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 የሰ.መ.ቁ 152038                                                                

                                ሔዲር 28  ቀን 2011 ዒ.ም  

                  ዲኞች፡-   ብርሃኑ አመነዉ 

  በዔዉቀት በሊይ 

  እንዲሻዉ አዲነ 

  ሃይለ ነጋሽ  

  እትመት አሠፊ 

     አመሌካች:- የፋዳራሌ ጠቅሊይ ዒቃቤሔግ 

     ተጠሪ፡- ምንተስኖት ድሩ 

                 መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

    ጉዲዩ በወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 27/2 መሠረት ሇፖሉስ የተሰጠን የእምነት ቃሌ 

የሚመሇከት ነው፡፡ የአሁን አመሌካች ተጠሪ የወንጀሌ ሔጉን አንቀጽ 665/1 ዴንጋጌን 

በመተሊሇፌ የስርቆት ወንጀሌ ፇጽሟሌ በማሇት ያቀረበውን ክስ የተመሇከተው የፋዳራሌ 

መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ተጠሪ ዴርጊቱን አሌፇጸምኩም ብል ክድ በመከራከሩ 

የዒቃቤሔግን ማስረጃዎች ከሰማ በኋሊ በዒቃቤሔግ በኩሌ የቀረቡት ምስክሮች የግሌ 

ተበዲይ እና የዯረጃ ምስክሮች ሲሆኑ የግሌ ተበዲይ ተከሳሽን አሊውቀውም ዴርጊቱን 

ሲፇጽም አሊየሁም ያሇ ሲሆን ላልቹ ሁሇት ምስክሮች የፖሉስ ጣቢያው ባሌዯረቦች 

ሆነው ተከሳሽ ሇፖሉስ በነጻ ፇቃደ ቃለን ሰጥቷሌ በማሇት የመሰከሩ ቢሆንም 

ምስክሮቹ የሰጡት ቃሌ በላሊ ገሇሌተኛ አካሌ የተሰጠ ቃሌ ስሊሌሆነ እና በላሊ ማስረጃ 

ያሌተዯገፇ በመሆኑ ፌ/ቤቱ ምስክርነታቸውን አሌተቀበሇውም በማሇት 

በወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 141 መሠረት ተጠሪን በነጻ በማሰናበት ብይን ስጥቷሌ፡፡ 
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አመሌካች በዚህ ብይን ቅር በመሰኘት ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት 

የይግባኝ አቤቱታ አቅርቧሌ፡፡ ይግባኙ የቀረበሇት ፌ/ቤት ግራቀኙን ካከራከረ በኋሊ 

ዒቃቤሔግ ክሱን ሇማስረዲት ያቀረበው 1ኛ ምስክር ተጠሪ ዴርጊቱን ሲፇጽም አሊየሁም 

በማሇት የመሰከረ ሲሆን ላልቹ ምስክሮች ተጠሪ ሇፖሉስ የሰጠውን ቃሌ ይዘት 

ሇማስረዲት ከመቅረባቸው በቀር ዴርጊቱ ሲፇጸም ቀጥተኛ ወይም ቀጥተኛ ባሌሆነ 

መሌኩ ያዩ አይዯለም፤ምስክሮቹ ዴርጊቱን መፇጸሙን አምኖ ሇፖሉስ ቃሌ ሲሰጥ 

መግሇጻቸው ብቻ ሇፖሉስ የተሰጠው ቃሌ በላሊ አግባብነት ባሇው ማስረጀ ተዯግፎሌ 

ማሇት አይቻሌም፤ሇፖሉስ የተሰጠ የተከሳሽነት ቃሌ ብቻውን በላሊ አግባብ በሆነ ማስረጃ 

ባሌተዯገፇበት ሁኔታ የወንጀሌ ዴርጊት መፇጸሙን ሇማሳየት በቂ አይዯሇም በማሇት 

የስር ፌ/ቤት የሰጠውን ብይን በማጽናት ወስኗሌ፡፡ የሰበር አቤቱታው የቀረበው ይህን 

ውሳኔ በመቃወም ነው፡፡ 

የአመሌካች የሰበር አቤቱታ መሠረታዊ ይዘትም፡- ተጠሪ ዴርጊቱን አሌፇጸምኩም ብል 

ክድ የተከራከረ በመሆኑ አመሌካች ምስክሮችን እና ተጠሪው በወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 27/2 

መሠረት የተሰጠውን ቃሌ አቅርቦ አሰምቷሌ፤የአመሌካች ምስክሮች ተጠሪው በነጻ 

ፇቃደ ወንጀለን እንዯፇጸመ በዝርዝር ቃለን የሰጠ እና ወንጀለ የተፇጸመበትን ቦታ 

መርቶ ያሳየ መሆኑን በመግሇጽ በመሰከሩበት ሁኔታ የስር ፌ/ቤት ተጠሪ 

በወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 27/2 መሠረት የሰጠውን ቃሌ የሚዯግፌ ማስረጃ ዒቃቤ ሔግ 

አሊቀረበም በማሇት ተጠሪን በነጻ በማሰናበት የተሰጠው ውሳኔ መሠረታዊ የሆነ የሔግ 

ሥሔተት የተፇጸመበት በመሆኑ ሉታረም ይገባሌ የሚሌ ነው፡፡  

የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ተመርምሮ ዒቃቤ ሔግ ባቀረባቸወ ምስክሮች ተጠሪ 

ወንጀለን መፇጸሙን ሇመርማሪ ፖሉስ ቃለን በፇቃደ ሲሰጥ በዯረጃ ማስረጃነት የነበሩ 

ፖሉሶች ቀርበው ከማስረዲታቸውም በሊይ ወንጀለን እንዳት እንዯፇጸመ መርቶ ሲያሳይ 

የነበሩ መሆናቸውንም ጭምር አስረዴተው ባሇበት ሁኔታ ዒቃቤ ሔግ ገሇሌተኛ በሆነ 

ሁኔታ አሊስረዲም ተብል በነጻ የመሰናበቱን አግባብነት ከመሠረታዊ የማስረጃ ምዘና 

መርሆ አንጻር ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ በዚህ ችልት እንዱታይ ተዯርጓሌ፡፡ ሇተጠሪ 

ጥሪ ተዯርጎም ግራቀኙ በጽሐፌ እንዱከራከሩ ተዯርጓሌ፡፡ 
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የተጠሪ መሌስ ይዘት በአጭሩ፡- የዒቃቤ ሔግ ምስክሮች የፖሉስ ባሌዯረቦች ሲሆኑ 

ዴብዯባ የፇጸሙብኝ በመሆኑ በዴብዲባ ሇፖሉስ የሰጠሁት ቃሌ ማስረጃ ሉሆንብኝ 

አይገባም፤ በወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 27/2 መሠረት ቃሌ ከመስጠቴ በፉት መብት እና 

ግዳታዬ የተነገረኝ ስሇመሆኑ ከፖሉሶች በስተቀር በላሊ ዯጋፉ ማስረጃ ባሌተረጋገጠበት 

ሁኔታ አመሌካች ክሱን አስረዴቷሌ ሉባሌ ስሇማይችሌ የስር ፌ/ቤቶች የሰጡት ውሳኔ 

ሉጸና ይገባሌ የሚሌ ነው፡፡  

አመሌካች በሰጠው የመሌስ መሌስ ተጠሪ በወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 27/2 መሠረት ቃለን 

ሇፖሉስ ከመስጠቱ በፉት የሚሰጠው ቃሌ በፌ/ቤት በማስረጃነት እንዯሚቀርብበት 

የተገሇጸሇት እና ይህንኑ ተገንዝቦ ቃለን የሰጠ ሇመሆኑ በፉርማው አረጋግጧሌ፤ተጠሪ 

ሇፖሉስ የሰጠሁት ቃሌ በተጽእኖ የተገኘ ነው በማሇት የሚከራከር ቢሆንም በተጽእኖ 

ቃለን የሰጠ ሇመሆኑ የሚያስረደሇት ምስክሮች አስቀርቦ ባሊሰማበት ሁኔታ በዯፇናው 

በፖሉሶች የዯረጃ ምስክርነት የተሰጠ ነው ሉባሌ አይችሌም፤ምስክር የሆኑት የፖሉስ 

አባሊትም በጣቢያው በተሇያየ የስራ መዯብ ተመዴበው የሚሰሩ እንጂ መርማሪ ፖሉሶች 

ባሌሆኑበት ሁኔታ ገሇሌተኛ አይዯለም የሚሌ ግምት መወሰደ ተገቢ አይዯሇም በማሇት 

የመሌስ መሌስ ሰጥቷሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ በአጭሩ ከሊይ የተገሇጸው ነው፡፡ እኛም በሰበር አጣሪው ችልት ሉጣራ 

ይገባሌ ተብል የተያዘውን ነጥብ ከግራቀኙ ክርክር፤ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው 

ውሳኔ እና ሇጉዲዩ አግባብነት ካሊቸው ሔጎች  ጋር በማገናዘብ እንዯሚከተሇው 

መርምረነዋሌ፡፡ 

በመሠረቱ መርማሪ ፖሉስ የተሰራውን ወንጀሌ በሚያውቅበት ወይም በጥርጣሬ 

በሚረዲበት ጊዜ ሁለ በወ/መ/ሥ/ሥ/ሔጉ ሊይ ስሇፖሉስ ምርመራ በተዯነገጉት 

ዴንጋጌዎች አግባብ የምርመራ ተግባሩን እንዯሚፇጽም ከወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 22 እና 23 

ዴንጋጌዎች ይዘት መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ ወንጀሌ ፇጽሟሌ ተብል ተጠርጥሮ የተያዘ ሰው 

ማንነቱ እና አዴራሻው ከተረጋገጠ በኋሊ የተጠረጠረበትን ወንጀሌ በሚመሇከት ቃሌ 

ሇመስጠት ነጻ እንዯሆነ እና ፇቅድ የሚሰጠው ማንኛውም ቃሌ በማስረጃነት የሚቀርብ 

መሆኑ ጠያቂው ፖሉስ ሇተጠያቂው  ሉነግረው እንዯሚገባ የወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 27/2 

ይዯነግጋሌ፡፡ መርማሪው ፖሉስ በዚሁ ዴንጋጌ መሠረት ከተጠሪጣሪው የሚቀበሇው 
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ቃሌም ወንጀሌ ፇጽሟሌ ተብል የተጠረጠረውን ሰው ሇመመርመር ዒሊማ የሚውሌ 

መሆኑን ከዴንጋጌው ይዘት መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡  

ወንጀሌ መፇጸሙን በማወቅ ወይም በመጠርጠር ምርመራ የተጀመረ እንዯሆነ 

ምርመራው ተጠርጣሪው በወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 27/2 መሠረት የሚሰጠውን ቃሌ 

መሠረት በማዴረግ ብቻ የሚጠናቀቅ ሳይሆን እንዯ አስፇሊጊነቱም ስሇተጠርጣሪው 

ማንኛውንም ተገቢነት ያሇውን ማስረጃ መስጠት የሚችሌ ምስክር 

በመመርመር፤የተጠርጣሪውን ቤት በመበርበር ወይም ዔቃ በመያዝ ወይም ተጠርጣሪው 

ቃለን ሇፌ/ቤት እንዱሰጥ በማዴረግ ምርመራው የሚከናወን መሆኑን 

የወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 30፤32 እና 35 ዴንጋጌዎች የሚያስገነዝቡ ሲሆን በነዚህ 

ዴንጋጌዎች አግባብ የሚዯረገው ምርመራ ዒሊማም ወንጀሌ ፇጽሟሌ ተብል 

የተጠረጠረውን ሰው መመርመር እና ምርመራውን በተገቢው ሁኔታ አከናውኖ ክስ 

ሇማቅረብ ስሌጣን ሇተሰጠው ዒቃቤ ሔግ ራፖር መሊክ እንዯሆነ የፖሉስ ምርመራን 

አስመሌክቶ ከተዯነገጉት የሥነ-ሥርዒት ሔጉ ዴንጋጌዎች መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ 

ዒቃቤ ሔግ በተጠርጣሪው ሊይ ክስ ሇማቅረብ የሚያስችሌ በቂ ምክንያት መኖሩን 

ተረዴቶ ክሱን ያቀረበ እንዯሆነ በምርመራ ጊዜ የተገኙ ማስረጃዎች ክሱ በቀረበሇት 

ፌ/ቤት ተመርምረው እና ተመዝነው የቀረበውን ክስ ሇማስረዲት የሚችለ ተቀባይነት 

ያሊቸው ማስረጃዎች መሆን አሇመሆናቸው ውሳኔ የሚሰጥባቸው ናቸው፡፡ 

በወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 27/2 መሠረት ተከሳሹ የሚሰጠው የእምነት ቃሌም ሇምርመራ 

ዒሊማ ሲባሌ በምርመራ ጊዜ የተገኘ ማስረጃ በመሆኑ የቀረበውን ክስ ሇማስረዲት 

የሚችሌ ተቀባይነት ያሇው ማስረጃ መሆን አሇመሆኑ በፌ/ቤቱ ሉመረመር እና ሉመዘን 

የሚገባው እንጂ ከወዱሁ ተቀባይነት አሇው ተብል ዴምዲሜ የሚወሰዴበት አይዯሇም፡፡ 

በያዝነው ጉዲይ ከሳሽ የሆነው ዒቃቤ ሔግ ክሱን ሇማስረዲት ያቀረባቸው ማስረጃዎች 

የግሌ ተበዲይ እና የዯረጃ ምስክር የተባለ ላልች ሁሇት ምስክሮች ሲሆኑ የግሌ ተበዲይ 

የመኪናው ስፖኪዮ የተሰረቀበት መሆኑን በመግሇጽ ከመመስከሩ በቀር ተጠሪ ዴርጊቱን 

ሲፇጽም አይቻሇሁ በማሇት የሰጠው የምስክርነት ቃሌ የሇም፤ላልች ሁሇት ምስክሮችም 

ተጠሪው በነጻ ፌቃደ በወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 27/2 መሠረት ቃለን ሲሰጥ አይተናሌ 

በማሇት የምስክርነት ቃሊቸውን የሰጡ ቢሆንም ምስክሮቹ ያስረደት ተጠሪ ሰጥቶታሌ 
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የተባሇውን ያንኑ በወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 27/2 መሠረት የተሰጠውን ቃሌ ነው፡፡ ምስክሮቹ 

ወንጀለ ተፇጽሞበታሌ በተባሇው አካባቢ ያሌነበሩ እና ተጠሪ ወንጀለን ሲፇጽም ያሊዩ 

ከመሆናቸውም ባሻገር ተጠሪ ሇፖሉስ ሰጥቶታሌ ከተባሇው ቃሌ ውጪ ተጠሪ ወንጀለን 

እንዯፇጸመ የሚያውቁ መሆናቸውን በመግሇጽ የሰጡት የምስክርነት ቃሌ እስከላሇ ዴረስ 

ምስክሮቹ ተጠሪ ወንጀለን እንዯፇጸመ አስረዴተዋሌ ሉባሌ አይችሌም፡፡  

በወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 27/2 መሠረት ሇፖሉስ የሚሰጠው ቃሌም እንዯማንኛውም ማስረጃ 

ተመርምሮ እና ተመዝኖ የቀረበውን ክስ ሇማስረዲት የሚችሌ ተቀባይነት ያሇው ማስረጃ 

መሆን አሇመሆኑ በፌ/ቤቱ ውሳኔ የሚሰጥበት ነው፡፡ ተጠሪ ክሱ ተነቦሇት እንዱረዲው 

ከተዯረገ በኋሊ ዴርጊቱን አሌፇጸምኩም ብል ክድ በመከራከሩ ጉዲዩ የቀረበሇት ፌ/ቤት 

አመሌካች ክሱን ያስረዲሌኛሌ በማሇት ያቀረበውን ተጠሪ በወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 27/2 

ዴንጋጌ መሠረት ሇፖሉስ ሰጥቶታሌ የተባሇውን ቃሌ መርምሮ እና መዝኖ ክሱን 

ሇማስረዲት በቂ አይዯሇም በማሇት ውዴቅ አዴርጎታሌ፡፡ በላሊ በኩሌ ተጠሪ ዴርጊቱን 

የፇጸመ ስሇመሆኑ የሚያስረዲ አግባብነት ያሇው ላሊ ማስረጃ ከሳሽ የሆነው ዒቃቤ ሔግ 

ያቀረበ ስሇመሆኑ መዝገቡ አያመሇክትም፡፡ በመሆኑም የስር ፌ/ቤቶች ተጠሪ 

በወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 27/2 መሠረት ሇፖሉስ የሰጠውን ቃሌ እንዯማንኛውም ማስረጃ 

መርምረው እና መዝነው ማስረጃው ክሱን ሇማስረዲት በቂ አይዯሇም በማሇት ተጠሪን 

በነጻ በማሰናበት በሰጡት ውሳኔ ሊይ የተፇጸመ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ሥሔተት 

አሊገኘንበትም፡፡ በዚሀም ምክንያት ተከታዩን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡  

  ውሳኔ  

  የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ.ቁ 103704 የካቲት 18 ቀን 2008 ዒ.ም 

የሰጠው ብይን፤ ይህንኑ ብይን በማጽናት የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ.ቁ 177314 

ጥቅምት 09 ቀን 2010 ዒ.ም የሰጠው ውሳኔ በወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 195/2/ሇ/2 መሠረት 

ጸንቷሌ፡፡ 

- መዝገቡ ውሳኔ ስሊገኘ ተዘግቷሌ፡፡ ወዯ መዝገብ ቤት  ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡  

አ/ጏ  
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