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ሰ/መ/ቁ. 110736 

ሠኔ 23 ቀን 2009 ዒ.ም 

                           ዲኞች፡- ብርሃኑ አመነው 

   በዔውቀት በሊይ 

 እንዲሻውአዲነ 

ሃይለ ነጋሽ 

                                   እትመት አሠፊ 

አመሌካች፡-አብዱ ኡመር ሰዑዴ 

ተጠሪ፡-የፋዳራሌ ጠቅሊይ ዒቃቤ ሔግ 

መዝገቡን መርምረን ተከታዩን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

መዝገቡ ከተዘጋ በኋሊ ሉቀርብ የቻሇው አመሌካች ጥር 22 ቀን 2009 ዒ.ም ጽፍ ባቀረበው 

አቤቱታ ተጠሪ በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ዴሬዲዋ ምዴብ ችልት በመ.ቁ 07770 እና 08155 

በመሠረተበት ክስ መነሻነት በዴምሩ የ16 ዒመት ጽኑ እሥራት ቅጣት የተሊሇፇበት 

መሆኑን፤በዚህ ውሳኔ ቅር በመሰኘት ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤትይግባኝ ሰሚ ችልት በመ.ቁ 

104839 እና 105180 ይግባኝ ያቀረበ ቢሆንም በሁሇቱም መዝገቦች ውሳኔው የጸናበት 

መሆኑን፤በመቀጠሌም ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልትበመ.ቁ 110735 እና 

110736 አቤቱታ ያቀረበ መሆኑን፤በመ.ቁ 110735 ያቀረበው አቤቱታ ተመርምሮ የበታች 

ፌ/ቤቶች የሰጡት ውሳኔ የጸና መሆኑን፤በመ.ቁ 110736 ያቀረቡት አቤቱታ ተመርመሮ በበታች 

ፌ/ቤቶች የተሰጠው የቅጣት ውሳኔ ተሻሽል አመሌካች በአምስት ዒመት ከሥዴሥት ወር ጽኑ 

እሥራት እንዱቀጣ እና በበታች ፌ/ቤቶች  የተሊሇፇበት የብር 3,000 / ሦስት ሺህ ብር/ የገንዘብ 

መቀጮ አሌተነካም በማሇት ውሳኔ የተሰጠ መሆኑን በመግሇጽ በመዝገቦቹ የተሰጠው የቅጣት 

ውሳኔ በአንዴ ጊዜ ቢወሰንበት ኖሮ ሉወሰን ይችሌ ከነበረው ከፌተኛ ቅጣት ሳያሌፌ ይጣመርሇት 

ዘንዴ ዲኝነት ጠይቋሌ፡፡ 
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ይህ ፌ/ቤት አመሌካች ባቀረበው አቤቱታ ሊይ ተጠሪ አስተያየት እንዱሰጥበት በፖስታ ቤት 

መጥሪያ የሊከሇት ቢሆንም ተጠሪ ቀርቦ የሰጠው አስተያየት የሇም፡፡ 

ጉዲዩን እንዯመረመርነው አመሌካች በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ዴሬዲዋ ምዴብ ችልት 

በመ.ቁ08155 በተመሰረተበት የካናቢስ ዔጽ ማከማቸት እና ሇሽያጭ ማቅረብ ወንጀሌ ክስ 

የተሊሇፇባበት የዘጠኝ ዒመት ጽኑ እሥራት እና የብር 20,000 /ሏያሺ ህ ብር / የገንዘብ መቀጮ 

ሊይ ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመ.ቁ 105180፤በመቀጠሌም ሇፋዳራሌ 

ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመ.ቁ 110735 አቤቱታ አቅርቦ የሥር ፌ/ቤት የሰጠው 

ውሳኔ የጸና መሆኑን ተገንዝበናሌ፡፡ በላሊ በኩሌ አመሌካች በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ዴሬዲዋ 

ምዴብ ችልት በመ.ቁ. 07770 በተመሰረተበት የካናቢስ ዔጽ ማከማቸት እና ሇሽያጭ ማቅረብ 

ወንጀሌ ክስ በሰባት ዒመት ጽኑ እሥራት እና በብር 3,000 የገንዘብ መቀጮ እንዱቀጣ በማሇት 

ውሳኔ የተሰጠ መሆኑን፤አመሌካች በዚህ ውሳኔ ቅር በመሰኘት ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት 

በመ.ቁ104839 ይግባኝ ያቀረበ ቢሆንም ይግባኙ የቀረበሇት ፌ/ቤት ግራ ቀኙን አከራክሮ 

ውሳኔውን ያጸናው መሆኑን፤አመሌካች በመቀጠሌ ሇፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት 

በዚህ መዝገብ /የመ.ቁ 110736 / አቤቱታ አቅርቦ ፌ/ቤቱ ግራ ቀኙን ካከራከረ በኋሊ ሔዲር 20 

ቀን 2008 ዒ.ም በሰጠው ውሳኔ የሥር ፌ/ቤት የሰጠውን የቅጣት ውሳኔ በማሻሻሌ አመሌካች 

በአምሥት ዒመት ከሥዴስት ውር ጽኑ እሥራት እንዱቀጣ እና በሥር ፌ/ቤት የተሰጠው የብር 

3,000 /ሦስት ሺ ብር / የገንዘብ መቀጮ አሌተነካም በማሇት ውሳኔ የሰጠ መሆኑን 

ተገንዝበናሌ፡፡ 

የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመ.ቁ 96505 የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 186(3) 

በአንዴነት ተጣምረው መታየት የነበረባቸው የወንጀሌ ክሶች በተሇያዩ ፌርዴ ቤቶች ወይም 

ችልቶች በተናጠሌ ታይተው የተሇያዩ ቅጣቶች በተወሰኑ ጊዜ እንዯገና በአዱስ መሌክ እያንዲንደ 

ቅጣት ተሰሌቶና የቅጣት ማቅሇያዎች ሁለ ታይተው የሚወሰን ሳይሆን ሔጉ ጥፊተኛው 

በፇፀማቸው ተዯራራቢ ወንጀልች በአንዴ ጊዜ ቢፇረዴበት ኖሮ ሉወሰንበት ይችሌ ከነበረው 

ከፌተኛ ቅጣት ሳያሌፌ እንዯሚወሰን የሚያስረዲ መሆኑን፤ ስሇተዯራራቢ ወንጀልች ቅጣት 

አወሳሰን የሚመሇከተው የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 184(1)(ሇ)"ም" ሲታይም ጥፊተኛው ተዯራራቢ 

ወንጀልች ፇፅሞ በተገኘ ጊዜ በተዯራራቢነት ሇተፇፀሙ ሇእያንዲንደ ወንጀሌ በተናጠሌ ተገቢው 

የቅጣት መጠን ተወስኖ የሁለም እንዯሚዯመር እና ቅጣቶችም ተዯምረው ሇወንጀለ አይነት 

በሔጉ ጠቅሊሊ ክፌሌ ከተዯነገገው ከፌተኛ ቅጣት መብሇጥ እንዯማይችሌ በመግሇጽ በአዋጅ ቁጥር 

454/97 አንቀጽ 2/1 መሠረት በየትኛውም እርከን ሊይ ሇሚገኙ ፌ/ቤቶች አስገዲጅ የሆነ የህግ 

ትርጉም ሰጥቶበታሌ፡፡ አመሌካች በተሇያዩ መዝገቦች ሊይ ቅጣት የተሊፇሇበት በመሆኑ የሰበር 

ሰሚ ችልቱ በሰጠው አስገዲጅ የሔግ ትርጉም መሠረት ቅጣቶቹ ተጣምረው ሉወሰኑ የሚገባ 
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በመሆኑ የመጨረሻ ፌርዴ በተሰጠባቸው የመ.ቁ 08155እና 110736 በሆኑት መዝገቦች 

በሁሇቱም የተሰጠው የቅጣት ውሳኔ ተዯምሮ መወሰን የሚገባው ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ በመሆኑም 

አመሌካችየመ.ቁ 08155 በሆነው መዝገብ የተሊሇፇበት የዘጠኝ ዒመት ጽኑ እሥራት እና የብር 

20,000  /ሏያ ሺህ ብር / የገንዘብ መቀጮ እና በዚህ መዝገብ / የመ.ቁ 110736 / በሆነው 

መዝገብ የተሊሇፇበት የአምሥት ዒመት ከሥዴስት ወር ጽኑ እሥራት እና የብር 3,000 / ሦስት 

ሺህብር / የገንዘብ መቀጮ ተዯምሮ አመሌካች በአሥራ አራት ዒመት ከሥዴሥት ወር ጽኑ 

እሥራት እና በብር 23,000 / ሏያ ሦስት ሺህ ብር / ሉቀጣ ይገባሌ በማሇት ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡ 

ትዔዛዝ 

የዴሬዲዋ ማረሚያ ቤት በዚህ መዝገብ ተዯምሮ በተሰጠው የቅጣት ውሳኔ መሠረት የእሥራት 

ቅጣቱን እንዱያስፇጽም ታዟሌ፡፡ 

መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ወዯመዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 
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