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  የሰ/መ/ቁ. 72304 
              ሰኔ 18 ቀን 2004 ዓ.ም. 

 

ዲኞች፡- ተሻገር ገ/ስሊሴ 

       አሌማው ወላ 

        ዓሉ መሏመዴ 

     ነጋ ደፌሳ 

      አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡-  የትግራይ ክሌሌ አጽቢ ወረዲ ዏቃቤ ሔግ  

ተጠሪ፡- ተማሪ ሏጎስ ወሌዯሚካኤሌ በላሇበት ታይቷሌ 

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 
ፌ  ር  ዴ 

ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች በትግራይ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመዝገብ ቁጥር 
42048 በግንቦት 23 ቀን 2003 ዓ.ም የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ 
በሰበር ታይቶ ይታረምሌኝ በማሇት ያቀረበውን የሰበር አቤቱታ አጣርቶ ሇመወሰን ነው፡፡ ጉዲዩ 
በመጀመሪያ የታየው በአጽቢ ወረዲ ፌርዴ ቤት ነው፡፡ ጉዲዩ በአንዴ የወንጀሌ ዴርጊት ሁሇት ጊዜ 
የመከሰስና የመቀጣት ሔጋዊነትን አስመሌክቶ በቀረበ ክርክር ሊይ የተሰጠውን የሔግ ትርጉም 
የሚመሇከት ነው፡፡  

የክርክሩ መነሻ አመሌካች ሇአጽቢ ወረዲ ፌርዴ ቤት በከሳሽነት ቀርቦ ተጠሪ በወንጀሌ ሔግ 540 
የተዯነገገውን በመተሊሇፌ ሰው ሇመግዯሌ አስቦ የካቲት 22 ቀን 2002 ዓ.ም ከቀኑ 8.00 ሰዓት 
በማሇት በም/እምባ ቀበላ አረዋ ከተባሇው መንዯር ዴንጋይ ወርውሮ ሟች ግዯይ ገብረየሱስ 
ጭንቅሊታቸውንና አከርካሪያቸውን በመምታት የገዯሇ በመሆኑ ሆነ ብል የሰው መግዯሌ ወንጀሌ 
ፇጽሟሌ በማሇት ያቀረበው የወንጀሌ ክስ ነው፡፡ ተጠሪ በተከሳሽነት ቀርቦ በወንጀሌ ክሱ 
በተጠቀሰው ጊዜና ቦታ ሟችን ዴንጋይ ወርውሬ መትቻሇሁ፡፡ ነገር ግን ሟች ዴኖ ላሊ ጊዜ 
የሞተ በመሆኑ ሇሟች መሞት በኃሊፉነት ሌጠየቅ አይገባም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ አመሌካች 
የሰው ምስክርና የፅሐፌ ማስረጃ አቅርቧሌ፡፡ ተጠሪ ሟች በዴንጋይ ከተመታ በኋሊ ሔክምና 
ተዯርጏሇት ዴኖ የመስኖ እርሻ ሥራ ሲሰራ የነበረ መሆኑን ያውቁሌኛሌ በማሇት ሁሇት 
የመከሊከያ ምስክሮች አቅርቦ አሰምቷሌ፡፡  

የሥር ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን ክርክር ማስረጃ ከሰማና ከመረመረ በኋሊ ተጠሪ በወንጀሌ ሔግ 
540 የተዯነገገውን በመተሊሇፌ ሰው ሇመግዯሌ አስቦ ዴንጋይ ወርውሮ ሟች ግዯይ ገብረየሱስ 
ጭንቅሊታቸውንና አከርካሪያቸውን በመምታት የገዯሇ በመሆኑ ጥፊተኛ ነው በማሇት ተጠሪ 
በአሥር ዓመት ፅኑ እሥራት እንዱቀጣ ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ ተጠሪ በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት 
ሇዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ውቅሮ ምዴብ ችልት ይግባኝ አቅርቧሌ፡፡ የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 
ይግባኙን ከመረመረ በኋሊ የሥር ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሣኔ የሚነቀፌበት የሔግ ወይም የፌሬ 
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ጉዲይ ነጥብ የሇም በማሇት የተጠሪን ይግባኝ በወንጀሌ ሥነሥርዓት ሔግ ቁጥር 195 ንዐስ 
አንቀጽ 1 መሰረት ሰርዞታሌ፡፡ 

ተጠሪ አመሌካች ከዚህ በፉት በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 556 ንዐስ አንቀጽ 2 /ሀ/ የተመሇከተውን 
በመተሊሇፌ የካቲት 22 ቀን 2002 ዓ.ም ከቀኑ 8.00 ሰዓት በም/እምባ ቀበላ አረዋ ከተባሇው 
መንዯር ዴንጋይ ወርውሮ በመምታት በግሌ ተበዲይ አቶ ግዯይ ገብረየሱስ ሊይ ቀሊሌ የአካሌ 
ማጉዯሌ ወንጀሌ ፇጽሟሌ በማሇት ሇወንበርታ ወረዲ ፌርዴ ቤት አቅርቦብኝ ጥፊተኛ ተብዬ በብር 
500.00 /አምስት መቶ ብር/ የካቲት 24 ቀን 2002 ዓ.ም ተቀጥቻሇሁ፡፡ አመሌካች ተጠሪ 
በተቀጣሁበት ዴርጊት በማንሣት በዴጋሚ በወንጀሌ መከሰሱና የበታች ፌርዴ ቤቶችም እኔን 
ጥፊተኛ ብሇው ቅጣት መወሰናቸው መሠረታዊ የሔግ ስህተት ነው በማሇት በክሌለ ጠቅሊይ 
ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት የሰበር አቤቱታ አቅርቧሌ፡፡ አመሌካች ተጠሪ በወንጀሌ ሥነሥርዓት 
ሔግ ቁጥር 130 ንዐስ አንቀጽ 2 መሰረት ይህንን ነጥብ መጀመሪያ የክስ መቃወሚያ አዴርጏ 
ያሊቀረበ ስሇሆነ የሰበር መከራከሪያ ሉያዯርገው አይገባም፡፡ ተጠሪ ከዚህ በፉት የተከሰሰው 
በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 556 ንዐስ አንቀጽ 2 /ሀ/ የተመሇከተውን በመተሊሇፌ አቶ ግዯይ 
ገብረየሱስ ሊይ ቀሊሌ የአካሌ ማጉዯሌ ወንጀሌ ፇጽሟሌ ተብል ነው አሁን የተከሰሰው በወንጀሌ 
ሔግ 540 የተዯነገገውን በመተሊሇፌ ሰው ሇመግዯሌ አስቦ ዴንጋይ ወርውሮ ሟች ግዯይ 
ገብረየሱስ ጭንቅሊታቸውንና አከርካሪያቸውን በመምታት ገዴሎሌ ተብል ስሇሆነ የቀረበው ክስ 
በፉት ከተከሰሰበት ጋር በአንዴ ጉዲይ አይዯሇም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ 
ቤት ሰበር ችልት የሔገ መንግስቱን አንቀጽ 23ና የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 2 ንዐስ አንቀጽ 5 
በመተርጏም የተከሰሰው በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 556 ንዐስ አንቀጽ 2 /ሀ/ የተመሇከተውን 
በመተሊሇፌ አቶ ግዯይ ገብረየሱስ ሊይ ቀሊሌ የአካሌ ማጉዯሌ ወንጀሌ ፇጽሟሌ ተብል ጥፊተኛ 
ተብል የተቀጣ በመሆኑ በዴጋሚ በዚያው ዴርጊት ጥፊተኛ ተብል መቀጣቱ መሰረታዊ የሔግ 
ስህተት ነው በማሇት የወረዲው ፌርዴ ቤትና የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ውሣኔን በመሻር ተጠሪን 
አሰናብቷታሌ፡፡  

አመሌካች ነሏሴ 12 ቀን 2003 ዓ.ም በተፃፇ ሇዚህ የሰበር ችልት ባቀረበው የሰበር አቤቱታ 
ተጠሪ በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 556 ንዐስ አንቀጽ 2 /ሀ/ የተመሇከተውን በመተሊሇፌ አቶ ግዯይ 
ገብረየሱስ ሊይ ቀሊሌ የአካሌ ማጉዯሌ ወንጀሌ ፇጽሟሌ ተብል በወንበርታ ወረዲ ፌርዴ ቤት ክስ 
የቀረበበትና በዴርዴር ጥፊተኝነቱን አምኖ ጥፊተኛ ተብል ብር 500.00 /አምስት መቶ ብር/ 
የተቀጣው የተሳሳተ ማስረጃ መሰረት በማዴረግ ነው፡፡ አቶ ግዯይ ገብረየሱስ የካቲት 21 ቀን 
2002 በተጠሪ ዴንጋይ ተመትተው መጋቢት 30 ቀን 2002 ከዚህ ዓሇም በሞት ተሇይተዋሌ፡፡ 
የሟች አቶ ግዯይ ገብረየሱስ ህይወት ሇሔሌፇት የበቃው ተጠሪ በዴንጋይ ጭንቅሊታቸው ሊይ 
ባዯረሰባቸው ጉዲት ምክንያት መሆኑ በሚኒሉክ ሆስፑታሌ ተረጋግጧሌ፡፡ ስሇሆነም ትክክሇኛውን 
ማስረጃ መሰረት በማዴረግ በወንጀሌ ሔግ 540 የተዯነገገውን በመተሊሇፌ ሰው ሇመግዯሌ አስቦ 
ዴንጋይ ወርውሮ ሟች ግዯይ ገብረየሱስ ጭንቅሊታቸውንና አከርካሪያቸውን በመምታት ገዴሎሌ 
በማሇት ያቀረብነውን ክስ ተቀብሇው የወረዲው ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚው የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ 
ቤት የሰጡትን የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሣኔ የሔገ መንግስቱን አንቀጽ 23 እና የወንጀሌ ሔግ 
አንቀጽ 2 ንዐስ አንቀጽ 5 የሚጥስ ነው በማሇት በመሻር የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር 
ችልት የሰጠው ውሣኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ 
በማሇት አመሌክተዋሌ፡፡ ተጠሪ በአዴራሻው ተፇሌጎ ያሌተገኘ በመሆኑ ጉዲዩ በላሇበት እንዱታይ  
በወንጀሌ ሥነሥርዓት ሔግ ቁጥር 193 ንዐስ አንቀጽ 1 መሰረት ትዕዛዝ ተሰጥቷሌ፡፡ 
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ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር አመሌካች ያቀረበው የሰበር ክርክር ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን 
እኛም ተጠሪ በወንጀሌ አንቀጽ 540 የተዯነገገውን በመተሊሇፌ ሰው ሇመግዯሌ አስቦ ዴንጋይ 
ወርውሮ ሟች አቶ ግዯይ ገብረየሱስ ጭንቅሊታቸውንና አከርካሪያቸውን በመምታት ገዴሎሌ 
በማሇት በዴጋሚ መከሰሱንና ተጠሪ በወረዲው ፌርዴ ቤትና በዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ጥፊተኛ 
ተብል መቀጣቱ የሔገ መንግስቱን አንቀጽ 23 እና የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 2 ንኡስ  አንቀጽ 5 
የሚጥስ ነው በማሇት የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት የሰጠው የሔግ ትርጉምና ውሣኔ 
ተገቢ ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን ጭብጥ በመያዝ ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ 

ጉዲዩን እንዯመረመርነው ተጠሪ የካቲት 22 ቀን 2002 ዓ.ም ከቀኑ ስምንት ሰዓት በም/እምባ 
ቀበላ አረዋ ከተባሇው መንዯር ዴንጋይ ወርውሮ የግሌ ተበዲይ አቶ ግዯይ ገብረየሱስን 
የመታቸው መሆኑን ያሌካዯ ሲሆን ይህ ፌሬ ጉዲይ በዓቃቤ ሔግ ማስረጃም ተረጋግጧሌ፡፡ ተጠሪ 
ይህንን ዴርጊት በፇጸመ በሁሇተኛው ቀን ማሇትም የካቲት 24 ቀን 2002 ዓ.ም አመሌካች 
ሇወንበርታ ወረዲ ፌርዴ ቤት በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 556 ንዐስ አንቀጽ 2 /ሀ/ የተመሇከተውን 
በመተሊሇፌ በግሌ ተበዲይ አቶ ግዯይ ገብረየሱስ ቀሊሌ የአካሌ ማጉዯሌ ወንጀሌ ፇጽሟሌ በማሇት 
የወንጀሌ ክስ አቅርቦበት ተጠሪ በተከሰሰበት ወንጀሌ ጥፊተኛ ተብል በብር 500.00 /አምስት 
መቶ ብር/ የተቀጣ መሆኑን አመሌካች ሇትግራይ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት 
ባቀረበው ክርክርና ሇዚህ ሰበር ችልት ባቀረበው የሰበር አቤቱታ በግሌጽ በማመን አቅርቦታሌ፡፡ 
የአመሌካች የሰበር አቤቱታ በይዘቱ መጀመሪያ ሇወንበርታ ወረዲ ፌርዴ ቤት ተጠሪ ቀሊሌ የአካሌ 
ማጉዯሌ ወንጀሌ ፇጽሟሌ የሚሌ ወንጀሌ ክስ፣ በዓቃቤ ሔግ የቀረበው የተጠሪ ዴርጊት በግሌ 
ተበዲይ ሊይ የሞት አዯጋ ማዴረሱ ከመታወቁ በፉት ነው፡፡ አሁን ግን የተጠሪ ዴርጊት በግሌ 
ተበዲይ ሊይ ሞት አዯጋ ማዴረሱ በመታወቁ በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 540 የተመሇከተውን 
በመተሊሇፌ ሆነ ብል የሰው መግዯሌ ወንጀሌ ፇጽሟሌ በማሇት ተጠሪን በዴጋሚ መክሰሳችን 
ሔጋዊና ተገቢ ነው የሚሌ ነው፡፡ 

የኢፋዱሪ ሔገ መንግስት መሠረታዊ የወንጀሌ ሔግ መርህ አዴርጎ ከዯነገጋቸው ሔገ መንግስታዊ 
ዴንጋጌዎች አንዯኛው አንዴ ሰው በአንዴ የወንጀሌ ዴርጊት ክስ ቀርቦበት የመጨረሻ በሆነ ውሣኔ 
ጥፊተኝነቱ ተረጋግጦ በተቀጣበት ወይም በነፃ በተሇቀቀበት ወንጀሌ እንዯገና መከሰስና መቀጣት 
የሇበትም የሚሇው ነው፡፡ ይህ የወንጀሌ ሔግ መርህ በሔገ መንግስቱ ብቻ ሳይሆን በወንጀሌ ሔጉ 
አንቀጽ 2 ንዐስ አንቀጽ 5 ተዯንግጓሌ፡፡ ሔገ መንግስቱ በአንቀጽ 23 ‘’ማንኛውም ሰው በወንጀሌ 
ሔግና ሥነሥርዓት መሰረት ተከስሶ የመጨረሻ በሆነ ውሣኔ ጥፊተኝነቱ በተረጋገጠበት ወይም 
በነፃ በተሇቀቀበት ወንጀሌ እንዯገና አይከሰስም ወይም አይቀጣም‘’ በማሇት ዯንግጓሌ፡፡ 

የወንጀሌ ህግ መርሁ ዓሇም አቀፌ ተቀባይነት ያሇው መርህ ሲሆን አገራችን ባጸዯቀችው በዓሇም 
አቀፌ የሲቪሌና የፕሇቲካ መብቶች ሥምምነት አንቀጽ 14 ንዐስ አንቀጽ 7  “ No one shall 
be liable to be tried or punished again for an offence for which he has already 
been finally convicted or acquitted in accordance with the law and penal 
procedure of the country ” በሚሌ መንገዴ ዯንግጎሌ፡፡ 

ሆኖም የህገ መንግስቱ አንቀጽ 23 ዴንጋጌ መሠረታዊ ይዘት አተረጓጏም በዕሇት ከዕሇት 
የወንጀሌ ክስ አቀራረብ በሚታዩ ስህተቶች የሚፇጠሩ ችግሮችን ዓቃቤ ሔግ በዴጋሚ የወንጀሌ 
ክስ በማቅረብ ሇማረም በሚፇቅዴ ሁኔታ የተቀረጸ ነው ወይስ አይዯሇም፤ የህገ መንግስቱ አንቀጽ 
23 ዴንጋጌ እንዳት መተርጎምና ተፇፃሚ መሆን ይገባዋሌ የሚሇው ነጥብ አከራካሪ መሆኑን 
አመሌካች ተጠሪ የግሌ ተበዲይን በዴንጋይ ወርውሮ የመታው በግሌ ተበዲይ ሊይ ቀሊሌ የአካሌ 
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ማጉዯሌ ሇማዴረስ አስቦ በዴርጊቱ ቀሊሌ የአካሌ ማጉዯሌ ጉዲት ማዴረስ ወንጀሌ ፇጽሟሌ 
በማሇት የወንጀሌ ክስ አቅርቦ ተጠሪ በአመሌካች በተከሰሰበት ወንጀሌ ተከራክሮ ከተቀጣ በኋሊ፣ 
አመሌካች ከዚህ በፉት በተጠሪ ሊይ የወንጀሌ ክስ ሳቀርብ የተጠሪ ዴርጊት በግሌ ተበዲይ ሊይ 
ያስከተሇውን ወይም ሉያስከትሌ የሚችሇውን ውጤት በማገናዘብም ሆነ አግባብነት ያሇውን 
የወንጀሌ ሔግ ዴንጋጌ በመምረጥና በመጥቀስ የተሳሳትኩ ስሇሆነ ተጠሪን ሆነ ብል ተራ የሰው 
መግዯሌ ወንጀሌ ፇጽሟሌ በማሇት በዴጋሚ ክስ እንዲሊቀርብ የሚከሇክሇኝ ሔግ የሇም በማሇት 
በዚህ መዝገብ ያቀረበውን ክርክር በመመርመር ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡ 

ከህገ መንግስቱ አንቀፅ 23 አቀራረፅና ይዘት ሇመረዲት የሚቻሇው አንዴ በወንጀሌ የተከሰሰ ሰው 
በዴጋሚ የቀረበበትን የወንጀሌ ክስ በአንዴ ጉዲይ በዴጋሚ ያሇመከሰስና ያሇመቀጣት መብቴን 
የሚጥስ ነው ብል ሇመከራከርና የህገ መንግስቱም ዴንጋጌ ተፇፃሚ እንዱሆንሇት ሇመጠየቅ 
ሁሇት መሠረታዊ መስፇርቶች ሉሟለ ይገባሌ፡፡ የመጀመሪያው ተከሣሹ በተመሣሣይ የወንጀሌ 
ዴርጊት በወንጀሌ ህግና ሥነ ሥርዓት ሔግ መሠረት የተከሰሰ የነበረ መሆኑ ማረጋገጥ ነው፡፡ 
ሁሇተኛው ተከሣሹ ከዚህ በፉት በተከሰሰበት ወንጀሌ ዴርጊት የመጨረሻ በሆነ ፌርዴ ጥፊተኛ 
ሆኖ የተቀጣ ወይም በነፃ የተሇቀቀ መሆኑ ሲረጋገጥ ነው፡፡ ዓቃቤ ሔግ በአንዴ ተከሣሽ ሊይ 
የወንጀሌ ክስ ሇማቅረብ ወይም ሊሇመቅረብ የሚሰጠው ውሣኔና የወንጀሌ ክስ ሇማቅረብ ከወሰነ 
በኋሊ ተከሣሹ በኃሊፉነት ሉጠየቅ የሚችሌበትን የወንጀሌ ዴርጊትና የወንጀሌ ሔግ ዴንጋጌ 
በወንጀሌ የፌትህ ሥርዓቱና በወንጀሌ የፌርዴ ሂዯት ውስጥ እጅግ ወሣኝና የመጀመሪያውና 
መሠረታዊ ውሣኔና ክንውን ነው፡፡ ዏቃቤ ሔግ በአንዴ ተከሣሽ ሊይ የወንጀሌ ክስ ከማቅረቡ 
በፉት ተከሣሹ አንዴ ወንጀሌ በመፇጸም ሃሣብ የሰራው አንዴ የወንጀሌ ዴርጊት ያስከተሊቸውን 
ወይም ሉያስከትሊቸው የሚችሊቸውን ውጤቶች ሁሇንተናዊ በሆነ መንገዴ በማገናዘብና አግባብነት 
ያሊቸውን ህግ ዴንጋጌዎች በመሇየትና በመጠቀስ የወንጀሌ ክሱን በጥንቃቄ የማቅረብ ግዳታ 
እንዲሇበት፣ ከወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 24 ንዐስ አንቀጽ 1፣ ከወንጀሌ ሥነ ሥርዓት ሔግ አንቀጽ 
41፣ አንቀጽ 111 እና አንቀጽ 112 ና ላልች አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ሇመገንዘብ 
ይቻሊሌ፡፡ 

ይህም ዏቃቤ ሔግ የወንጀሌ ክስ ሲያቀርብ በህግ የተጣሇበትን ግዳታ ሣይወጣ ተከሣሹን በቀሊሌ 
ወንጀሌ ኃሊፉና ተጠያቂ የሚዯርግ የወንጀሌ ዴንጋጌ ጠቅሶ ክስ አቅርቦ ተከሣሹም፣ የወንጀሌ 
ሥነ ሥርዓት ሔግ በሚፇቅዯው መሠረት የእምነት ክህዯት ቃሌን ከሰጠና ተከራክሮ በቀረበበት 
የወንጀሌ ክስ በፌርዴ ቤት ጥፊተኛ ተብል ከተቀጣ ወይም በነፃ ከተሇቀቀ በኋሊ ዏቃቤ ሔግ ከዚህ 
በፉት በተጠሪ ሊይ የወንጀሌ ክስ ሳቀርብ የተጠሪ ዴርጊት በግሌ ተበዲይ ሊይ ያስከተሇውን ወይም 
ሉያስከትሌ የሚችሇውን ውጤት በማገናዘብም ሆነ አግባብነት ያሇውን የወንጀሌ ሔግ ዴንጋጌ 
በመምረጥና በመጥቀስ ተሳሳቻሇሁ በሚሌ በተከሣሹ ሊይ በዴጋሚ የወንጀሌ ክስ ቢያቀርብ የህገ 
መንግስቱ አንቀጽ 23 ና የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 2 ንዐስ አንቀጽ 5 በምን መንገዴ መተርጏምና 
ተፇጻሚ መሆን አሇባቸው የሚሇውን ነጥብ እንዴንመረምር ያስገዴዯናሌ፡፡ 

በዚህ መዝገብ አመሌካች ያቀረበው የዚህ አይነት ክርክር ሲያጋጥም ከሁለም በፉት ህገ 
መንግስታዊ ዴንጋጌው ሉያሳካው የሚፇሌገውን ግብና ዓሊማ መሠረት በማዴረግ ክርክሩን 
በመመርመር መወሰን ያስፇሌጋሌ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ የህገ መንግስቱን አንቀፅ 23 ትርጉምና 
የተፇፃሚነት ወሰን አስመሌክቶ የሚነሱ አከራካሪ ጉዲዮች በህገ መንግስቱ አንቀፅ 13 ንዐስ 
አንቀፅ 2 መሠረት ኢትዮጵያ ከተቀበሇቻቸው ዓሇም አቀፌ የሰብአዊ መብቶች ቃሌ ኪዲን 
ስምምነቶች በተሇይም ከዓሇም ዓቀፌ የሲቪሌና የፕሇቲካ መብቶች ሥምምነት አንቀጽ 14 ንዐስ 
አንቀጽ 7 ይዘት፣ ትርጉምና የተፇፃሚነት ወሰን ጋር ማገናዘብና መረዲት ያስፇሌጋሌ፡፡ የዚህ 
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ዓሇም ዓቀፌ  የወንጀሌ ህግ መርህ መሠረታዊ ዓሊማ የአንዱት አገር መንግስት ህግ አስከባሪ 
አንዴ ጊዜ የወንጀሌ ክስ አቅርቦበትና ተከራክሮ የመጨረሻ ፌርዴ በተሰጠበት የወንጀሌ ዴርጊት 
በላሊ ጊዜ ተከሳሹን በዴጋሚ ሇመክሰስና ሇማስቀጣት የማይችሌ መሆኑን በመዯንገግ ሰዎችን 
በአንዴ ወንጀሌ ዴርጊት በተዯጋጋሚ በሚቀርብ የወንጀሌ ክስ ስጋት ውስጥ እንዲይወዴቁ 
በመከሌከሌ ሇሰዎች የተረጋጋና ሰሊማዊ ኑሮ ዋስትና እና ጥበቃ መስጠት ነው፡፡ 

የህገ መንግስቱ አንቀጽ 23 በአቀራረጹና በይዘቱ በአንዴ በኩሌ ዓቃቤ ህግ ሇአንዴ የወንጀሌ 
ዴርጊት በተሇያየ ጊዜ የተሇያየ የወንጀሌ ርዕስና የህግ ዴንጋጌ በመጥቀስ ወይም ተመሳሳይ 
የወንጀሌ ህግ ዴንጋጌ በመጥቀስ ተከሳሽ ተከስሶ በፌ/ቤት በተሰጠ የመጨረሻ ፌርዴ ነፃ ከወጣ 
ወይም ከተቀጣ በኋሊ በዴጋሚ በወንጀሌ እንዲይከሰስና እንዲይጠየቅ የሚከሇክሌ በላሊ አነጋገር 
የመንግስት የወንጀሌ ክስ የማቅረብ ሥሌጣንን የሚገዴብ መሰረታዊ ዴንጋጌ ነው፡፡ በላሊ በኩሌ 
ዴንጋጌው አንዴ ተከሳሽ የወንጀሌ ዴርጊት ፇፅሟሌ ተብል ከወንጀሌ ክሱ በነፃ በተሇቀቀበት 
ወይም በተቀጣበት ጉዲይ ላሊ የወንጀሌ ክስና ተጠያቂነት ይመጣብኛሌ ከሚሌ ጭንቀት ሥጋት 
እንዲይሸማቀቅ ህገ መንግስታዊ ዋስትናና ጥበቃ በመስጠት ተከሳሹ በወንጀሌ ተከስሶ በመጨረሻ 
ፌርዴ በነፃ በተሇቀቀበት ወይም በተቀጣበት የወንጀሌ ዴርጊት በዴጋሚ የማይከሰስና 
የማይፇረዴበት ስሇመሆኑ ህገ መንግስታዊ ዋስትና ያሇው መሆኑን በማረጋገጥ የተረጋጋ ህይወት 
እንዱኖር የማዴረግ ዓሊማና ግብ ያሇው ነው፡፡ 

አንዴ ሰው በወንጀሌ ህግና በወንጀሌ ስነ ስርዓት ተከስሶ የመጨረሻ ፌርዴ በተሰጠበት ጉዲይ 
ጥፊተኛ ሆኖ ተቀጥቷሌ ወይም በነፃ ተሇቋሌ የሚሇው መከራከሪያ በመጀመሪያ የወንጀሌ ክስ 
የክስ መቃወሚያ ሆኖ መቅረብ ያሇበት መሆኑ በወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 
130 የተዯነገገ ሲሆን ፌ/ቤቱ ያቀረበው የክስ መቃወሚያና ማስረጃ በመመርመር ውሳኔ መስጠት 
ያሇበት መሆኑ በወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 131 ተዯንግጓሌ፡፡ ሆኖም አንዴ 
ተከሳሽ በወንጀሌ ተከስሶ በመጨረሻ ፌርዴ በነፃ በተሇቀቀበት ወይም በተቀጣበት የወንጀሌ 
ዴርጊት በዴጋሚ ያሇመከሰስ ያሇመጠየቅ መብት መሰረታዊና ህገ መንግስታዊ መብት በመሆኑ 
ክርክሩ በሚካሄዴበት በማናቸውም ዯረጃ ሉነሳ የሚችሌና በማስረጃ ተረጋግጦ በተገኘ ጊዜ 
ፌ/ቤቶች ተቀብሇው ብይን የሚሰጡበት የመከራከሪያ ነጥብ በመሆኑ አመሌካች ተጠሪ ይህን 
ነጥብ በወረዲው ፌ/ቤት ሣይነሳ ሇትግራይ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ችልት የሰበር መከራከሪያ 
አዴርጎ ማቅረቡና የትግራይ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ችልት የተጠሪን ክርክር ተቀብል 
መወሰኑ የህግ መሰረት የሇውም በማሇት ያቀረበውን ክርክር አሌተቀበሌነውም፡፡ 

ስሇሆነም የትግራይ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ችልት አመሌካች ሇሁሇተኛ ጊዜ ያቀረበውን ክስ 
ውዴቅ በማዴረግ የወረዲው ፌ/ቤትና የዞኑ ከፌተኛ ፌ/ቤት በተጠሪ ሊይ አመሌካች ያቀረበውን 
ሁሇተኛ ክስ በመቀበሌና በማከራከር የሰጡትን የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሳኔ መሻሩ የህገ 
መንግስቱ አንቀጽ 23 እና የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 2 ንዐስ አንቀጽ 5 መሰረታዊ ይዘት፣ ዓሊማና 
የተፇፃሚነት ወሰን ያገናዘበና መሰረታዊ የህግ ስህተት የላሇበት ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

ው  ሳ  ኔ 
1. የትግራይ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመዝገብ ቁጥር 42048 በግንቦት 23 

ቀን 2003 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ ጸንቷሌ፡፡ 
    መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 
ቤ/መ 
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