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        የሰ/መ/ቁ. 57988 

          ጥር 10 ቀን 2003 ዓ.ም  

ዲኞች፣ ሏጏስ ወሌደ        

                                    ዲኜ መሊኩ  

       ተሻገር ገ/ስሊሴ   

       አሌማው ወላ  

        ዓሉ መሏመዴ          

አመሌካች፣  ዬርዲኖስ አባይ አሰፊ የቀረበሇት የሇም   

ተጠሪ፣   የፋዳራሌ ዏቃቤ ሔግ አሌቀረበም     

 መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡    

ፌ  ር  ዴ 

የሰበር አቤቱታው የአሁኗ አመሌካች በተከሰሰችበት የስርቆት ወንጀሌ በክሱ ሊይ ተሊሌፊሇች 
ተብል በተጠቀሰባት የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 665/1/ መሠረት ጥፊተኛ ተብሊ በ2 ዓመት ቀሊሌ 
እሥራትና በብር 2500 የገንዘብ መቀጮ እንዴትቀጣ መወሰኑ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው 
በሚሌ በሔገመንግሥቱ አንቀጽ 80/3//ሀ/ እና በአዋጅ ቁጥር 25/88 አንቀጽ 10/3/ መሠረት የቀረበ 
ነው፡፡  

የአመሌካች ጠበቃ ጉዲዩን በመጀመሪያ ያየው የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤትም ሆነ 
በይግባኝ ቀርቦሇት የተመሇከተው የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በጥፊተኛነቱም ሆነ በቅጣት አወሳሰኑ 
ረገዴ መሠረታዊ የሔግ ስህተት ፇጽመዋሌ የሚለባቸውን ምክንያቶች ግንቦት 5 ቀን 2002 ዓ.ም 
በተፃፇ ማመሌከቻ ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡  

አቤቱታው ተመርምሮ ጉዲዩ ሇሰበር ችልት ቀርቦ ይታይ በመባለ ማመሌከቻው ሇተጠሪው 
ተሌኮ ቀርቦ መሌስ እንዱሰጥበት አዴርጓሌ ተጠሪው በጽሐፌ የሰጠው መሌስ ሇአመሌካች ጠበቃ 
ዯርሷቸው በጽሐፌ የመሌስ መሌስ ሰጥተውበታሌ፡፡  

ይህ ችልትም ጉዲዩን መርምሯሌ፡፡  

እንዯመረመረውም የአሁኑ አመሌካች የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 665/1/ን በመተሊሇፌ የስርቆት 
ወንጀሌ ፇጽማሇች ተብሊ የተከሰሰችው ከላልች ዋና የወንጀሌ አዴራጊዎች ጋር በመሆን ቀን የግሌ 
ተበዲይዋ ቤት ገብተው ቁምሣጥን በመስበር በርካታ መጠን ያሇው ገንዘብ የተሇያዩ የወርቅ 
ጌጣጌጦች እና ላልች ቁሳቁሶችን ሰርቀው ወስዯዋሌ በሚሌ ምክንያት መሆኑን መዝገቡ ያስረዲሌ፡፡  

የአሁኗ አመሌካች ክሱን ክዲ ብትከራከርም ዏቃቤ ሔግ ማስረጃዎች አቅርቦ አስረዴቷሌ፡፡  
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ዏቃቤ ሔግ ካቀረባቸው ማስረጃዎች መካከሌ አንደ የጽሐፌ ሲሆን የጽሐፌ ማስረጃውም 
የአሁኗ አመሌካች በወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁ 35 መሠረት ፌ/ቤት ቀርባ የስርቆቱን ዴርጊት ስሇመፇፀሜ 
በማመን ሰጥታሇች የተባሇው ቃሌ ነው፡፡ ይህንንም የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ 
44948 በ14/11/2001 ዓ.ም በሰጠው የጥፊተኛነት ውሣኔ ሊይ ገሌጾታሌ፡፡ የአመሌካች ጠበቃ በሰበር 
አቤቱታቸው ሊይ እንዱህ አይነት የጽሐፌ ማስረጃ አሌቀረበባትም አሊለም፡፡ ሚስጥር ሰሇሞን 
የተባሇችው የግሌ ተበዲይ ሌጅ ከአሁኗ አመሌካች ጋር በዚሁ የስርቆት ወንጀሌ አንዯኛ ተከሣሽ 
መሆኗን ተከሳ እያሇ የዏቃቤ ሔግ ምስክር እንዴትሆን ተዯርጏ ቀርባ ዏቃቤ ህግ በእርሷ ሊይ 
አቅርቦት የነበረውን ክስ በማንሣት ምስክር እንዴትሆን አዴርጓሌ ከላልች ሰዎች ጋር በመሆን 
ወንጀለን ፇጽሟሌ ተብል ምርመራ ተጣርቶበት ክስ እንዱቀርብበት የተዯረገው ሰው ተከሣሽ 
ከመሆን ይሌቅ ምስክር መሆኑ ይጠቅመኛሌ ብል ዏቃቤ ሔግ በእርሱ ሊይ አቅርቦት የነበረውን ክስ 
ማንሣት ምስክር እንዱሆን ማዴረግን የሚከሇክሇው ሔግ ስሇላሇ በዚህ ጉዲይ በ1ኛም ተከሣሽ ሊይ 
አቅርቦት የነበረውን ክስ በማንሣት ምስክር አዴርጏ ማቅረቡ የሚጥሰው ሔግ የሇም፡፡ በአሁኗ 
አመሌካች ሊይ የቀረበባት ማስረጃ ምስክሯ ብቻ ሣትሆን ከፌ ሲሌ እንዯተገሇፀው የፅሐፌ ማስረጃም 
ቀርቦባታሌ አመሌካች ወንጀለን መፇፀሟ ተረጋግጦባታሌ የተባሇው በእነዚህ ሁሇት ማስረጃዎች 
ስሇሆነ የአመሌካች ጠበቃ ምስጥር ሰሇሞን ክሱ ሣይነሣሊት በተከሣሽነት ዯረጃ እንዲሇች እርሷ ብቻ 
ቀርባ እንዲመሰከረችባት አዴርገው የገሇጹት ትክክሌ አይዯሇም፡፡  

የአሁኗን አመሌካች በሚመሇከት በማስረጃ የተረጋገጡት ፌሬ ነገሮች ስሇሥርቆት ወንጀሌ 
የሚያሣዩ አይዯለም በሚሌ የተነሣውን ክርክር በተመሇከተም በማስረጃ የተረጋገጡበት ፌሬ ነገሮች 
በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 665 ሊይ የተመሇከተውን የስርቆት ወንጀሌ በሚገባ የሚያቋቁሙ ሆነው 
ስሇተገኙ በዚህ የሔግ አንቀጽ መሠረት ጥፊተኛ በመባሎ የተፇፀመ የሔግ ስህተት የሇም፡፡  

የተወሰነባትን ቅጣት በሚመሇከት ፌ/ቤቱ በርካታ የቅጣት ማክበጃ ምክንያቶች መኖራቸውን 
በቅጣት ውሣኔው ሊይ ከገሇፀ በኃሊ ሁሇተኛውን አማራጭ እስከ አምስት አመት የሚዯርሰውን የጽኑ 
እሥራት ቅጣት በመተው የቀሊሌ እሥራቱን ቅጣት በመከተሌ በ2 ዓመት ቀሊሌ እሥራት 
እንዴትቀጣ መወሰኑ ዕዴሜዋ 17 አመት ነው የተባሇውን ግምት ውስጥ ያስገባ የሚባሌ እንዯሆነ 
እንጂ ያሇአግባብ ከብድባታሌ የሚያሰኝ አይዯሇም፡፡ በመሆኑም በቅጣት አወሳሰኑም ረገዴ የተፇፀመ 
መሠረታዊ የሔግ ስህተት የሇም፡፡ ስሇሆነም የሚከተሇው ተወሰኗሌ፡፡  

 

ው  ሣ  ኔ 

1. በሥር ፌ/ቤት የተሰጠው ውሣኔ በወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁ 195/2/ሇ/2/ መሠረት ፀንቷሌ፡፡ 
 

   መዝገቡ ተዘግቷሌ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡  
 

 የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  

ም.አ 
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