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የሰ/መ/ቁ. 41248 

ሰኔ 23 ቀን 2002 ዓ.ም 

ዲኞች፡- ሒጏስ ወሌደ 

  ታፇሰ ይርጋ 

  ብርሃኑ አመነው 

  አሌማው ወላ 

  ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- ቡርቄሶ ዋቆ - የቀረበ የሇም 

ተጠሪ፡- ዓቃቤ ሔግ - የቀረበ የሇም 

 መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ የወንጀሌ ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው የአሁኑ ተጠሪ በአሁኑ አመሌካች ሊይ በጋሞ አካባቢ ፌርዴ 
ቤት በመሰረተው ክስ መነሻ ነው፡፡ ክሱ አመሌካች በ1996 ዓ.ም በወጣው የኢ.ፋ.ዱ.ሪ የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 
27/1/ እና 540 ስር የተመሇከተውን በመተሊሇፌ መጋቢት 09 ቀን 1997 ዓ.ም በግምት ከጠዋቱ 12፡00 ሰዓት 
ሲሆን የግሌ ተበዲይ ሳራ ሳንቃ የተባሇ ሰው ሇመግዯሌ ሞክሯሌ የሚሌ ነው፡፡ የአሁኑ አመሌካችም ክሱ ተነቦሇት 
እንዱረዲው ከተዯረገ በኋሊ በክሱ ሊይ ተቃውሞ የላሇ መሆኑን ገሌጾ የወንጀሌ ዴርጊቱን አፇፃፀም በተመሇከተ ግን 
የክህዯት ቃሌ ሰጥቷሌ፡፡ አቃቤ ሔግ በበኩለ እንዯክሱ የሚያስረደሇት የሰውና የሰነዴ ማስረጃዎች ያለት መሆኑን 
ገሌፆ የግሌ ማስረጃዎቹን አቅርቦ አሰምቷሌ፡፡ ከዚህም በኋሊ አመሌካች እንዱከሊከሌ ተዯርጏ የመከሊከያ ማስረጃ 
የላሇው መሆኑን በማረጋገጡ ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው ፌርዴ ቤት አመሌካች በመከሊከያ ምስክሮች 
የአቃቤ ሔግ ማስረጃዎችን ሇማስተባበሌ ያሌቻሇ መሆኑን ገሌፆ አመሌካችን በአቃቤ ሔጉ በኩሌ ተጠቅሶ በቀረበው 
ዴንጋጌ ስር ጥፊተኛ አዴርጏ ቅጣቱን በተመሇከተም የግራ ቀኝን አስተያየት በመቀበሌ እና ከህጉ ጋር በማገናዘብ 
አመሌካች ቀዴሞ የወንጀሌ ሪኯርዴ ያሇበት መሆኑን አረጋግጦ በአስራ ስምንት አመት ጽኑ እስራት እንዱቀጣ 
ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ አመሌካች ባሇመስማማት ይግባኙን ሇዯቡብ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት 
አቅርቦ ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በኋሊ የስር ፌርዴ ቤት በጉዲዩ ሊይ የሰጠው የጥፊተኛነትና እና የቅጣት ውሳኔ ሙለ 
በሙለ ጸንቷሌ፡፡ አመሌካች የሰበር አቤቱታውን ሇክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት ቢያቀርብም ተቀባይነት አሊገኘም፡፡ 
የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም ሇማስቀየር ነው፡፡ 
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 አመሌካች መስከረም 13 ቀን 2001 ዓ.ም በፃፈት የሰበር አቤቱታ በበታች ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ ሊይ 
መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇጸሟሌ የሚለበትን ምክንያት ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም ባጭሩ፡- 
የወንጀሌ ዴርጊቱን ስሇመፇጸሙ አቃቤ ሔግ ከምክንያታዊ ጥርጣሬ ውጪ ባሊስረዲበት ሁኔታ በሏሰተኛ 
ማስረጃዎች ጥፊተኛ መባላ ያሊግባብ ነው፡፡ ቅጣቱን በተመሇከተም ከብድ የተወሰነው ከወ/መ/ሔ/አንቀጽ 230 
ዴንጋጌ ውጪ ነው በማሇት ዘርዝሮ ውሳኔው እንዱሻር ዲኝነት መጠየቁን የሚያሳይ ነው፡፡ አቤቱታው 
ተመርምሮም አመሌካች ፇጸመ የተባሇው የወንጀሌ ተግባር አንዲችም ውጤት ያሊመጣ ከመሆኑ እንፃር እና 
አመሌካች በምህረት የተሇቀቀበትን ምክንያት የስር ፌርዴ ቤት እንዯ ቅጣት ማክበጃ ምክንያት አዴርጏ በመውሰዴ 
የአስራ ስምንት ዓመት ጽኑ እስራት መወሰኑ ባግባቡ መሆን ያሇመሆኑን ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ ሇሰበር ችልት 
እንዱቀርብ ተዯርጏ ተጠሪ ሰኔ 03 ቀን 2002 ዓ.ም በተፃፇ ሁሇት ገጽ ማመሌከቻ መሌሱን ሰጥቷሌ፡፡ 

 የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇ መሌኩ ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን ክርክር 
ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ በሚከተሇው መሌኩ 
መርምሮታሌ፡፡ 

 አመሌካች የወንጀሌ ዴርጊቱን አሇመፇጸሙን ገሌጾ በመከራከሩ አቃቤ ሔግ ማስረጃ አቅርቦ አመሌካች 
የወንጀሌ ዴርጊቱን መፇጸሙን በሚገባ አኳኋን ማረጋገጡን የበታች ፌርዴ ቤቶች ያረጋገጡት ፌሬ ጉዲይ ነው፡፡ 
አመሌካች በዚህ ችልት ባቀረበው የሰበር አቤቱታም ከግሌ ተበዲይ ጋር በእሇቱ ከመገፇታተር ወጪ ላሊ ዴርጊት 
የፇጸመ ስሇመሆኑ አሌተመሰከረም በማሇት የሚከራከር ሲሆን ይህንኑ መከራከሪያ ነጥብ የሚያስረዲ መከሊከያ 
ማስረጃ ግን በስር ፌርዴ ቤት አሊቀረበም፡፡ በመሆኑንም አመሌካች ስሇዴርጊቱ አፇፃፀም በማስረጃ አሌተረጋገጠም 
በማሇት የሚያቀርበው ቅሬታ ይህ ችልት በኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔገ-መንግስት አንቀጽ 80/3/ሀ/ እና በአዋጅ ቁጥር 
25/1988 አንቀጽ 10 ዴንጋጌ መሰረት ያሇው ሥሌጣን መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ማረም እንጂ የማስረጃ 
ምዘናን የሚመሇከት ጉዲይ የማጣራት ስሌጣን ካሇመሆኑ አንፃር ሲታይ ተቀባይነት ያሇው አይዯሇም፡፡ 

 ላሊው አመሌካች በቅሬታ ነጥብነት ያነሳው ክርክር በላሊ የመግዯሌ ሙከራ ተከሶ ጥፊተኛ ተብል 
በስምንት አመት ጽኑ እስራት የተቀጣበት ጉዲይ የእስራት ቅጣቱን ከመጨረሱ በፉት በይቅርታ የተፇታበትን 
እንዯሪኯርዴ ተወስድ ቅጣቱ መወሰኑ ያሊግባብ ነው የሚሌ ነው፡፡ ይህ ችልት ሇአመሌካች የተሰጠው ይቅርታ 
መሆኑን ተገንዝቧሌ፡፡ ሇአመሌካች የተሰጠው ይቅርታ ነው ከተባሇ ይቅርታ ጽንሰ ሏሳቡና ውጤቱ ምን እንዯሆነ 
የኢ.ፋ.ዱ.ሪ የወንጀሌ ሔግ በአንቀጽ 230 ስር አስቀምጧሌ፡፡ በዚህ አንቀጽ ንኡስ ቁጥር ሁሇት ፓራግራፌ ሁሇት 
መሰረት ይቅርታ ሲሰጥ በተቀጪው ሊይ የተወሰነው ፌርዴ ከሚያስከትሇው ውጤት ጋር በወንጀሇኞች መዝገብ 
ሊይ ተመዝግቦ እንዯሚኖር ተመሌክቷሌ፡፡ በዚህ ዴንጋጌ መሰረት ይቅርታ የጥፊተኛነት ውሳኔ እንዲሌነበረ 
የሚያስቆጥር አይዯሇም፡፡ በመሆኑም የወንጀሇኞች መዝገብ ሊይ ተመዝግቦ የሚኖር በመሆኑ በሪኯርዴነት 
የማይያዝበት ምክንያት የሇም፡፡ ስሇሆነም አመሌካች በዚህ ረገዴ የስር ፌርዴ ቤት  በምህረት የወጡበትን ጉዲይ 
በቅጣት ማክበጃነት ተጠቅመዋሌ በማሇት ያቀረቡት ቅሬታ የስር ፌርዴ ቤቱ ሉጽፇው ከፇሇገው እና በትክክሌም 
ሇአመሌካች የተሰጠው ይቅርታ እንጂ መህረት ያሇመሆኑ ያሊገናዘበ በመሆኑ ተቀባይነት የሇውም ብሇናሌ፡፡ 

 አመሌካች ተዯጋጋሚ ወንጀሇኛ መሆኑን የስር ፌርዴ ቤቶች መሰረት አዴርገው በአስራ ስምንት አመት 
ጽኑ እስራት እንዱቀጣ መወሰናቸው ስሇቅጣት የተመሇከቱትን አጠቃሊይ መርሆዎችን ያሊገናዘበ ነው ሇማሇት 
የሚቻሌ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ በአጠቃሊይ አመሌካችን የበታች ፌርዴ ቤቶች ጥፊተኛ በማሇት በአስራ ስምንት 
ዓመት ጽኑ እስራት መቅጣታቸው ባግባቡ በመሆኑ ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. በአመሌካች ሊይ የበታች ፌርዴ ቤቶች የሰጡት የጥፊተኛነት እና የቅጣት ውሳኔ በወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁ. 
195/2/ሇ/2/ መሰረት ፀንቷሌ፡፡ 

2. መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 
                                    የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 
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