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የሰ/መ/ቁ 88542 

ሏምላ 17 ቀን 2005 ዒ.ም 

              ዲኞች፡- አሌማው ወላ 

              ዒሉ መሏመዴ 

              ረታ ቶልሳ 

              አዲነ ንጉሴ 

              ሙስጠፊ አህመዴ 

አመሌካች፡- አቶ  ቢሆነኝ ዯምላ  - ጉዲይ ተከታታይ መንበሩ ተስፊው   -  ቀረቡ 

ተጠሪ፡- የት/ብ/ክ/መንግስት ዏቃቤ ሔግ 

        መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ ንግዴ ፇቃዴ ሳይኖረው የንግዴ ሥራን በህገ ወጥ  መንገዴ ማከናወን ወንጀሌን 

የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩም የተጀመረው በት/ብ/ክ/መንግስት አሊማጣ ከተማ ወረዲ ፌ/ቤት 

የአሁን ተጠሪ አመሌካች ሊይ ባቀረበው የወንጀሌ ክስ መነሻነት ነው፡፡ የክሱ ይዘትም አመሌካች 

ንግዴ ፇቃዴ ሳይኖረው በ17/11/2004 ዒ.ም ከጥዋቱ 3፡00 ሰዒት አካባቢ በአሊማጣ ከተማ 02 

ቀበላ ሌዩ ቦታው ወዯ ዋጃ መውጫ ተብል በሚጠራ አካባቢ አንዴ ኩንታሌ ስኳር በመኪና ሊይ 

ጭኖ ወዯ ቆቦ ወረዲ ሲጓዝ  ስሇተያዘ አዋጅ ቁ 686/2002  አንቀፅ 60/1/ ተሊሌፍ በፇፀመው  

ሔጋዊ ያሌሆነ ንግዴ ሥራ በማካሄዴ ተከሷሌ  የሚሌ ሲሆን ተከሳሹም ቀርቦ ስኳሩን  ወዯ ቆቦ 

ከተማ   ወስድ ሇመሸጥ  በመኪና እየተጓዘ  ሳሇ መያዙን ጠቅሶ ንግዴ ፇቃዴ ሳይኖረው ይሄንን 

የንግዴ ሥራ መፇፀሙ ጥፊት መሆኑን  በማመን የእምነት ክህዯት ቃለን ሰጥቷሌ፡፡ 

ጉዲዩን የተመሇከተው ወረዲ ፌ/ቤትም ተከሳሹ የሰጠውን የእምነት ክህዯት መነሻ በማዴረግ 

ተከሳሹን በተከሰሰበት ዴንጋጌ ስር ጥፊተኛ ካዯረገ በኃሊ በሁሇት ዒመት ፅኑ እስራትና ብር 

150,000 (አንዴ መቶ ሃምሳ ሺህ) ገንዘብ መቀጮ እንዱቀጣ ወስኖበታሌ፡፡ 

አመሌካችም ይህን ውሳኔ በመቃወሙ ቅሬታውን ሇዞኑ ከፌ/ፌ/ቤትና ሇክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት 

ዯረጃውን ጠብቆ ቢያቀርብም በሁሇቱም ዯረጃ ተቀባይነት አሊገኘም አሁን የቀረበው የሰበር 
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አቤቱታም ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ሲሆን መሰረታዊ ይዘቱም አንደን ኩንታሌ 

ስኳር ገዝቼ ወዯ ቆቦ ከተማ ስንጓዝ የነበረው ሇንግዴ ወይም ሇሽያጭ ሳይሆን ወሊጅ አባቴና ሴት 

አያቴ በሞት በመሇየታቸው ምክንያት ሇሃዘን ሇሚመጡ ሰዎች ሻይና ቡና ማስተናገጃ ሆኖ ሳሇ 

ጥፊተኛ መባላ አሊግባብ  መሆኑን ሇንግዴ ነው ቢባሌ  እንኳ የቀረበብኝን  ክስ ሙለ በሙለ 

በማመን የእምነት ክህዯት  ቃሌን መስጠቴ የቤተሰብ አስተዲዲሪ መሆኔን  የወንጀሌ ሪከርዴ 

የላሇብኝ መሆኔ የግሌ ሁኔታዬና የገቢ ምንጭ በወንጀሌ ህግ ቁ 88/2/፤ 90/2/ እና እንዱሁም 

በወንጀሌ ቅጣት አወሳሰን መመሪያ መሰረት በአግባቡ ግንዛቤ ውስጥ ገብቶ ቅጣቱ መጣሌ ሲገባ 

ያሊግባብ በሁሇት ዒመት ፀኑ እስራትና 150,000 ብር የገንዘብ መቀጮ እንዴቀጣ መወሰኑ 

መሠረታዊ የህግ ስህተት የተፇፀመበት በመሆኑ ውሳኔው ተሻሽል የጥፊተኝነት ዯረጃዬን 

ባገናዘበና የገንዘብ መቀጮውንም በተመሇከተ የመክፇሌ አቅሜን ባገናዘበ  መሌኩ  ይወሰንሌኝ 

የሚሌ ነው፡፡ 

አቤቱታውም ተመርምሮ ሇሰበር ሰሚ ችልት ቀርቦ ሉታይ ይገባሌ መባለ ተጠሪም ቀርቦ 

የበኩለን መሌስ የሰጠበት ሲሆን አመሌካችም የመሌስ መሌሱን ሰጥቶበታሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥና ይዘት ከሊይ ባጭሩ የተመሇከተው ሲሆን እኛም የሰበር አቤቱታ በቀረበበት 

የጥፊተኝነትና  የቅጣት ውሳኔ ሊይ መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፇፀመበት መሆን አሇመሆኑን 

በጭብጥነት ይዘን ጉዲዩን በሚከተሇው  መሌኩ መርምረናሌ:: 

እንዯመረመርነውም የጥፊተኝነት ውሳኔን በተመሇከተ አመሌካቹ የቀረበበትን የወንጀሌ ክስ 

መፇፀሙን በዝርዝርና ሙለ በሙለ በማመን የእምነት ክዯት ቃለን መስጠቱና ፌ/ቤቱም 

ይህንኑ የአመሌካችን የእምነት ቃሌ መነሻ በማዴረግ የጥፊተኝነት ውሣኔ በወ/መ/ህ/ሥ/ሥ/ቁ.134 

/1/ ዴንጋጌ አንፃር መሰጠቱን መገንዘብ  ተችሎሌ ሆኖም ግን አንዴ ሰው በተሰጠበት የጥፊተኝነት  

የቅጣት ውሳኔ ሊይ ዯረጃውን ጠብቆ ስሌጣን ሊሇው  ፌ/ቤት ይግባኝ ሇማሇት የሚችሌ ቢሆንም 

የጥፊተኝነት ውሳኔው የተሰጠው በወ/መ/ህ/ስ/ስ/ቁ134/1/ ስር  እንዯተመሇከተው የተከሳሹን 

የእምነት ቃሌ መነሻ በማዴረግ ከሆነ በቅጣቱ ሊይ ካሌሆነ በጥፊተኝነቱ ሊይ ይግባኝ ሇማቅረብ 

እንዯማይቻሌ በወ/መ/ህ/ስ/ስ/ቁ 185/1/ ስር ተመሌክቷሌ፡፡ በመሆኑም በአንዴ በኩሌ አመሌካች 

ወንጀለን በህጉ አግባብ ሙለ በሙለ መፇፀሙን አምኖ የእምነት ክህዯት ቃለን ሰጥቶና 

የጥፊተኝነት ውሳኔም ይህንኑ መነሻ በማዴርግ ተሰጥቶ እያሇ በላሊ በኩሌ ዯግሞ በበታች ፌ/ቤት 

ከሰጠው እምነት ቃሌ በተቃራኒ ያቀረበው የሰበር  አቤቱታ እርስ በራሱ የሚጋጭ በመሆኑ 

ተቀባይት ያሇው አይዯሇም ብሇናሌ፡፡ 

የቅጣት ውሳኔን በተመሇከተ  አመሌካች ጥፊተኛ የተባሇበት የህጉ ዴንጋጌ ከብር 150,000-

300,000 የገንዘብ መቀጮና እንዱሁም ከ7-15 ዒመት ፅኑ እስራት እንዯሚያስቀጣ የዯነገገ ሲሆን 
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ከዚህ አኳያ የእስራት ቅጣቱን በተመሇከተ የበታች ፌ/ቤቶች የወንጀለን ክብዯት የአመሌካቹን 

የግሌ ሁኔታና ላልች የቅጣት ማቅሇያዎች ግንዛቤ ውስጥ በማስገባት በዴንጋጌው ስር 

ከተመሇከተው መነሻ የእስራት ቅጣት (7 ዒመት ፅኑ እስራት) በመውረዴ አመሌካቹ በሁሇት 

ዒመት ፅኑ እስራት እንዱቀጣ የተወሰነበት ሲሆን ይህ ዯግሞ ሉነቀፌ የሚችሌበት የህግ አግባብ 

ባሇመኖሩ በዚህ ረገዴ አመሌካች ያቀረበውን የሰበር አቤቱታም አሌተቀበሌነውም፡፡ 

በላሊ በኩሌ የገንዘብ መቀጮውን በተመሇከተ  በወ/ህ/ቁ 90/2/ ስር እንዯተመሇከተው ፌ/ቤቶች 

ይህንን የገንዘብ መቀጮ ሲወስኑ የወንጀለ ክብዯት የአጥፉውን  አዯገኛነት መጠን የሀብቱን 

ሁኔታ የገቢ ምንጩን ዕዴሜውንና የጤንነቱን  ሁኔታ ከቤተሰብ አስተዲዲሪነት አኳያ ያሇንበትን 

ሸክም  የሙያ ስራውንና ከስራው የሚያገኘውን ገቢ መጠን ከግምትና ግንዛቤ ውስጥ ባስገባ 

ሁኔታ መቀጮው ሉጣሌ እንዯሚገባ በግሌፅ ተዯንግጓሌ፡፡ ይሁን  እንጂ በተያዘው ጉዲይ 

በአመሌካች ሊይ የተጣሇው የብር 150,000 የገንዘብ  መቀጮ  እነዚህ ከፌ ሲሌ የተጠቀሱትን 

የህጉን መስፇርቶች ግንዛቤ ውስጥ ባስገባ አግባብ መሆን አሇመሆኑ የበታች ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ 

አያሳይም የመቀጮ ቅጣቱ እነዚህ መስፇርቶችን ባሊገናዘበ ሁኔታ የሚጣሌ ሆኖ ከተገኘም 

የወንጀሌ ህጉ  ካሰበው ዒሊማ ውጭም በመውጣት አጥፉውንና ላልቹን ከማስተማር እና 

ከማስጠንቀቅ አሌፍ አሊስፇሊጊ ጫናና ችግር በተከሳሹና  በቤተሰቡ ሊይ እንዲይፇጥር ጭምር 

ጥንቃቄ ሉዯረግ ይገባሌ በተሇይም አመሌካቹ አርሶ አዯርና የቤተሰብ አስተዲዲሪ  ከመሆኑ አኳያ 

የሀብቱ ሁኔታ የገቢ ምንጩ  አዯገኛነቱና የወንጀለ ክብዯትም በተገቢ ሁኔታ ተመዝኖ መታየት 

ከነበረበት ባጠቃሊይ በህጉ እስካሌተከሇከሇ ዴረስ በህጉ ከተመሇከተው መነሻ መቀጮውም 

በመውረዴ (አጠቃሊይ የገንዘብ መቀጮው መነሻ እንዯተጠበቀ ሆኖ) መቀጮው በወንጀሌ ህጉ 

አግባብና በተሇይም በወ/ህ/ቁ88/2/ ፤ 90/2/ እና በፋዳራሌ ጠ/ፌ/ቤት በወጣው የወንጀሌ ቅጣት 

አወሳሰን መመሪያ ቁ 1/2002 አኳያ መጣሌ ሲገባ በዯፇናው አመሌካቹ በብር 150,000 እንዱቀጣ 

መወሰኑና ይኼውም  በዞኑ ከፌ/ፌ/ቤት እና ክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት መታረም ሲገባ መፅናቱ 

መሠረታዊ የህግ ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ በመሆኑም ተከታዩን ውሳኔ ሰጥተናሌ፤ 

ው ሳ ኔ 

1. በአሊማጣ ከተማ ወረዲ ፌ/ቤት መ.ቁ 03421 በ15/2/2005 ዒ.ም ተወስኖ በከፌተኛ 

ፌ/ቤቱና ክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት የፀናው የጥፊተኝነትና የእስራት ቅጣቱ ውሳኔ ክፌሌ 

በወ/መ/ህ/ስ/ስ/ቁ.195/2/ /ሇ/ /2/ መሠረት ፀንቷሌ፤ 

2. ሆኖም ግን አመሌካች በብር 150,000 (መቶ ሃምሳ ሺህ) ገንዘብ መቀጮ ይቀጣ በማሇት 

የተሰጠው የቅጣቱ ውሳኔ  ክፌሌ ብቻ በወ/መ/ህ/ስ/ስ/ቁ 195/2/ /ሇ/ /2/ መሰረት 

ተሸሯሌ፤ 
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3. የአሊማጣ ከተማ ወረዲ ፌ/ቤት የራሱን መዝገብ በማንቀሳቀስና ግራ ቀኙን አስቀርቦ 

ካከራከረ በኋሊ ከዚህ በሊይ በፌርደ ሏተታ ክፌሌ በተገሇፀው አኳኋን የገንዘብ 

መቀጮውን ከወንጀሌ ህጉ ቁ 90/2/፤ 88 /2/ እና ከጉዲዩ ጋር አግባብነት ካሊቸው  

ላልች  ዴንጋጌዎችና እንዱሁም በፋዳራሌ ጠ/ፌ/ቤት በወጣው የወንጀሌ ቅጣት 

አወሳሰን መመሪያ ቁ 1/2002 አኳያ የገንዘብ ቅጣቱን በማገናዘብ ከመረመረ በኃሊ 

ተገቢውን አስሌቶ እንዱወስን ዘንዴ ጉዲዩን መሌሰንሇታሌ፡፡ ይፃፌ፡፡ 

መዝገቡ ተዘግቷሌ ይመሇስ፤ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ብ/ግ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	88542

