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የሰ/መ/ቁ. 66767 

ሏምላ 28 ቀን 2003ዓ.ም 

    ዲኞች፡- ሏጏስ ወሌደ 

አሌማው ወላ 

 ዓሉ መሏመዴ 

    ነጋ ደፌሳ 

    አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች ፡-  አቶ ተስፊዬ ተሾመ - ጠበቃ ሲሳይ ኃይለ  ቀረቡ፡፡ 

ተጠሪ ፡- የፋዯራሌ ዓቃቤ ሔግ -  ማርታ በቀሇ ቀረቡ፡፡ 

መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሠጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ የወንጀሌ ክስ ሲሆን በፋ/ከፌተኛ ፌርዴ በተጠሪ ቀርቦ የነበረው የክስ ይዘት 
ተከሣሽ/የአሁን አመሌካች በ1996 ዓ.ም የወጣውን የኢ.ፋ.ዯ.ሪ የወንጀሌ ሔግ ቁ.692(1) ሊይ 
የተመሇከተውን በመተሊሇፌ የማይገባውን ብሌፅግና ሇራሱ ወይም ሇላሊ ሰው ሇማሰገኘት አስቦ የግሌ 
ተበዲይ ወይንሸት ወርቁ የከባዴ መኪና ካምፑዮ እንዯተሸጠሇት በወ/ሮ አሌማዝ ከበዯ የከባዴና ቀሊሌ 
መኪና ዕቃ መሇዋወጫ ሱቅ ውስጥ አስቀምጣ እንዲሇ ተከሣሽ ወዯ ሱቁ ውስጥ የሠላዲ ቁጥሩ ኮዴ 
2.35215 አ.አ በሆነ መኪና እያሽከረከረ በመምጣቱ መጀመሪያውኑም ከግሌ ተበዲይ ጋር የከባዴ 
መኪና ካምፑዮ በብር 45,000 ሇመግዛት ከመስማማቱ በኋሊ ብር ሊምጣ ብል መሄደን እንጂ የግሌ 
ተበዲይ ከሊይ የተመሇከተውን ዕቃ ውሰዴ ሳትሇው ወ/ሮ አሌማዝም የግሌ ተበዲይ የታሇች ብሊ 
ስትጠይቀው ከኋሊዬ ናት ከፉትና ኋሊ ሆነን ነው የመጣነው በማሇት አሳሳች ነገር በመናገር የከባዴ 
መኪና ካምፑዮን ይዞት በነበረው መኪና ውስጥ ጭኖ በመጥፊቱ በፇፀመው የማታሇሌ ወንጀሌ 
ተከሷሌ የሚሌ ነው፡፡ 

በቀረበው ክስ ሊይ አመሌካች በመካዴ የተከራከረ ሲሆን ፌርዴ ቤቱ የግራ ቀኙን ማስረጃ 
በመስማት ክሱ በቀረበበት የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ ሥር ጥፊተኛ ነው በማሇት በመወሰን የግራ ቀኙን 
የቅጣት አስተያየት በመቀበሌ በአንዴ ዓመት ከስዴስት ወር የእስራት ቅጣት እንዱቀጣ በማሇት 
ወሰኗሌ፡፡ አመሌካች በተሠጠው ውሣኔ ቅር በመሠኘት ይግባኙን ሇፋ/ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ያቀረበ 
ሲሆን ፌርዴ ቤቱም ግራ ቀኙን ካከራከረ በኋሊ የከፌተኛውን ፌርዴ ቤት ውሣኔ በማፅናት ውሣኔ 
ሠጥቷሌ፡፡ 

አሁን የቀረበው አቤቱታ በዚህ ውሣኔ ቅር በመሠኘት ሲሆን አመሌካች በጠበቃቸው በኩሌ 
መጋቢት 12 ቀን 2003ዓ.ም የተፃፇ የቅሬታ ፌሬ ሃሣብ  ዋናው የወንጀሌ ማቋቋሚያ ፌሬ ነገር  
የሆነው የተከሇከሇ የወንጀሌ ዴርጊት ስሊሌተሟሊ ዴርጊቱ የማያስከስስ በመሆኑ፣ ዓ/ሔግ ያቀረባቸው 
የሰው ምስክሮች አመሌካች ከጥርጣሬ ውጭ የወንጀሌ ዴርጊቱን የፇፀመ ስሇመሆኑ የማያረጋግጡ 
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በመሆኑ፣ አመሌካች በሥር ፌርዴ ቤቶች ያቀረባቸው የሠውና ሰነዴ ማስረጃዎችን በአግባቡ 
ያሌተመሇከቱት በመሆኑ እና አመሌካች በወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁ.143(2) እና በሔገ-መንግስቱ በተሠጠኝ 
የመከሊከሌ መብት መሠረት ያቀረብኩትን ተጨማሪ ማስረጃ ያሇመቀበሊቸው ያሇአግባብ በመሆኑ 
የበታች ፌርዴ ቤት የፇፀሙት መሠረታዊ የህግ ስህተት ታርሞ አመሌካች በነፃ እንዱሠናበት የሚሌ 
ነው፡፡ ጉዲዩ ያስቀርባሌ በመባለ ተጠሪ ቀርቦ መሌስ የሰጠ ሲሆን በቀን 22/9/2003 ዓ.ም በ3 ገፅ 
የተፃፇ የመሌስ ፌሬ ሃሣብ አመሌካች የፇፀማቸው ተግባር ሔጉ የተረጋገጠው ፌሬ ነገር ስንመሇከት 
በወንጀሌ ሔጉ የተቀመጠውን የወንጀሌ አሊፉነቱን የሚያቋቁሙትን ተግባራት የሚያሟሊ 
በመሆኑ፣በዓቃቤ ህግ የቀረቡት ማስረጃዎች የተፇፀመውን ወንጀሌ በአግባቡ ያረጋገጡ በመሆኑና 
አመሌካች በመከሊከያ ምስክሮቹ ያሊስተባበሇ በመሆኑ እና ተጨማሪ የማስረጃ ጥያቄ በተመሇከተ 
የመከሊከሌን መብት በተመሇከተ ቀዴሞ በመከሊከያዎች ዝርዝር ውስጥ የተጠቀሰ ባሇመሆኑ እና 
ፌርዴ ቤቱ የተጠየቀው ተጨማሪ ማስረጃ ነገሩን ሇማዘግየት ሣይሆን ሇፌትሔ አሠጣጡ አስፇሊጊ 
ነው ብል ሲያምን የሚፇቅዴ በመሆኑ በባሔርይው ፌቃጅ እንጂ አስገዲጅ ባሇመሆኑ የቀረበው 
ቅሬታ ተቀባይነት የሇውም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ የአመሌካች የመሌስ መሌስ ቀርቧሌ፡፡ 

በግራ ቀኙ መካከሌ የተዯረገው የክርክር ሂዯት ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን ችልቱም 
የተነሱትን ክርክሮች ከተያዘው ጭብጥና አግባብነት ካሊቸው የህግ ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ 
መርምሮታሌ፡፡ እንዯተመረመረውም በመጀመሪያ ዯረጃ የቀረቡት የዓቃቤ ሔግ ማስረጃዎች በበቂ 
ሁኔታ ተፇፀመ የተባሇው ወንጀሌ ስሇመፇፀሙ አሊስረደም እና አመሌካች ያቀረባቸው ማስረጃዎች 
በአግባቡ አሌታየሌኝም የሚለትን ነጥቦች ስንመሇከት ማስረጃን መመዘን ጉዲዩን በመጀመርያ 
የተመሇከተው እና በይግባኝ የያዘው የፌርዴ ቤት ሥሌጣን በመሆኑ እና የዚህ ሰበር ሰሚ ችልት 
ሥሌጣን በኢ.ፋ.ዳ.ሪ ሔገ-መንግስት አንቀጽ 80(3)(ሀ) እና በአዋጅ ቁ.25/88 አንቀጽ 1ዏ መሠረት 
መሠረታዊ የሔግ ስህተት ሲፇፀም ማቃናት በመሆኑ በፌሬ ነገር ረገዴ የበታች ፌርዴ ቤቶች 
የዯረሱበትን መዯምዯሚያ መቀበለ አግባብነት ያሇው ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ በዚሁ መሠረት መታየት 
ያሇባቸው አመሌካች የጠየቀው ተጨማሪ ማስረጃ መታሇፌ እና በፌሬ ነገር ረገዴ የተረጋገጠው 
ነጥቦች አመሌካች ጥፊተኛ የተባሇውን የወንጀሌ ኃሊፉነት ስሇ ማቋቋሙ በአግባቡ ነው  ወይስ 
አይዯሇም  የሚለት ጭብጦች ተይዘው ይሄ ጉዲይ እሌባት ማግኘት ያሇበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ 

የመጀመረያውን ጭብጥ በተመሇከተ ጉዲዩን በመጀመሪያ የተመሇከተው የፋ/ከፌተኛ ፌርዴ 
ቤት የችልት ሂዯት ከመዝገቡ መረዲት እንዯተቻሇው አመሌካች የሰውና የሠነዴ መከሊከያ 
ምስክሮችን /ማስረጃዎቹን/ ካጠናቀቀ በኋሊ የካቲት 26 ቀን 2002ዓ.ም በዋሇው ችልት የተጨማሪ 
የባሇሙያ ምስክር የጠየቁ መሆኑ ተመዝግቦ የማስረጃው ዝርዝርና ምን እንዯሚያስረደሇት ሲያቀርብ 
ሇትክክሇኛ ፌትሔ ተገቢ ነው  ወይስ አይዯሇም የሚሇው ይታያሌ በማሇት መዝገቡ ሇውሣኔ 
የተቀጠረ መሆኑ፣ ሇውሣኔ በተቀጠረበት መጋቢት 2ዏ ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም በዋሇው ችልት የተከሣሽ 
ጠበቃ በቀን 10/7/2002 ዓ.ም በተፃፇ ተጨማሪ የባሇሙያ ምስክር የተጠየቀ መሆኑ ተገሌፆ 
አስፇሊጊ ሲሆን የሚታዘዝ መሆኑ ተገሌጾ አሁንም መዝገቡ ሇውሣኔ የተቀጠረ መሆኑን፣ በቀጠሮው 
ሚያዝያ 18 ቀን 2ዏዏ2ዓ.ም በተመሣሣይ መሌኩ የተቀጠረ መሆኑን በመጨረሻውም ሇአሁኑ ቅሬታ 
ምክንያት የሆነው ፌርዴ መሠጠቱን መመሌከት ይቻሊሌ፡፡ በዚሁ በስተመጨረሻ በተሰጠው ፌርዴም 
የተጨማሪ ማስረጃ ጉዲይ የተነሣ ሲሆን ከሂዯቱ ፌርዴ ቤት ያሇፇው መሆኑን ተረዴተናሌ በማሇት 
ተመሌክቷሌ፡፡ ከዚህ አጠቃሊይ ሂዯት መገንዘብ የሚችሇው መጀመሪያውኑ የተጨማሪው ማስረጃ 
የመራሇት ችልት ወዯ ፉት አስፇሊጊ ሆኖ ከተገኘ ትዕዛዝ ይሰጥበታሌ በማሇት ሲቀጥር መቆየቱ እና 
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በመጨረሻም ፌርዴ የሠጠው ችልት የተጨማሪ ማስረጃ ጉዲይ በማንሣት እንዯታሇፇ ይቆጠራሌ 
ማሇቱ ጉዲዩን የተመሇከተውና የቀረበውን ጥያቄ ያሇመቀበለን ያመሇክታሌ፡፡   

ፌርዴ ቤቱ የተጨማሪ ማስረጃን ጥያቄ አሌተቀበሇውም የሚሌ መዯምዯሚያ ሊይ ከተዯረሰ 
የታሇፇበትን አግባብ ወይም መታሇፈ መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ነው  ወይስ አይዯሇም  
የሚሇውን ነጥብ መመሌከት ተገቢ ይሆናሌ፡፡ ተጨማሪ ማስረጃ የተጠየቀው የባሇሙያ ምስክርነት 
ሲሆን በወቅቱ የያዝኩት መኪና የከባዴ መኪና ካምፑዮ መጫን የማይችሌ ስሇመሆኑ ያረጋግጣሌ 
በማሇት ነው፡፡ተጠሪ የሙለ አመሌካች ይዞት የነበረው የቤት መኪና የከባዴ መኪና ካምፑዮ መጫን 
መቻለ ወይም ያሇመቻለ በጭብጥነት ያሌተያዘ ጉዲይ በመሆኑ እና መሸከም እንዯሚችሌ ሇማንም 
ሰው ግሌፅ በመሆኑ የተሇየ የባሇሙያ ምስክርነት የማያስፇሌገው በመሆኑ ቢታሇፌ በአግባቡ ነው 
በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ ችልቱም የግራቀኙን ክርክር ሲመሇከተው አጠቃሊይ ክርክሩና የምስክር ሂዯቱ 
አመሌካች ከግሌ ተበዲይና ከዓቃቤ ሔግ ምስክሮች ጋር የተባሇውን የከባዴ መኪና ካምፑዮ በእጅ 
ሇማስገባት የተጠቀመባቸውን ስሌቶች ወይም ዘዳዎች ሊይ ያተከረ እንጂ የመኪናው ዓይነት እና 
በተሇይም አመሌካች ይዘውት የመጡት መኪና ዝርዝር ይዘት ወይም የመሸከም አቅም በተመሇከተ 
ጭብጥ ተይዞ በስፊት የተኬዯበት አይዯሇም፡፡ ይሄ ከሆነ ዯግሞ ቀዴሞ በጭብጥነት ያሌተያዘ ጉዲይ 
ከመሆኑም በሊይ ከወ/መ/ሔግ ቁ.143(2) ሥር እንዯተመሇከተው ተጨማሪ ማስረጃ ፌርዴ ቤቱ 
ሇትክክሇኛ ፌትሔ አሠጣጥ ተገቢ ነው ብል ሲያምን እንጅ አስገዲጅ ካሇመሆኑ ጋር ተዯምሮ ሲታይ 
መታሇፈ መሠረታዊ የህግ ስህተት ተፇፅሞበታሌ የሚያሠኝ ሆኖ አሌተገኘም፡፡ በዚህ መሠረት 
አመሌካች በወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ-ስርዓት ህግ እና በህገ መንግስቱ የተሠጡትን መከሊከያ ማስረጃ 
በማቅረብ የመከሊከሌ መብቱን የተጠቀመበት በመሆኑ እና ተጨማሪ ማስረጃ መቀበሌ ዯግሞ 
አስገዲጅ ሣይሆን ፌርዴ ቤቱ ሇፌትሔ አሠጣጥ አስፇሊጊ ነው ብል ሲያምን የሚሠጥ /የሚፇቀዴ/ 
በመሆኑ በመታሇፌ መሠረታዊ የህግ ስህተት ተፇፅሞበታሌ የሚያሠኝ ነገር የሇም ብሇናሌ፡፡ 

ወዯ ሁሇተኛው ጭብጥ ስንመሇስ የተረጋገጠው ፌሬ-ነገር አመሌካች ጥፊተኛ ተብል 
የተቀጣበትን የወንጀሌ ህግ ኃሊፉነት ሉያቋቁም ስሇመቻለ መመሌከት ተገቢ ነው፡፡ በዚሁ መሠረት 
የግሌ ተበዲይና አመሌካች በዯሊሊ ከተገናኙ በኋሊ የከባዴ መኪናውን ካምፑዮን ያስቀመጠችበት ዴረስ 
በማምጣት የግሌ ተበዲይ ሇአመሌካች ካሣየችውና ዋጋውን ከተነጋገሩ በኋሊ አመሌካች ገንዘቡን ይዤ 
እመጣሇሁ በማሇት ሲሄዴ ተበዲይም እስከዚያ የግሌ ጉዲይ ቦታ ሇመዴረስ እንዯወጣች፣ አመሌካች 
ከተወሰነ ጊዜ በኋሊ ተመሌሶ የመጣ መሆኑ፣ የዓቃቤ ሔግ ምሥክሮች የግሌ ተበዲይስ ብሇው 
ሲጠይቁት ከኋሊዬ ነች አብረን ነው የመጣነው፣ ፒርክ ሇማዴረግ መኪና እያዞረች ነው፣ የመኪና 
ማቆሚያ ቦታ እየፇሇገች ነው፣ እስከዚያ ይጫን ፣ይዘን እንጥፊ በማሇት የተሇያዩ የማሣመኛ 
ቃሊቶችን በመጠቀም ዕቃውን አስወጥቶ በመጫን የዓቃቤ ሔግ ምስክሮች የራሳቸውን ሱቅ ሥራ 
ሇመሥራት መሇስ ሲለ ይዞ የጠፊ መሆኑ በፌሬ ነገር ረገዴ ተረጋግጧሌ፡፡ የተረጋገጠውን ፌሬ 
ነገር ከወ/መ/ሔግ ቁ.692(1) አኳያ ሲታይ አመሌካች የማይገባ ብሌፅግና ሇራሱ ወይም ሇላሊ ሠው 
ሇማስገኘት ቀዴሞ ከግሌ ተበዲይ ጋር የመምጣቱን አጋጣሚ በመጠቀም የግሌ ተበዲይ ከእሱ ጋር 
ሣትመጣ አብራው እንዯመጣች በማስመሠሌ የባሇ ሱቆቹን የተሣሣተ እምነት በመጠቀም፣ 
ትክክሇኛውን ነገር በመዯበቅ ካምፑዮኑን ይዞ በመጣው መኪና ሊይ ከጫነ በኋሊ የዓቃቤ ሔግ 
ምስክሮች በላሊ ሥራ መጠመዴ አጋጣሚ በመጠቀም ይዞት የሄዯ በመሆኑ በሔጉ የተቀመጠውን 
ወንጀሌ ሔጉ ሥር የወንጀሌ ኃሊፉነቱን የሚያረጋግጡ መመዘኛዎች መሟሊታቸውን ያመሇክታሌ፡፡ 
በመሆኑም የተፇፀመው ዴርጊት የወንጀሌ ኃሊፉነቱን የሚያቋቁሙ በመሆኑ ስሇተረጋገጠ በዚህ 
አንቀጽ ስር ጥፊተኛ ተብል መቀጣቱ በአግባቡ በመሆኑ መሠረታዊ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት 
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ሆኖ አሌተገኘም፡፡ የተሊሇፇበት ቅጣትም የግራቀኙን የቅጣት አስተያየትና አጠቃሊይ የቅጣት አጣጣሌ 
ሥርዓቶች የተከተሇ በመሆኑ መሠረታዊ የህግ ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ አሌተገኘም፡፡ በመሆኑም 
ቀጥል የተመሇከተው ውሣኔ ተሠጥቷሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. የፋ/ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በመዝ.ቁ.58613 የካቲት 29 ቀን 2ዏዏ3ዓ.ም በዋሇው ችልት 
እና የፋ/ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝ.ቁ.80841 በቀን 12/11/2002 ዓ.ም እና በቀን 
15/11/2002 ዓ.ም በዋሇው ችልት የሰጡት ፌርዴ እና ውሣኔ በወ.መ.ሥ.ሥ.ሔግ ቁ. 
195(2)(ሇ)(2) መሠረት ፀንቷሌ፡፡ 

2. አመሌካች በተከሠሠበት የማታሇሌ ወንጀሌ ጥፊተኛ ተብል የተጣሇበት ቅጣት በአግባቡ 
ነው ብሇናሌ፡፡ 

3. በትውስት የመጣው የመዝ.ቁ.80841 ወዯ መጣበት ይመሇስ መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ወዯ 
መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ሏ.አ 
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