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 የሰ/መ/ቁ. 66856 

             የመጋቢት 26 ቀን 2004 ዓ.ም.  

 

ዲኞች፡- ሏጎስ ወሌደ 

        ተሻገር ገ/ስሊሴ 

        ዓሉ መሏመዴ 

     ነጋ ደፌሣ 

      አዲነ ንጉሤ 

አመሌካች፡- ውዴማ አበጀ - አሌቀረበም፡፡ 

ተጠሪ፡- የዯቡብ ብ/ብ/ሔ/ክሌሌ ዏ/ሔግ አሌቀረበም፡፡ 

መዝገቡ የተቀጠረው ሇምርመራ ሲሆን፣ መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ይህ የሰበር ጉዲይ የቀረበው የአንዴ የወንጀሌ አፇፃፀም ተግባር በሙከራ ዯረጃ ሊይ ዯርሷሌ 
የሚባሇው መቼ፤ እንዳት ነው? የሚሇውን ነጥብ በዚህ የወንጀሌ ጉዲይ በማስረጃ ከተረጋገጡት 
የፌሬ ነገር ጉዲዮች ጋር በማናገዘብ ተገቢውን ዲኝነት ሇመስጠት በሚሌ ነው፡፡  

የጉዲዩ መነሻ በክሌለ የጉራጌ ዞን ዏ/ሔግ በአሁኑ አመሌካችና በግብረ-አበሮቹ ሊይ ሦስቱም 
ተከሳሾች በወ/ህ/ቁ 32/1/ /ሀ/፣ 27/1/ እና 671/1/ሇ ሥር የተመሇከተውን ዴንጋጌ በመተሊሇፌ 
በጅማ ወሇኔ ቀበላ የሚመሊሇሱትን ተሽከርካሪዎች ሇመዝረፌ የጦር መሣሪያ፣ ጭንብሌ፣ የእጅ 
ባትሪ፣ ጩቤ በመያዝ ከመጋቢት 07 ቀን እስከ መጋቢት 08 ቀን 2001 ዓ.ም ዴረስ 
ተንቀሳቅሰው ጠብቀው ተሽከርካሪ በማጣታቸው ሲመሇሱ በተዯረገው ጥቆማ መነሻ በፀጥታ 
ኃይልች ስሇተያዙ በፇፀሙት ከባዴ የውንብዴና ሙከራ ወንጀሌ ተከሰዋሌ በማሇት ያቀረበው ክስ 
ሲሆን፤ የአሁን አመሌካች በተከሳሽነቱ ዴርጊቱን አሌፇፀምኩም፤ ጥፊተኛም አይዯሇሁም በማሇት 
ክድ ተከራክሯሌ፡፡  

በማስረጃነትም የሰው ማስረጃና ተከሳሾች በወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁ 27 እና 35 መሠረት በምርመራ 
ጊዜ ሇመርማሪ ፕሉስ እና በፌ/ቤት የሰጡት ቃሌ ቀርቧሌ፡፡ በሰው ማስረጃው የተረጋገጠው 
መጋቢት 07 ቀን 2001 ዓ.ም ከአንዴ የመኪና አሽከርካሪ ሽፌቶች ሇመዝረፌ ተሰማርተዋሌ 
የሚሌ ጥቆማ አግኝቼ ወዱያውኑ ስከታተሌ ማግኘት አሌቻሌኩም፡፡ ተሽከርካሪ በማስቆም 
በተዯረገው ጥብቅ ክትትሌ እነዚህ ሦስት ሰዎች መታወቂያ ሲጠየቁ የሊቸውም፡፡ በግንባታ ሥራ 
ተሰማርተን የግንባታ ቁሳቁስ እጥረት ስሇአጋጠመ ወዯ መኖሪያችን እየሄዴን ነው አለ፡፡ ዕቃቸው 
ሲፇተሽ ግን አንዴ የጦር መሣሪያ፣ ጩቤ፣ ጭንብሌ ተገኝቶባቸዋሌ የሚሌ ነው፡፡ እንዱሁም 
በምርመራ ጊዜ በሰጡት የእምነት ቃሌም ሇዘረፊ ተስማምተው አስፇሊጊውን ቅዴመ-ዝግጅት 
አዴርገው ያመቸናሌ ብሇው ወዯ አሰቡበት ቦታ በመሄዴ ጫካ ውስጥ ከአዯሩ በኋሊ ባገኙት 
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መኪና ተሳፌረው ሲመሇሱ ከያዙት የዘረፊ ቁሳቁስ ጋር በፕሉስ ቁጥጥር ሥር መዋሊቸውን 
የሚገሌፅ ነው፡፡  

ፌ/ቤቱም ይህንኑ የዏ/ሔግ ማስረጃ እና ተከሳሾች እንከሊከሊሇን ሲለ ያቀረቡትን ማስረጃ 
በማገናዘብ ከመረመረ በኋሊ እንዯ ክሱ አቀራረብ ጥፊተኛ ናቸው ካሇ በኋሊ ከሦስተኛው ተከሳሽ 
በስተቀር በአሁን አመሌካችና ሁሇተኛ ተከሳሸ በነበረው ላሊ ግብረአበር ሊይ የቀረበውን የወንጀሌ 
ጥፊተኝነት እና ቅጣት ሪከርዴ መነሻ በማዴረግ በአሁን አመሌካች ሊይ የ22 ዓመት ፅኑ እስራት 
ቅጣት ጥሎሌ፡፡  

ከዚህም ቀዯም ብሇው መግዯሌ ወንጀሌ ጥፊተኛ ሆኖ ከተባሇበት ፅኑ እስራት የ10 ዓመቱን 
በእስር ሉጨርስ በሚሌ በአመክሮ መሇቀቁን መነሻ በማዴረግ የተጣሇ ቅጣት እንዯሆነ የውሳኔው 
ግሌባጭ ያስረዲሌ፡፡ 

በዚህ ውሳኔ ሊይ በዯረጃው ሊለ የበሊይ ፌ/ቤቶች እንዱታረም ቅሬታ ቢያቀርብም ቅሬታው ውዴቅ 
በመዯረጉ ሇመጨረሻ ጊዜ ጉዲዩን በዚህ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት አቅርቧሌ፡፡ 

በዚህ ችልት ግራ ቀኙ ክርክር ያዯረጉበት ነጥብ ይህ አመሌካች እና ላልች ግብረ-አበሮች 
የፇፀሙት ተግባር በሙከራ ወንጀሌ ሥር ሉወዴቅ የሚችሌ ነው ወይስ አይዯሇም? በሚሇው ሊይ 
ነው፡፡ እኛም በዚሁ ጭብጥ ሊይ ግራ ቀኙ ያቀረቡትን ቅሬታ ከሥር ፌ/ቤቶች የውሳኔ ግሌባጭ 
ጋር በማገናዘብ መርምረናሌ፡፡ 

እንዯመረመርነውም በ1997 ዓ.ም በወጣው የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 27 እንዯተዯነገገው ማንም 
ሰው አስቦ ወንጀለን ማዴረግ ጀምሮ የወንጀለን ዴርጊት እስከመጨረሻው ባይከታተሌም ወይም 
ሇመከታተሌ ባይቻሌም የወንጀሌ ዴርጊቱ እንዱፇፀም እስከመጨረሻው ተከታትል አስፇሊጊ 
የሆነውን ውጤት ያሊስገኘ ቢሆንም የሙከራ ወንጀለን እንዯፇፀመ እንዯሚያስቆጥረው 
ተመሌክቷሌ፡፡ 

በዚህም ጉዲይ በፌሬ ነገር ረገዴ እንዯተረጋገጠው ከዴርጊቱ በፉት ተከሳሾች ሁሌጊዜ የዘረፊ 
ወንጀሌ በሚፇፀምበት ጫካ መግባታቸው፤ ይህን በተመሇከተ በሰው ጥቆማ አማካኝነት በፀጥታ 
ኃይልች በተዯረገው ክትትሌ ተሳፌረውበት ከነበረው መኪና ከጦር መሣሪያ፣ ጩቤና ጭንብሌ 
ጋር መያዛቸው፤ እንዱሁም በእራሳቸው የእምነት ቃሌ እንዯተረጋገጠው ሇዘረፊ ወንጀሌ 
አስፇሊጊውን ቅዴመ-ዝግጅት አጠናቀው ከዚሁ ጫካ ውስጥ ሲጠባበቁ አዴረው በማግስቱ በመኪና 
ተሳፌረው ሲሄደ ሇዘረፊ ተግባር ሲለ ከያዙት ቁሳቁስ ጋር መያዛቸው ሁለ ሲታይ አመሌካችና 
ግብረ-አበሮቹ የዘረፊ ወንጀሌ ሇመፇፀም እስከመጨረሻው ተከታትሇው ነገር ግን የሚዘረፌ ነገር 
ባሇማግኝታቸው ውጤቱን ያሊገኙ መሆኑን አስረጂ ነው፡፡ በላሊ አገሊሇፅ በአመሌካችና በግብረ-
አበሮቹ በኩሌ የተፇፀመው ተግባር በእራሱ የዘረፊ ወንጀለን ሇመፇፀም ወዯ ኋሊ ከማይመሇሱበት 
ዯረጃ ዯርሰው የነበረ መሆኑን አመሊካች ነው፡፡ ስሇሆነም የሥር ፌ/ቤቱ ይህንን ሁለ በማገናዘብ 
የሰጠው የጥፊተኝነት ውሳኔ አመሌካች ተሊሌፍታሌ ተብል በተጠቀሰው ሔግ አነጋገር መሠረት 
ሆኖ የተገኘ እንጂ መሠረታዊ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ባሇመሆኑ  የሚከተሇውን ውሳኔ 
ሰጥተናሌ፡፡ 
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ው ሳ ኔ 

የዯቡብ ብ/ብ/ሔ/ክሌሊዊ መንግስት ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በሰበር መ/ቁ 33619 በቀን 
12/06/2002 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 195/2/ /ሇ/ /2/ መሠረት ፀንቷሌ፡፡ 
አመሌካች ይህንኑ እንዱያውቀዉ ውጤቱ ባሇበት ማ/ቤት ይገሇፅሇት፡፡ መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ 

  የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/መ 
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