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ዲኞች፡-

ሏጎስ ወሌደ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሳ
አዲነ ንጉሴ

አመሌካቾች፡- 1. ም/ኢ/ር ኃይሊይ አስገሇ

ጠበቃ ም/ኮ ዯጀኔ ወንዴምነህ ቀረቡ

2. ም/ኮማንዯር ይሌማ ጥሊሁን
ተጠሪ፡- የቤ/ጉ/ፌትሔ ቢሮ 0/ሔግ - የቀረበ የሇም፡፡
መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የወንጀሌ ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው በአሶሳ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ነው፡፡ የጉዲዩ መነሻ
ተጠሪ ዏ/ሔግ አመሌካቾች በ1949 ዓ/ም በወጣው የወ/መ/ሔግ ቁጥር 36(1)(ሇ) ፣ 27(1) እና
523 ስር የተመሇከተውን በመተሊሇፌ አመሌካቾች በአሶሳ ከተማ ክሌሌ ውስጥ ሌዩ ስፌራው
ግሪን ሆቴሌ ተብል በሚጠራው ቦታ ሏምላ 09 ቀን 1993 ዓ.ም ከምሽቱ በግምት 2፡15
በሚሆንበት ጊዜ በወንጀለ ስራና በሚሰጠው ውጤት ሙለ ተካፊዮች ሁነው ባሌታወቀ ምክንያት
ተነሳስተው የግሌ ተበዲይ አብደሌ መሀሙዴ ኢብራሂም የተባሇውን ሇመግዯሌ አስበው፤ 1ኛ
አመሌካች ይዞት በነበረው ሽጉጥ ሁሇት ጥይት ተኩሶ የግሌ ተበዲይን ቀኝ እጅ በመምታት
እንዱሁም 2ኛ አመሌካች ከወንጀለ ዴርጊት በፉትና በሂዯቱ ወሬ በማቀበሌ፣ ዘዳ በመፌጠርና
አንዴ ጥይት በመተኮስ ሰውን የመግዯሌ ሙከራ ወንጀሌ ፇፅመዋሌ በማሇት ክስ በማቅረቡ ነው፡፡
ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው የዞኑ ከፌተኛ ፌ/ቤትም የአቃቤ ሔጉን ክስ ሇአመሌካቾች
በግሌጽ ችልት አንብቦሊቸው እንዱረደ ከአዯረገ በሁዋሊ በክሱ ሊይ ያሊቸውን ተቃውሞ በመጠየቅ
ሁሇተኛው አመሌካች ክሱን እቃወማሇሁ በማሇት ምክንያታቸውን ገሌፀው ተቃውሞ ያስመዘገቡ
ሲሆን ፌርዴ ቤቱም ተቃውሞውን ውዴቅ አዴርጎ ስሇዴርጊቱ አፇጻጸም አመሌካቾችን የእምነት
ክህዯት ቃሌ ጠይቆ የዴርጊቱን አፇፃፀም በመካዲቸው ምክንያት አቃቤ ሔጉ አለኝ ያሊቸውን
የሰውና የሰነዴ ማስረጃዎችን አቅርቦ አሰምቷሌ፡፡ ከዚህም በኋሊ አመሌካቾች እንዱከሊከለ ተዯርጎ
የመከሊከሌ መብታቸው ተጠብቆሊቸው መከሊከያ ምስክሮቻቸውን ከአሰሙ በሁዋሊ ፌርዴ ቤቱ
ጉዲዩን መርምሮ የአመሌካቾችን መከሊከያ ማስረጃ የአቃቤ ሔጉን ማስረጃ ሇማስተባበሌ ብቃት
የላሇው መሆኑን ዘርዝሮ ውዴቅ ከአዯረገ በሁዋሊ አመሌካቾችን በአቃቤ ሔጉ ተጠቅሶ
በቀረበባቸው ዴንጋጌ ስር ጥፊተኛ በማዴረግ እያንዲንዲቸውን በ 5 ዓመት ፅኑ እስራት እንዱቀጡ
ወሰነ፡፡ በዚህ ውሳኔ አመሌካቾች ባሇመስማማት ይግባኛቸውን ሇቤንሻንጉሌ ጉሙዝ ብሓራዊ
ክሌሊዊ መንግስት ጠቅሊይ ፌ/ቤት አቅርበው ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በሁዋሊ ይኸው ይግባኝ ሰሚው
ፌርዴ ቤቱ የስር ፌርዴ ቤት አመሌካቾች ሊይ የሰጠውን የጥፊተኝነት ውሳኔ በማፅናት ቅጣቱን

240

በተመሇከተ ግን 1ኛ አመሌካችን በአራት ዓመት ፅኑ እስራት፣ 2ኛ አመሌካችን ዯግሞ በሶስት
ዓመት ፅኑ እስራት እንዱቀጡ በማሇት በማሻሻሌ ወሰኗሌ፡፡ ከዚህም በኋሊ አመሌካቾች የሰበር
አቤቱታቸውን ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ችልት ቢያቀርቡም ሰበር ችልቱ በጉዲዩ ሊይ
በተሰጠው ውሳኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት የሇውም በማሇት መዝገቡን ዘግቶታሌ፡፡ የአሁኑ
የሰበር አቤቱታ የቀረበውም በዚሁ ውሳኔ ባሇመስማማት ሇማስሇወጥ ነው፡፡ የአመሌካቾች የሰበር
አቤቱታ መሰረታዊ ይዘትም አቃቤ ሔግ ከሰባት አመት በፉት ጉዲዩ አያስከስስም በማሇት
መዝገቡን በወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁጥር 42(1(ሀ)) ከዘጋው በሁዋሊ እንዯገና ክስ መመስረቱ ሔጋዊ
ያሇመሆኑንና የአቃቤ ሔግ ማስረጃዎችም የአመሌካቾችን የወንጀሌ ተሳትፍ በበቂ ሁኔታ
ባሊስረደበት እንዱሁም የአመሌካቾች የመከሊከሌ መብት ባግባቡ ባሌተጠበቀበት አመሌካቾች
ሇወንጀለ ተጠያቂ መዯረጋቸው ያሊግባብ በመሆኑ ውሳኔው ሉታረም የሚገባው ነው በማሇት
መከራከራቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ አቤቱታው ተመርምሮም አመሌካቾች ጥፊተኛ የተባለት
በ1993 ዓ/ም በተፇጸመ ዴርጊት ሆኖ ዏቃቤ ሔግ በ1994 ዓ/ም አያስከስስም በማሇት ክሱን
ከዘጋው ከሰባት አመት በሁዋሊ በዚያው ዴርጊት ጥፊተኛ ተብሇው የመቀጣታቸውን አግባብነት
ሇመመርመር ሲባሌ ተጠሪን ያስቀርባሌ የተባሇ ሲሆን ግራ ቀኙ በፅሐፌ እንዱከራከሩ ተዯርጓሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም ጉዲዩን
በሚከተሇው መሌኩ ጉዲዩ ሇሰበር ችልቱ ሲቀርብ ከተያዘው ጭብጥ አንጻር መርምሮታሌ፡፡
አመሌካቾች በጉዲዩ ሊይ ዴጋሚ ክስ ቀርቧሌ የሚለበት ምክንያት የስር የዞኑ አቃቤ ሔግ
በመጀመሪያ በጉዲዩ ሊይ የተከናወነውን ምርመራ ተመሌክቶ የተሰበሰበው ማስረጃ ክስ ሇማቅረብ
የማያስችሌ ነው በማሇት በወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁጥር 42(1(ሀ)) ዘግቶት ከቆየ በሁዋሊ ከሰባት
አመታት በሁዋሊ ክሱን ማቅረቡ ተገቢነት የሇውም በማሇት ነው፡፡ ከዚህ የአመሌካቾች ክርክር
መገንዘብ የሚቻሇው አመሌካቾች በአንዴ ጉዲይ ሁሇት ጊዜ ሌንከሰስ አይገባም በማሇት በአንዴ
ወንጀሌ ዴጋሚ ቅጣት የሚከሇክሇውን የኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔገ መንግስት አንቀጽ 23 ዴንጋጌንና በዚህ
ረገዴ ተቀባይነት ያሇውን የወንጀሌ ሔግ ፅንሰ ሀሳብ መሰረት በማዴረግ የሚከራከሩ መሆኑን
ነው፡፡ ችልቱም የዚህን የወንጀሌ ሔግ ጽንሰ ሀሳብ ሇጉዲዩ ያሇውን አግባብነት ተመሌክቷሌ፡፡
በዚህም መሰረት ማንኛውም ሰው በወንጀሌ ሔግና ሥነ ሥርዓት መሰረት ተከሶ የመጨረሻ በሆነ
ውሳኔ ጥፊተኝነቱ በተረጋገጠበት ወይም በነፃ በተሇቀቀበት ወንጀሌ እንዯገና የማይከሰስ ወይም
የማይቀጣ መሆኑን ጽንሰ ሃሳቡ እንዯሚያስገነዝብና የኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔገ መንግስትም ይህንኑ በግሌፅ
የሚያስቀምጥ መሆኑን ተመሌክተናሌ፡፡ በመሆኑንም በአንዴ ወንጀሌ ዴጋሚ ቅጣት የተከሇከሇው
የመጨረሻ ውሳኔ በሆነ ጥፊተኝነቱ በተረጋጠበት ወይም በነፃ በተሇቀቀበት ወንጀሌ ሲሆን ነው፡፡
በዚህም መሰረት በወንጀሌ ሥነ ሥርዓቱ ሇአቃቤ ሔግ በተሰጠው ስሌጣን መሰረት ጉዲዩ ክስ
ሇመመስረት የሚያስችሌ አይዯሇም በማሇት ተጠርጣሪውን በነፃ የመሌቀቅ የውሳኔ ሃሳብ በአንዴ
ወንጀሌ ዴጋሚ ቅጣት የመከሌከሌን ጥያቄ የሚያስነሳ አይዯሇም፡፡ በአንዴ ወንጀሌ ዴጋሚ ቅጣት
የመከሌከለ ጥያቄ በፌርዴ ቤት ጉዲዩ ታይቶ ተገቢ ነው የተባሇ ውሳኔ መሰጠቱ ሲረጋገጥ ነው፡፡
በመሆኑም አመሌካቾች በዚህ ረገዴ ያነሱት የሔግ ክርክር ስሇዴጋሚ ቅጣት ክሌከሊ መርህ
(principle of double jeopardy) የተቀመጡትን መመዘኛዎች የሚያሟሊ ባሇመሆኑ ተቀባይነት
ያሇው ሁኖ አሊገኘነውም፡፡
ላሊው ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው አመሌካቾች በጉዲዩ ሊይ የቀረቡትን የሔግ ማስረጃዎች
ክብዯት እንዱሁም በክርክሩ አመራር የስር ፌርዴ ቤት የተከተሇውን ሥነ ሥርዓት የሔግ
ግዴፇት ያሇበት መሆኑን አጥብቀው የሚከራከሩ መሆኑን ነው፡፡ ይህ ችልትም ይህንኑ
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የአመሌካቾችን የክርክር ነጥብ ግንዛቤ ውስጥ በማስገባት ጉዲዩን ከሥር ፌርዴ ቤት የውሳኔ
ግሌባጭ እና አግባብነት ካሊቸው የሔግ ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ ተመሌክቷሌ፡፡
በዚህም መሰረት የስር ፌርዴ ቤት አመሌካቾችን ሇዴርጊቱ ኃሊፉ ያዯረጋቸው የአቃቤ ሔግ
ማስረጃዎችን በመስማትና ቃሊቸው ሇጉዲዩ አግባብነት፣ ክብዯት ያሇው መሆኑን በማመን
አመሌካቾች በመካሊከያ ማስረጃዎቻቸው እንዱያስተባብለ የመከሊከሌ መብታቸውን በመጠበቅ
የአመሌካቾችን የመከሊከያ ማስረጃዎችን ከሰማ በሁዋሊ የመከሊከያ ማስረጃዎቹ የአቃቤ ሔግ
ማስረጃዎችን ሇማስተባበሌ የማይችለ መሆኑን ዘርዝሮ ቃሊቸውን ውዴቅ በማዴረግ መሆኑን
ከውሳኔው ግሌባጭ ተገንዝበናሌ፡፡ በመሆኑም አመሌካቾች በመከሊከያ ማስረጃዎቻቸው አቀራረብ
የስር ፌርዴ ቤት ተገቢውን ሥነ ሥርዓት አሌተከተሇም ይበለ እንጂ የአመሌካቾች የመካሊከሌ
መብት ተጠብቆ ውሳኔ መሰጠቱን የስር ፌርዴ ቤት የውሳኔ ግሌባጭ የሚያሳይ በመሆኑ በዚህ
ረገዴ የተነሳው የአመሌካቾች ክርክር ተቀባይነት የላሇው ሆኖ አግኝተናሌ፡፡ የአቃቤ ሔግ
ማስረጃዎች ክብዯትን በተመሇከተ ያቀረቡትን ቅሬታ ስንመሇከተውም ጉዲዩ የማስረጃ ምዝና
ጉዲይ በመሆኑና ይህ ዯግሞ በኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔገ መንግስት አንቀፅ 80(3(ሀ)) እና አዋጅ ቁጥር
25/1988 አንቀፅ 10 መሰረት ሇዚህ ሰበር ችልት ከተሰጠው የመሰረታዊ ሔግ ስህተት ማረም
ስሌጣን ስር የማይወዴቅ ወይም የመሰረታዊ ሔግ ስህተት መመዘኛን የማያሟሊ በመሆኑ
የምንቀበሇው ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ በአጠቃሊይ በጉዲዩ ሊይ በተሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ
ስህተት አሇበት ሇማሇት ስሊሌተቻሇ ተከታዩን ወስነናሌ፡፡
ው

ሳ

ኔ

1. በአሶሳ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 2717 ሚያዚያ 25 ቀን 2002 ዓ.ም ተሰጥቶ
በክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር 02276 ሏምላ 16 ቀን 2002
ዓ/ም ተሻሽል በክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር 02429 ሏምላ 29
ቀን 2002 ዓ/ም የፀናው የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሳኔ በወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁጥር 195(2(ሇ-2))
መሰረት ጸንቷሌ፡፡
2. ውሳኔው የጸና መሆኑን እንዱያውቀው ሇማረ/ቤቱ ይፃፌ ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡

ቤ/መ
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