የሰ/መ/ቁ.113143
መጋቢት 30 ቀን 2008 ዒ.ም.
ዲኞች፡- ተሻገር ገ/ሥሊሴ
ሙስጠፊ አህመዴ
ተፇሪ ገብሩ
ሸምሱ ሲርጋጋ
አብረሃ መሰሇ
አመሌካች፡- የሏረሪ ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግስት ፌትሔ ቢሮ ዏቃቤ ሔግ - የቀረበ የሇም
ተጠሪዎች፡1. አቶ ሔሉና ኃይላ
2. አቶ ፊሲካ አዕምሮ

የቀረበ የሇም

3. አቶ መሊኩ ዯምሴ
መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ
በዚህ መዝገብ አመሌካች የሰበር አቤቱታ ያቀረበው የሏረሪ ክሌሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት
በሶስቱም ተጠሪዎች ሊይ በወንጀሌ ሔግ ቁጥር 555 (ሏ) ስር በመዝገብ ቁጥር 40031
እንዯቅዯም ተከተለ በ24/11/2006 ዒ.ም. እና በ29/11/2006 ዒ.ም. የሰጠባቸውን የጥፊተኛነት
እና የእስራት ቅጣት ውሳኔ በከፉሌ ሽሮ እና በከፉሌ ዯግሞ አሻሽል 1ኛ እና 3ኛ ተጠሪዎችን
በነጻ በማሰናበት እና 2ኛ ተጠሪን በተመሇከተ ዯግሞ ዴንጋጌውን ወዯ 557 (1) (ሏ) ሇውጦ በብር
2,000 እንዱቀጡ በማሇት የክሌለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 12394 በ13/05/2007
ዒ.ም የሰጠው እና በክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመዝገብ ቁጥር 03061
በ24/08/2007 ዒ.ም በትዕዛዝ የጸናው ውሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት በመሆኑ
ሉታረም ይገባሌ በማሇት ነው፡፡
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አመሌካች በክሌለ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በተጠሪዎቹ ሊይ ያቀረበው ክስ ይዘት ባጭሩ፡ተከሳሾቹ በኢ.ፋ.ዱ.ሪ የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 32(1) (ሀ) እና 555 ስር የተዯነገገውን በመተሊሇፌ
በሰው አካሌ ሊይ ጉዲት ሇማዴረስ አስበው በ19/03/2006 ዒ.ም. ከቀኑ 11፡00 ሰዒት ሊይ በሏረር
ከተማ ቀበላ 10 ክሌሌ ሌዩ ስሙ ሥሊሴ ሏይቴክ ትምህርት ቤት አካባቢ ገ/መስቀሌ ገ/ሥሊሴ
የተባሇውን የግሌ ተበዲይ ተባብረው ፉቱን እና አፌንጫውን በቦክስ በመምታት፣መሊ ሰውነቱን
በመዯብዯብ፣በአፌንጫው ሊይ የአጥንት ስብራት ጉዲት፣በግራና በቀኝ ፉቱ ሊይ የእብጠት፣በቀኝ
አይኑ እና በቀኝ ጆሮው መካከሌ እብጠትና የመሊሊጥ ጉዲት እንዱዯርስ በማዴረጋቸው በሰው
አካሌ ሊይ ከባዴ ጉዲት የማዴረስ ወንጀሌ አዴርገዋሌ የሚሌ ሲሆን ተጠሪዎቹ ያቀረቡት
መቃወሚያ ውዴቅ ተዯርጎ የእምነት ክዯት ቃሌ ሲጠየቁ ወንጀለን አሊዯረግንም በማሇታቸው
አመሌካች እንዯክሱ ያስረደሌኛሌ በማሇት ከቆጠራቸው ሰባት ምስክሮች መካከሌ የግሌ ተበዲይን
ጨምሮ ስዴስቱን አቅርቦ ያሰማ መሆኑን እና አንደ ምስክር በአዴራሻቸው አሌተገኙም በመባለ
በምርመራ ጊዜ ሇፖሉስ የሰጡት ምስክርነት ከመዝገቡ ጋር እንዱያያዝ የተዯረገ መሆኑን
የመዝገቡ ግሌባጭ ያመሇክታሌ፡፡ፌርዴ ቤቱ የምስክሮቹን ቃሌ እና አመሌካቹ በሰነዴ ማስረጃነት
ያቀረበውን

የሀኪም

ማስረጃ

ከመረመረ

በኃሊ

በተጠሪዎቹ

ሊይ

አመሌካች

በክሱ

መሰረት

ያስረዲባቸው መሆኑን ገሌጾ መከሊከያቸውን ማሰማት እንዱጀምሩ በወንጀሇኛ መቅጫ ሔግ ስነ
ስርዒት ቁጥር 142 መሰረት ትዕዛዝ በመስጠቱ ተጠሪዎቹ ከቆጠሯቸው 11 የመከሊከያ ምስክሮች
መካከሌ እራሳቸውን ጨምሮ በዴምሩ ሰባት የመከሊከያ ምስክሮችን አቅርበው አሰምተዋሌ፡፡
ከዚህ በኃሊ ፌርዴ ቤቱ በሁሇቱ ወገኖች የቀረበውን አጠቃሊይ ክርክር እና ማስረጃ መርምሮ
ተጠሪዎቹ ባሰሟቸው የመከሊከያ ምስክሮች በዏቃቤ ሔግ ማስረጃ የተመሰረተባቸውን ፌሬ ነገር
ሇማስተባበሌ አሌቻለም በማሇት በሶስቱም ተጠሪዎች ሊይ በክሱ በተጠቀሰባቸው ዴንጋጌ ስር
የጥፊተኝነት ውሳኔ በማስተሊሇፌ ግራ ቀኙ የቅጣት አስተያየታቸውን በቅጣት አወሳሰን መመሪያ
ቁጥር 2/2006 መሰረት እንዱያቀርቡ አዴርጓሌ፡፡ በመቀጠሌም በአመሌካቹ በኩሌ የቀረበ የማክበጃ
ምክንያት አሇመኖሩን፣በተጠሪዎቹ በኩሌ የቀረቡት የማቅሇያ ምክንያቶች ተቀባይነት የላሊቸው
መሆኑን፣ወንጀለ ዯረጃ የወጣሇትና የሚመዯበውም በዯረጃ አንዴ መሆኑን እና በዴንጋጌው ስር
በዯረጃ አንዴ ሇተመዯበ ወንጀሌ በመመሪያው የተመሇከተው ፌቅዴ ስሌጣን በአባሪ አንዴ በእርከን
16 የተመሇከተው መሆኑን ገሌጾ በመመሪያው በእርከን 16 በተመሇከተው ፌቅዴ ስሌጣን
መሰረት 1ኛ ተጠሪ በሶስት ዒመት ከአራት ወር ጽኑ እስራት፣2ኛ ተጠሪ በሶስት ዒመት ከሁሇት
ወር ጽኑ እስራት፣ሶስተኛ ተጠሪ በሶስት ዒመት ጽኑ እስራት እንዱቀጡ በመወሰን እና ተጠሪዎቹ
ያቀረቡትን የቅጣት ገዯብ ጥያቄ ውዴቅ በማዴረግ ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡
ይግባኙን የተመሇከተው የክሌለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የስር ፌርዴ ቤት ውሳኔን በከፉሌ ሇመሻር
እና በከፉሌ ዯግሞ ሇማሻሻሌ የሰጠው ምክንያት የግራ ቀኙ ማስረጃ በማገናዘብ ሲመረመር በግሌ
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ተበዲይ ሊይ ሇዯረሰው ጉዲት መንስኤ የሆነው እራሱ የግሌ ተበዲይ መሆኑን እና ጉዲቱም
የዯረሰበት ከ2ኛ ተጠሪ ጋር ተያይዘው በኮብሌስቶን ዴንጋይ ሊይ በመውዯቃቸው መሆኑን
የሚያስገነዝብ በመሆኑ የስር ፌርዴ ቤት ውሳኔውን የሰጠው የግራ ቀኙን ማስረጃ በአግባቡ
መዝኖ ነው ሇማሇት አሌተቻሇም የሚሌ መሆኑን የውሳኔው ይዘት ያመሇክታሌ፡፡
አመሌካች ሇዚህ ችልት ያቀረበው አቤቱታ ተመርመሮ የአመሌካች የዒይን ምስክሮች ቃሌ በሁሇቱ
ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤቶች ውዴቅ የተዯረገበትን አግባብነት ተጠሪዎቹ ባለበት ሇማጣራት ይቻሌ
ዘንዴ ጉዲዩ ሇሰበር ክርክር እንዱቀርብ በመዯረጉ ግራ ቀኙ የጽሁፌ ክርክር ተሇዋውጠዋሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ እና የክርክሩ ይዘት ከሊይ የተመከሇተው ሲሆን እኛም አቤቱታ የቀረበበት ውሳኔ
መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፇጸመበት መሆን አሇመሆኑን ሇክርክሩ ከተያዘው ጭብጥ አንጻር
መርምረናሌ፡፡
በዚህም መሰረት ተጠሪዎቹ ተጠይቀው ወንጀለን አሊዯረግንም በማሇታቸው አመሌካች አቅርቦ
ካሰማቸው ስዴስት ምስክሮች መካከሌ፡

የግሌ ተበዲይ የሆኑት 1ኛ ምስክር በክሱ በተጠቀሰው ቀንና ሰዒት በመንገዴ ሊይ በመሄዴ
ሊይ እያሇ 2ኛ ተጠሪ የግሌ ተበዲይን ‛ይህም የአጽብሃ ወንዴም ነው“ ብል አንቆ ከያዘው
በኃሊ ትፇሇጋሇህ በማሇት በቦክስ ከፉቱ ሊይ እንዯመታው፣ 1ኛ እና 3ኛ ተጠሪዎች በአካባቢው
ከነበረ መኪና ውስጥ ወርዯው ወዯ ግሌ ተበዲይ በማምራት 1ኛ ተጠሪ በእጁ ይዞት በነበረው
ጠፌጣፊ ነገር አፌንጫው ሊይ ሲመታው 3ኛ ተጠሪ ዯግሞ በጠረባ መቶት ከመሬት ሊይ
እንዯጣሇው እና በወዯቀበትም ሶስቱም ተጠሪዎች እየረገጡ እንዯዯበዯቡት፣በዯረሰበት ዴብዯባ
ምክንያትም የመስማት ችግር እንዲጋጠመው እና በአፌንጫው ስብራት እና ቁስሌ ምክንያት
ማሽተት እንዯሚቸግረው በመግሇጽ



ምስክርነት መስጠቱን፤

3ኛ እና 4ኛ ምስክሮች በአካባቢው ከሚገኝ ግቢ ውስጥ የአናጺነት ስራ በመስራት ሊይ እያለ
‛ገዯሇው“ የሚሌ ጩኸት ሰምተው ሲወጡ ተጠሪዎቹ የግሌ ተበዲይን አሸባሪ ነው አያለ
ሲናገሩ እንዯሰሙ፣ተበዲይ ዯምቶ እንዯነበረ እና ተጠሪዎቹ ቀበቶውን አውሌቀው ሲፇትሹት
እንዯነበረ እና ጠቡን ግን ከጅምሩ እንዲሊዩ በመግሇጽ ምስክርነት መስጠታቸውን፤



5ኛ ምስክር በቦታው በዯረሰበት ሰዒት ተበዲይ አፌንጫው ሊይ ዯምቶ ማየቱን፣የግሌ ተበዲይ
ሽጉጥ ጥሎሌ በማሇት 1ኛ ተጠሪ ቆርቆሮ ስር ሲፇሌግ እንዯነበረ እና 3ኛ ተጠሪን ከቦታው
እንዲሊየው በመግሇጽ ምስክርነት መስጠቱን፤



6ኛ ምስክር በቦታው በዯረሰበት ሰዒት ተበዲይን 1ኛ እና 3ኛ ተጠሪዎች እጁን ግራና ቀን
ይዘው ማየቱን፣የተበዲይ ፉት ዯም በዯም ሆኖ እንዯነበረ፣ምስክሩ ሲጠይቃቸው አሸባሪ ነው
በማሇት እንዯመሇሱሇት፣ሽጉጥ ይዟሌ በማሇት ሲፇትሹት እንዯነበረ፣ምስክሩ የአካባቢው
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ሰዎች ውሃ እንዱያመጡ አዴርጎ ፉቱን ሲያጥቡሇት 2ኛ ተጠሪ ዯግሞ ያዙኝ ሌቀቁኝ ይሌ
እንዯነበረ በመግሇጽ ምስክርነት መስጠቱን፤


የግሌ ተበዲይ ወንዴም መሆኑን የገሇጸው 7ኛ ምስክር ከ1ኛ እና 3ኛ ተጠሪዎች ጋር የቆየ
ቂም እንዯነበረው፣በዚሁ

ዕሇት

ከምሽቱ

12፡30 ሊይ

ሁሇት

የፖሉስ

አባሊትን

ይዘው

በመምጣት ምስክሩን ወዯ ፖሉስ ጣቢያ እንዯወሰደት፣እዚያ እያሇ የግሌ ተበዲይ አፈና
አፌንጫው

ዯምቶ

እንዲየውና

ተጠሪዎቹ

የዯበዯቡት

መሆኑን

እንዯነገረው

በመግሇጽ

ምስክርነት መስጠቱን፤በመግሇጽ የመሰከሩ መሆኑን እና የሀኪም ማስረጃውም በግሌ ተበዲይ
የግራ

እና

የቀኝ

ፉት

ሊይ

እብጠትና

የሰንበር

ምሌክት

መታየቱን፣በአፌንጫው

ሊይ

እብጠት፣በቀኝ አይኑና በቀኝ ጆሮው መካከሌ እብጠትና የመሊሊጥ ምሌክት መታየቱን እና
በተዯረገሇት የራጅ ምርመራም የአፌንጫ አጥንት ስብራት መታየቱን የሚያረጋግጥ መሆኑን
የመዝገቡ ግሌባጭ ያመሇክታሌ፡፡ ሶስቱን ተጠሪዎች ጨምሮ በተጠሪዎቹ በኩሌ የተሰሙት
ሰባት የመከሊከያ ምስክሮች አመሰካከር ተጠቃል ሲታይ በዕሇቱ የግሌ ተበዲይ ሽጉጥ ይዞ
ማንነቱ ከማይታወቅ ሰው ጋር በመሆን በ2ኛ ተጠሪ ሊይ ጸብ ማንሳታቸውን፣በዚህ ጸብም
የግሌ ተበዲይና 2ኛ ተጠሪ ተያይዘው ከኮብሌስቶን ዴንጋይ ሊይ መውዯቃቸውን፣በግሌ ተበዲይ
ሊይ ጉዲቱ የዯረሰውም በኮብሌስቶን ዴንጋይ ሊይ በመውዯቁ መሆኑን፣1ኛ እና 3ኛ ተጠሪዎች
በቦታው የነበሩ ቢሆንም በግሌ ተበዲይ ሊይ የፇጸሙት ነገር አሇመኖሩን የሚያመሇክት
ነው፡፡ተጠሪዎቹ በጠበቃቸው አማካይነት በሰጡት የሰበር መሌስ ሊይ የአመሌካች የሰበር
አቤቱታ የግራ ቀኙን ማስረጃ የመመዘን ጉዲይን የሚመሇከት እንጂ የመሰረታዊ የሔግ
ስህተት ጥያቄን የሚያስነሳ ባሇመሆኑ በፋዳራሌ ፌርዴ ቤቶች ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር
25/1988 አንቀት 10 ዴንጋጌ አንጻር ሰበር ችልቱ ጉዲዩን የመመርመር ስሌጣን የሇውም
በማሇት መከራከራቸውን ተገንዝበናሌ፡፡ እንዯተባሇው የዚህ ሰበር ችልት ስሌጣን መሰረታዊ
የሔግ ስህተት የተፇጸመበትን የመጨረሻ ውሳኔ መርምሮ በማረም የተገዯበ በመሆኑ በሔግ
ስሌጣን የተሰጣቸው የመጀመሪያ ዯረጃ እና ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤቶች ፌሬ ነገርን በማጣራት
እና ማስረጃን በመመዘን ረገዴ የዯረሱበትን ዴምዲሜ አግባብነት የመመርመር እና የማቃናት
ስሌጣን የሇውም፡፡ይህ ማሇት ግን የማስረጃ ምዘናው በሔግ ተቀባይነት ያሊቸውን መሰረታዊ
የማስረጃ ምዘና መርሆዎች በጣሰ መሌኩ በተከናወነ ጊዜ ጭምር ጉዲዩ መሰረታዊ የሔግ
ስህተት ጥያቄን አያስነሳም ወዯሚሌ ዴምዲሜ ሇማምራት የሚያስችሌ አይዯሇም፡፡በመሆኑም
አቤቱታ የቀረበበት ውሳኔ እና በውሳኔው ሊይ የቀረበው የሰበር አቤቱታ የማስረጃ ምዘና
ጉዲይን የሚመሇከት እንጂ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ጥያቄን የሚያስነሳ ስሊሌሆነ ሰበር
ችልቱ አቤቱታውን የማስተናገዴ ስሌጣን የሇውም በማሇት ተጠሪዎቹ ያቀረቡት ክርክር
ሔጋዊ መሰረት ያሇው ነው ሇማሇት የሚቻሌ አይዯሇም፡፡
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በመሰረቱ የወንጀሌ ጉዲዮችን በመጀመሪያ ዯረጃ የሚመሇከት ፌርዴ ቤት ፌርዴ በሚሰጥበት
ጊዜ

የማስረጃውን

አጭር

መግሇጫ፣ማስረጃውን

የተቀበሇበትን

እና

ያሌተቀበሇበትን

ምክንያቶች በፌርደ ሊይ ማስፇር እንዯሚገባው በወንጀሇኛ መቅጫ ስነ ስርዒት ሔግ በቁጥር
149 (1) ስር ተመሌክቷሌ፡፡በላሊ በኩሌ የወንጀሌ ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት የስር ፌርዴ
ቤትን ውሳኔ የማጽናት፣የማሻሻሌ ወይም የመሻር ስሌጣን እንዲሇው በዚሁ ሔግ ቁጥር 195
ስር የተዯነገገ ቢሆንም በተሇይ ውሳኔውን የሚሽረው ከሆነ እና የሚሽረውም በማስረጃ ምዘና
ምክንያት ከሆነ በጉዲዩ ከቀረበው እያንዲንደ ማስረጃ አንፃር በስር ፌርዴ ቤት የተከናወነው
የማስረጃ ምዘና ተቀባይነት የሇውም የሚሌበትን ምክንያት እና በስር ፌርዴ ቤት የቀረበውን
እያንዲንደን ማስረጃ የተቀበሇበትን

እና ያሌተቀበሇበትን ምክንያቶች በፌርደ ሊይ ማስፇር

የሚጠበቅበት በመሆኑ የማስረጃ ምዘናን አስመሌክቶ በወንጀሇኛ መቅጫ ስነ ስርዒት ሔግ
ቁጥር 149 (1) ስር የተመሇከተው መስፇርት ተፇጻሚነት የሚኖረው ሇይግባኝ ሰሚው
ፌርዴ ቤት ጭምር መሆኑን ከሁሇቱ ዴንጋጌዎች አጠቃሊይ ይዘትና መንፇስ መገንዘብ
አያዲግትም፡፡በተያዘው ጉዲይ ተጠሪዎቹ ጸብ በማንሳት የዯበዯቡት እና ጉዲት ያዯረሱበት
መሆኑን የግሌ ተበዲይ የሆነው ግሇሰብ ቀርቦ ምስክርነቱን ሰጥቷሌ፡፡የግሌ ተበዲይ ሽጉጥ ይዞ
እንዯነበረ በተጠሪዎቹ መከሊከያ የተነገረ ቢሆንም ይህ የተባሇው ሽጉጥ አሌተያዘም፡፡ዴርጊቱ
የተፇጸመው ቀን ሊይ በመሆኑ የግሌ ተበዲይ ሽጉጥ ይዞ ነበር የሚለ ከሆነ ተጠሪዎቹ የግሌ
ተበዲይን ከዯበዯቡት በኃሊ ወዯ ፖሉስ ጽ/ቤት እንዯወሰደት ሁለ የግሌ ተበዲይ ይዞት ነበር
የተባሇውን ሽጉጥ ወይም የግሌ ተበዲይ ሽጉጡን አቀብልታሌ የተባሇውን እና ማንነቱ
አሌታወቀም የተባሇውን ግሇሰብ ጭምር ይዘው ሇፖሉስ ማዴረስ ያሌቻለበት ምክንያት
ስሇመኖሩ በመከሊከያ ምስክሮች የተገሇጸ ነገር የሇም፡፡ይህም የግሌ ተበዲይ ሽጉጥ ይዞ
እንዯነበረ እና ጠብ ቀስቃሽም እንዯነበረ በማስመሰሌ ተጠሪዎቹ እንዯዋነኛ የመከሊከያ ጭብጥ
አዴርገው በመከሊከያ ምስክሮቻቸው ያስነገሩት ፌሬ ነገር የላሇ እና በማስረጃ ያሌተረጋገጠ
መሆኑን በግሌጽ መገንዘብ የሚያስችሌ ሲሆን ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት ተጠሪዎቹ
የአመሌካችን ማስረጃ አስተባብሇዋሌ ከሚሌ ዴምዲሜ ሊይ የዯረሰውም ይህንን በማስረጃ
ያሌተረጋገጠ ፌሬ ነገር እንዯዋነኛ የመከሊከያ ማስረጃ በመውሰዴ በመሆኑ ይግባኝ ሰሚው
ፌርዴ ቤት የተከተሇው የማሰረጃ ምዘና መርህ ሔጋዊ መሰረት ያሇው ነው ሇማሇት የሚቻሌ
ሆኖ አሌተገኘም፡፡በግሌ ተበዲይ ሰውነት ሊይ መዴረሱ በሔክምና ማስረጃ የተረጋገጠው የጉዲት
ዒይነትም ቢሆን የሚያረጋግጠው እና የሚዯግፇው በአመሌካች ምስክሮች ከተመሰከረው ፌሬ
ነገር ጋር እንጂ በተጠሪዎቹ የመከሊከያ ምስክሮች ከተነገረው ፌሬ ነገር ጋር እንዲሌሆነ ከግራ
ቀኙ ምስክሮች ቃሌና ከህክምና ማስረጃው ይዘት በግሌጽ መገንዘብ የሚቻሌ ሆኖ እያሇ
ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት በግሌ ተበዲይ ሊይ በህክምና ማስረጃው ሊይ የተመሇከተው ጉዲት
ሉዯርስ የቻሇው ከ2ኛ ተጠሪ ጋር ተያይዞ በወዯቀበት ጊዜ በኮብሌስቶን ዴንጋይ ጠርዝ
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በመመታቱ ነው በማሇት የዯረሰበት መዯምዯሚያ በግሌ ተበዲይ ሊይ ስሇዯረሰው የጉዲት
ዒይነት በህክምና ማስረጃው የተረጋገጠውን ፌሬ ነገር መሰረት ያዯረገ ነው ሇማሇት የሚቻሌ
ሆኖ አሌተገኘም፡፡


ሲጠቃሇሌ ይግባኝ ሰሚው የክሌለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በክሌለ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት
የተሰጠውን ውሳኔ በከፉሌ በመሻር እና በከፉሌ ዯግሞ በማሻሻሌ የሰጠው እና በክሌለ
ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ተቀባይነት ያገኘው ውሳኔ በሔግ ተቀባይነት ያሇውን የማስረጃ ምዘና
መርህን የጣሰ በመሆኑ ምክንያት መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት እና ሉታረም
የሚገባው ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡በላሊ በኩሌ ተጠሪዎቹ በማቅሇያ ምክንያትነት እንዱያዙሊቸው
የተሇያዩ ምክንቶችን በመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት አቅርበው ውዴቅ የተዯረጉባቸው ቢሆንም
የቀዯመ የወንጀሌ ሪከርዴ ያሇባቸው ስሇመሆኑ በአመሌካች በኩሌ የቀረበ ክርክር ባሇመኖሩ
እና የቤተሰብ አስተዲዲሪዎች ሳሊሇመሆናቸውም በአመሌካች በኩሌ የቀረበ ተቃራኒ ክርክር
እና

ማስረጃ

ባሇመኖሩ

የቀዯመ

የዘወትር

ጸባያቸው

መሌካምነት

እና

የቤተሰብ

አስተዲዲሪነታቸው በሁሇት የማቅሇያ ምክንያቶች ተይዘው የክሌለ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ
ቤት ሇቅጣቱ መነሻ አዴርጎ ከያዘው እርከን 16 በሁሇት እርከኖች ዝቅ ተዯርጎ በእርከን 14
በተመሇከተው ፌቅዴ ስሌጣን መሰረት በቅጣቱ ረገዴ ተገቢው መሻሻሌ ሉዯረግበት የሚገባው
መሆኑን ተገንዝበናሌ፡፡ በመሆኑም የሚከተሇው ውሳኔ ተሰጥቷሌ፡፡
ው ሳ ኔ
1.

የሏረሪ ብ/ክ/መንግስት ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 12394 በ13/05/2007 ዒ.ም.
የሰጠው እና በክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመዝገብ ቁጥር 03061
በ24/08/2007 ዒ.ም. በትዕዛዝ የጸናው ውሳኔ በወንጀሇኛ መቅጫ ሔግ ስነ ስርዒት ቁጥር
195 (2) (ሀ)

መሰረት ተሽሯሌ፡፡

2. ከሊይ በተራ ቁጥር አንዴ የተመሇከተው ውሳኔ በሔግ ተቀባይነት ያሇውን የማስረጃ ምዘና
መርህ መሰረት ያሊዯረገ በመሆኑ ተቀባይነት የሇውም በማሇት ወስነናሌ፡፡
3. የሏረሪ ክሌሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 40031
በወንጀሇኛ መቅጫ ሔግ ስነ ስርዒት ቁጥር 195 (2) (ሇ) (2)

የሰጠው ውሳኔ

መሰረት ተሻሽልአሌ፡፡

4. በተራ ቁጥር ሶስት ከተጠቀሰው ውሳኔ ውስጥ በሶስቱም ተጠሪዎች ሊይ በወንጀሌ ሔግ ቁጥር
555 (ሏ) ስር በ24/11/2006 ዒ.ም. የተሰጠው የጥፊተኝነት የውሳኔ ክፌሌ ፀንቷሌ፡፡
5. በተራ ቁጥር ሶስት ከተጠቀሰው ውሳኔ ውስጥ በሶስቱም ተጠሪዎች ሊይ በ29/11/2006 ዒ.ም.
የተሰጠው የቅጣት ውሳኔ ተሻሽል በዚህ ጉዲይ ከአሁን በፉት የታሰሩት የሚታሰብሊቸው ሆኖ
1ኛ ተጠሪ አቶ ሔሉና ኃይላ በሁሇት ዒመት ከዘጠኝ ወር ጽኑ እስራት፣2ኛ ተጠሪ አቶ ፊሲካ
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አዕምሮ በሁሇት ዒመት ከሰባት ወር ጽኑ እስራት፣3ኛ ተጠሪ አቶ መሊኩ ዯምሴ በሁሇት
ዒመት ከስዴስት ወር ጽኑ እስራት እንዱቀጡ ወስነናሌ፡፡
6. የክሌለ ፖሉስ ኮሚሽን ከፋዳራሌ ፖሉስ ኮሚሽን ጋር በመሆን ተጠሪዎቹን ተከታትል
በመያዝ ሇክሌለ ማረሚያ ቤት እንዱያስረክባቸው እና ማረሚያ ቤቱም ተጠሪዎቹ ተይዘው
ሲቀርቡሇት ተረክቦ በቅጣት ውሳኔው መሰረት እንዱያስፇጽም ሇሶስቱም አካሊት ትዕዛዝ
ይተሊሇፌ፡፡
7. በክሌለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ውሳኔ መሰረት 2ኛ ተጠሪ የተወሰነባቸውን መቀጮ ብር 2,000
(ሁሇት ሺህ) ከፌሇው ከሆነ በሚያቀርቡት ዯረሰኝ መሰረት እንዱመሇስሊቸው ተጠሪው
ሇሚጠይቁት አካሌ ይጻፌ፡፡
8. ውሳኔ ያገኘ ስሇሆነ መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
መ/ተ
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