ
በመካክላቸው ያለ በመሆኑ ቀርበው ሊነጋገሩ የማይችሉ ስለመሆኑ አላስረዱም የሟች ቤተሰብ
እንደማንኛውም ጎረቤት በመሬት ጉዳይ መጣላት መታረቃቸውም ፀቡ የተካረረ እንዳልሆነ
በተከሳሽ መ/ምስክሮች የተመሰከረ በመሆኑ ተከሳሽ የተከሰሱበትን የወንጀል ድርጊት



አለመፈፀማቻን የዓ/ህግ ምስክሮች በቂም በቀል በሀሰት ነው የምስክርነት ቃላቸውን የሰጡት
የሚያስብል አይደለም

ስለሆነም ተከሳሽ በሰሟቸው መ/ምስክሮች በዓ/ህግ በኩል የቀረበባቸውን ክስ እና ማስረጃ
ያላስተባበሉ ወይም የወንጀል ድርጊቱን አለመፈፀማቸውን ያልተከላከሉ በመሆኑ ፍ/ቤቱ ተከሳሽ
በወ/ህግ አንቀፅ 32(1)ሀ እና በሰው የመነገድ እና ሰውን በህገወጥ መንገድ ድንበር የማሻገር
ወንጀልን ለመከላከልና ለመቆጣጠር የወጣውን አዋጅ ቁጥር 1178/2012 አንቀፅ 8(1) (3)መ ስር
የተመለከተውን በመተላለፍ በፈፀሙት ሰውን በህገወጥ መንገድ ድንበር ማሻገር ወንጀል
ጥፋተኛ ናቸው በማለት በወ/መ/ስ/ስ/ህ/ቁ149(1) መሰረት የጥፋተኝነት ፍርድ ሰጥቷል።

የቅጣት አስተያየት



የ/መ/ቁጥር 294371

ቀን 13/08/2014 ዓ/ም

የፌደራል መጀመሪያ ደረጃ ፍ/ቤት ልደታ ምድብ 20ኛ ወንጀል ችሎት

ዳኞች 1. ተመስገን ሽፈራው

2. ደሳለኝ ፋንታ

3. አይናለም ደረጀ

ከሳሽ፡ የፌ/ጠ/ዐቃቤ ህግ

ተከሳሽ ግርማ አሹሮ አንሼቦ

መዝገቡ ለዛሬ የተቀጠረው የቅጣት ውሳኔ ለመስጠት ሲሆን ፍ/ቤቱም በግራቀኙ የቀረበውን የቅጣት
አስተያየት ከህጉ ጋር በማገናዘብ ከመረመረ በኃላ የሚከተለው የቅጣት ውሳኔ ሠጥቷል፡፡

ቅ ጣ ት

ተከሳሽ በወ/ህግ አንቀፅ 32(1)ሀ እና በሰው የመነገድ እና ሰውን በህገወጥ መንገድ ድንበር የማሻገር
ወንጀልን ለመከላከልና ለመቆጣጠር በወጣውን አዋጅ ቁጥር 1178/2012 አንቀፅ 8(1) እና (3) መ
ስር በተመለከተውን ሰውን በህገወጥ መንገድ ድንበር ማሻገር ወንጀል ጥፋተኛ የተባሉ ሲሆን
ተከሳሽ ጥፋተኛ የተባሉበት ድንጋጌ ደግሞ ከአስራ አምስት አመት እስከ ሃያ አምስት አመት
ወይም እድሜ ልክ ፅኑ እስራት ወይም ሞት እና ከሃምሳ ሺህ ብር እስከ ሁለት መቶ ሺህ ብር
በሚደርስ የገንዘብ መቀጮ የሚያስቀጣ ነው፡፡

እንደሚታወቀው የቅጣት ውሳኔ ሊሰጥ የሚገባው የወንጀል ህጉን አጠቃላይ መርህ እና አለማ
ሊያሳካ በሚያስችል መልኩ ሊሆን የሚገባ ሲሆን ይህን የህጉን አላማ ለማሳከትም ቅጣቱ ሲወሰን
በወ/ህ/አ 88/2/ ስር የተመለከቱትን ሁኔታዎች ማለትም የወንጀል አድራጊውን ግላዊ የአደገኝነት
መጠን፣ ያለፈ የህይወት ታሪኩን፣ ወንጀል ለማድረግ ያነሳሱትን ምክንያችና የአሳቡን ዓላማ፣ የግል
ኑሮውን ሁኔታ፣ የትምህርቱን ደረጃ፣ እንዲሁም የወንጀሉን ከባድነትና የአፈጻጸሙን ሁኔታዎች
በማመዛዘን ሊሆን ይገባል፡፡

ተከሳሽ ጥፋተኛ የተባሉበት የህግ ድንጋጌ በቅጣት አወሳሰን መመሪያ ቁጥር 2/2006 ውስጥ ደረጃ
ስላልወጣለት በመመሪያው አንቀጽ 20 መሰረት ፍ/ቤቱ ቅጣቱን ሰርቷል፡፡

ዓ/ህግ ከደረሰው ጉዳት አንጻር የተከሳሽ ድርጊት የሞት ጉዳት ያደረሰ በመሆኑ ደረጃው ከፍተኛ
ተብሎ እንዲያዝል በማለት የጠየቀ ቢሆንም ፍ/ቤቱ ተከሳሽ የፈፀሙት የወንጀል ድርጊት ሞት
ማስከተሉ ተከሳሽ የተከሰሱበትን እና ጥፋተኛ የተባሉበትን ወንጀል የሚያቋቁመ በመሆኑ ምንም
እንኳን ድርቱ ሞትን ያስከተለ ቢሆንም በመጀመሪያ አላማቸው መግደል ወይም የመግደል ሃሳብ
ስላልሆነ እንዲሁም ተከሳሽ በወንጀል ድርጊቱ ያላቸውን ተሳትፎ አጠቃላይ የወንጀል አፈፃፀሙን
ሁኔታ በማየት በቀላል የወንጀል ደረጃ መድቧል በመሆኑም አስራ አምስት አመት እስራት
በመነሻነት በማያዝ የመቀጮ ልክ ሲወሰን የሚገባው የተፈረደበትን ሰው አደገኝነት መጠን
የሀብቱን መጠን የሙያ ስራውን የሚያገኘውን ገቢ መጠን በማመዛዘን ሊሆን እንደሚገባ በወ/ህ/አ



90(2) ስር የተደነገገ በመሆኑ ፍ/ቤቱም የተከሳሽን የወንጀል መፈፀም ሀሳብ የገቢ መጠን የመክፈል
አቅም አነፃር መርምሮ ለተመጣጣኝ የወንጀል ድርጊት ተመጣጣኝ ቅጣት ማስቀመጥ እና መቅጣት
የህጉ አላማ ስለሆነ ይህን ግምት ውስጥ በማስገባት ተከሳሽን ያስተምራል ብሎ ያሰበው ቅጣትም
ይህ በመሆኑ 20000 ብር /ሃያ ሽህ ብር/ የገንዘብ ቅጣት በመነሻነት ይዟል፡፡ ይህም በቅጣት
አወሳሰን መመሪያ ቁጥር 2/2006 የቅጣት እርከን ሰንጠረዥ ውስጥ እስራቱ እርከን 32 የገንዘብ
መቀጮው እርከን 7 ስር ያርፋል፡፡

ፍ/ቤቱ ቅጣቱን ለመወሰን የግራ ቀኙን የቅጣት አስተያየት የጠየቀ ሲሆን ዐ/ሕግ ተከሳሽ የወንጀል
ድርጊቱን ከሌሎች በጋራ በስምምነት የፈጸመው በመሆኑ በወ/ህ/አ 84(1)(መ) መሰረት በቅጣት
ማክበጃ ምክንያትነት ይያዝልን በማለት አመልክቷል፡፡ ፍ/ቤቱም በዐ/ህግ በኩል የቀረበው የቅጣት
ማክበጃ ምክንያት ተገቢ ሆኖ ስላገኘው የቀረበውን የቅጣት ማክበጃ ምክንያት በመቀበል እና
በማክበድ እርከኑን እስራቱ ወደ 33 መቀጮው ወደ 8 ከፍ አድርጎታል፡፡

በሌላ በኩል ተከሣሽ ከዚህ በፊት በወንጀል ተከሰው በፍ/ቤት ጥፍተኛ የተባሉበት የወንጀል ሪከርድ
ማስረጃ አለመቅረቡ ከዚህ በፊት የነበራቸው ባህሪ መልካም እንደሆነ የሚገመት በመሆኑ ፍ/ቤቱ
በወ/ህ/አ/82/1/ሀ/ መሠረት ይህን ምክንያት እንደ አንድ የቅጣት ማቅለያ በመውሰድ እርከኑን ወደ
እስራቱ 32 መቀጮው ወደ 7 ዝቅ እንዲል ተደርጎል፡፡

ተከሳሽ የቤተሰብ አስተዳዳሪ ስለመሆናቸውን ማስረጃ የቀረበ በመሆኑ ፍ/ቤቱ ይህን ምክንያት
በወ/ህ/አ 86 መሰረት በልዩ የቅጣት ማቅለያነት በመያዝ እርከኑን እስራቱ ወደ 31 መቀጮው
ወደ 6 ዝቅ አድርጎታል፡፡

ተከሳሽ ሌሎች ያቀረባቸው የቅጣት ማቅለያ ምክንቶች እና ማስረጃዎች በህጉ ድጋፍ ያላቸው
የቅጣት ማቅለያ ምክንያቶች ባለመሆናቸው ፍ/ቤቱ አልተቀበላቸውም፤፡

በተያዘው ሁለት የቅጣት ማቅለያ ምክንያት የእስራት ቅጣቱ ካረፈበት እርከን 33 ላይ እንዲሁም
ገንዘብ መቀጮው ካረፈበት እርከን 8 ላይ ሁለት እርከን ሲቀነስ እስራቱ እርከን 31 መቀጮው
እርከን 6 ላይ ያርፋል፡፡ ይህም ከአስራ ሁለት ዓመት እስከ 14 ዓመት ከአምስት ወር እስራት እና
እስከ 10000 ብር /አስር ሽህ ብር/ ቅጣት ለመወሰን የሚያስችል ሲሆን በዚህ ፍቅድ ስልጣን ውስጥ
ፍ/ቤቱ የተከሳሽን ግላዊ ሁኔታ እና የድርጊቱን አፈጻጸም ከግምት በማስገባት በአስራ ሁለት አመት
ጽኑ እስራት እና በ 10000 ብር /አስር ሽህ ብር/ የገንዘብ መቀጮ እንዲቀጡ ተወስኗል፡፡

ትዕዛዝ

 የአዲስ አበባ ማ/ቤት በተከሳሽ ላይ የተላለፈውን የአስራ ሁለት ዓመት ፅኑ እስራት ተከሳሽ
በዚህ ጉዳይ በፖሊስ ጣቢያ የታሰሩበት ጊዜ የሚታሰብ ሆኖ ተከታትሎ እንዲያስፈፅም
ታዟል፡፡

 ተከሳሽ የተወሰነባቸውን 10000 ብር/ አስር ሺህ ብር/ ቅጣት ለመንግስት ገቢ እዲያደርጉ
ታዟል፡፡

 ይግባኝ መብት ነው ተገልጸል፡፡

 መዝገቡ ተዘግቷል፡፡




