የሰ/መ/ቁ 131705
ሚያዚያ 16 ቀን 2009 ዒ.ም
ዲኞች፡- ብርሃኑ አመነው
በዔውቀት በሊይ
እንዲሻው አዲነ
ሀይለ ነጋሽ
እትመት አሰፊ
አመሌካቾች፡- 1ኛ.አብርሃም ሰሇሞን
2ኛ. የሺመቤት ጓዳ

ከማረሚያ ቤት አሌቀረቡም

3ኛ. ዲንኤሌ ሰሇሞን
ተጠሪ፡- የፋዳራሌ አ/ህግ

- ዏ/ህግ መሰረት ሙሊቱ ቀረቡ

መዝገቡን መርምረን ተከታዩን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ ር ዴ
የሰበር አቤቱታ የቀረበው አመሌካቾች በተከሰሱበት ከባዴ ስርቆት ወንጀሌ ጥፊተኛ ተብል በተሰጠ
የቅጣት ውሳኔ ሊይ የህግ ስህተት ተፇጽሟሌ በሚሌ እንዱታረም አቤቱታ ስሊቀረበነው፡፡
አመሌካቾች የኢ.ፋ.ዱ.ሪ የወንጀሌ ህግ አንቀጽ 32/1/ሀ/ እና 669/3/ሇ ተሊሌፇው ከግሌ ተበዲይ
ቤት ግምቱ 843,000 ብር የሚያወጣ ሌዩ ሌዩ ንብረት ሚያዚያ 29 ቀን 2006 ዒ/ም
በመውሰዲቸው ከባዴ የስርቆት ወንጀሌ ፇጽሟሌ በሚሌ ዏ/ህግ ክስ መስርቶባቸው ፌርዴ ቤቱም
የዏ/ህግ እና የተከሳሾችን መከራከሪያ ከመረመረና ማስረጃ ከሰማ በኃሊ በተከሰሱበት አንቀጽ
የጥፊተኝነት ውሳኔ እና የቅጣት ውሳኔ አስተሊሌፍባቸዋሌ፡፡
አመሌካቾች ይግባኝ ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ

ቤት ያቀረቡ ቢሆንም ፌርዴ ቤቱ ይግባኝ

ቅሬታቸውን ባሇመቀበሌ የስር ፌርዴ ቤት ውሳኔ አጽንቷሌ፡፡
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አመሌካቾች በዚህ ውሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት ተፇጽሟሌ ሲለ 1ኛ እና 2ኛ አመሌካቾች
በሰበር መ/ቁ/ 131705 ሏምላወር 2008 ዒ/ም የተፃፇ አቤቱታ ያቀረቡ ሲሆን 3ኛ አመሌካች
በበኩለ በሰበር መ/ቁ/ 131706 ሏምላ 30 ቀን 2008 ዒ/ም የተፃፇ የሰበር አቤቱታ አቅርቧሌ፡፡
መዝገቦች ከስር በአንዴ ክስ የቀረበባቸው መሆኑ ታይቶ ተጣምሮ እንዱመረመር ተዯርጓሌ፡፡
የአመሌካቾች የሰበር አቤቱታ ተመርምሮ አመሌካቾች ጥፊተኛ ከተባለበት አንቀጽ 669/3/ሇ/
አንፃር ወንጀለ በቡዴን የተፇጸመ ነው ተብል የቅጣት ማክበጃ መወሰደ የወንጀሌ ህጉን 84/1/መ/
እና 84/2/ አንፃር አግባብነቱን ሇመመርመር ሇሰበር ችልት እንዱቀርብ ተዯርጓሌ፡፡ ዏ/ህግ በሰጠው
መሌስ በቡዴን ወንጀሌ መስራታቸው መረጋገጡን ጠቅሶ ነገር ግን የአንቀጽ ማቋቋሚያ ከተዯረገ
በኃሊ የቅጣት ማክበጃ ተዯርጎ በተጨማሪነት ሉወስዴ እንዯማይገባ አስተያየት ሰጥቷሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ ከሊይ ባጭሩ የተገሇጸ ሲሆን ይህ ችልት የቅጣት አወሳሰን በተመሇከተ
የቀረበውን የክርክር ነጥብ ከህጉ ጋር በማገናዘብ መርምሯሌ፡፡ ከመዝገቡ መገንዘብ እንዯተቻሇው
አመሌካቾች በግብረአበርነት የወንጀሌ ህግ አንቀጽ 32/1/ሀ እና 669/3/ሇ/ ተሊሌፇው ከባዴ
የስርቆት ወንጀሌ የፇጸሙ መሆናቸው ማስረጃ የማጣራት ስሌጣን በተሰጣቸው የስር ፌርዴ
ቤቶች የተረጋገጠ ጉዲይ ነው፡፡ ሇዚህ ዴንጋጌ ማቋቋሚያ ናቸው ብል ዏ/ህግ በክሱ የጠቀሳቸው
ፌሬ ነገሮች ሲታዩ የወንጀለ አፇፃጸም በረቀቀ ዘዳ አዯገኛነታቸውን የሚያሳይ መሆኑ፣ 2ኛ
አመሌካች የቤት ሰራተኛ ሆኖ እንዴትገባ ማዴረጋቸው እና ይህንን የቅጥር ግንኙነት አጋጣሚ
በመጠቀም እንዱሁም በስምምነት በቡዴን የተፇጸመ የወንጀሌ ዴርጊት መሆኑ ተመሌክቷሌ፡፡
እንግዱህ ቅጣት አወሳሰን አስመሌክቶ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ባወጣው የወንጀሌ ቅጣት
አወሳሰን መመሪያ ቁጥር 2/2006 የሚሸፌን መሆኑ አከራካሪ ባሇመሆኑ በዚህ መመሪያ በአንቀጽ
በተቀመጠው ዯረጃ መሰረት ሲታይ ክስ የቀረበበት የገንዘብ መጠን ከ100,000 /መቶ ሺህ ብር/
በሊይ መሆኑና ሶስት የቅጣት ማክበጃ ምክንያቶች መሟሊታቸው ጋር ሲዛመዴ እርከን 30 ዯረጃ
9 ሊይ እንዯሚመዯብ መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ የስር ፌርዴ ቤት ግን የገንዘብ መጠኑን ታሳቢ አዴርጎ
ቅጣት ማክበጃ ሁሇት እንዯተረጋገጠ ግምት አስገብቶ መነሻ ቅጣት ዯረጃ 8 እርከን 26 መያዙን
መገንዘብ ተችሎሌ፡፡
በመሆኑም በቀረበው ክስ ከተረጋገጠው ሶስት በአንቀጽ ማቋቋምያ ማክበጃ ምክንያቶች ውስጥ
የስር ፌርዴ ቤት ሁሇቱን ብቻ መውሰደ ሲታይ በመሰረታዊነት ተከሳሾች /አመሌካቾችን/ የጠቀመ
ነው ከሚባሌ በስተቀር የጎዲቸው ነው ሉባሌ አይችሌም፡፡ በእርግጥ የአንቀጽ ማቋቋሚያ የሆነ
የቅጣት ማክበጃ ምክንያት ዲግም የቅጣት ማክበጃ ተዯርጎ ሉወስዴ እንዯማይገባ በወንጀሌ ህግ
አንቀጽ 84/2/ በግሌጽ የተመሇከተ ስሇሆነ ይህ በጥብቅ ሉከበር እንዯሚገባ የምንስማማበት
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መሰረታዊ ጉዲይ ነው፡፡ ስሇሆነም በዚህ ረገዴ በውጤቱ ሲታይ አመሌካቾች ተጠቃሚ እንጂ
ተጎጂ ባሇመሆናቸው ከአመሌካቾች ጥያቄ አንፃር መሰረታዊ ሇውጥ የሚያመጣ ሆኖ አሊገኘንም፡፡
በላሊ በኩሌ የቀረበው ቅሬታ የቤተሰብ አስተዲዲሪነት፣ የቀዯመ የወንጀሌ ሪኮርዴ ሳይኖር የወንጀሌ
ሪኮርዴ አሇመኖር እንዯቅጣት ማቅሇያ አሇመያዙ ስህተት ነው በሚሌ የቀረበውን ከህጉ ጋር
በማገናዘብ መርምረናሌ፡፡
በዚህ ረገዴ የስር መዝገብ መርምረን እንዯተገነዝብነው 1ኛ እና 3ኛ አመሌካቾች በተዯጋጋሚ
በወንጀሌ ተጠርጥረው የጣት አሻራ የሰጡ ስሇሆነ የዘውትር ጸባይ መሌካም ነው ተብል የቅጣት
ማቅሉያ በወ/ህግ 82/1/ሀ/ ሳይያዝሊቸው ታሌፎሌ፡፡ አመሌካቾች ይህንን በጥብቅ ተቃውሞ
ተከራክረዋሌ፡፡ በመሰረቱ በኢ.ፋ.ዱ.ሪ ህግ መንግስት አንቀጽ 20/3/ እንዯተዯነገገው በወንጀሌ
ጥፊት

እስካሌተፇረዯ

ዴረስ

እንዯጥፊተኛ

ያሇመቆጠር

መብት

የተጠበቀነው፡፡

ስሇሆነም

አመሌካቾች በወንጀሌ ተጠርጥሮ የጣት አሻራ ሰጥቷሌ በመባሊቸው ብቻ እንዯ ጥፊተኛ ተቆጥሮ
የወንጀሌ ጥፊት ሪኮርዴ እንዲሇባቸው ተዯርጎ በስር ፌርዴ ቤቶች ግምት መውሰደ በህገመንግስቱ
የተከሰሱ ሰዎች መብት አስመሌክቶ ከተዯነገገው መሰረት ሀሳብ ጋር የሚጣረስስ ሇሆነ በዚህ
ረገዴ የስር ፌርዴ ቤቶች አቋም መሰረታዊ የህግ መንግስት መርህ የሚጣረስ ሆኖ አግኝተናሌ፡፡
በዚሁአግባብ 1ኛ እና 3ኛ አመሌካቾች የመሌካም ባህርይ የቅጣት ማቅሉያ ተዯርጎ ሉያዝ
አይገባም ሲለ የስር ፌርዴ ቤቶች የዯረሱበት ዴምዲሜ ሲታረም የሚገባ ሆኖ አግኝተናሌ፡፡ ከዚህ
ላሊ በአመሌካቾች በኩሌ የቀረበው የቅጣት ማቅሉያ የቤተሰብ አስተዲዲሪነት ጉዲይ ነው፡፡ በዚህ
ረገዴ አመሌካቾች በስር ፌርዴ ቤት በተሰጣቸው ቀጠሮ ማስረጃ ማቅረብ እንዲሌቻለ ፌርዴ ቤቱ
በመዝገቡ መመዝገቡን ማየት ችሇናሌ፡፡ ይህ ፌሬ ነገር ዯግሞ በማስረጃ የሚረጋገጥ ጉዲይ
ከመሆኑ አኳያ ማስረጃ የሚረጋገጥ ጉዲይ የመመርመር እና ፌሬ ነገር የማጣራት ስሌጣን
በተሰጠው ፌርዴ ቤት ዘንዴ ማስረጃ አቅርቧሌ ያሊረጋገጡትን ፌሬ ነገር መሰረት አዴርገው
አመሌካቾች ያቀረቡት አቤቱታ በኢ.ፋ.ዱ.ሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 80 /3/ሀ/ አንፃር የዚህ ሰበር
ችልት ስሌጣን ወሰን ወጪ ስሇሆነ ተቀባይነት አሊገኘም፡፡
ሲጠቃሇሌ በቅጣት አወሳሰን ረገዴ አመሌካቾች ካቀረቡት የቅሬታ ነጥቦች ተቀባይነት ያገኘው 1ኛ
እና 3ኛ አመሌካቾች የቀዯመ የወንጀሌ ሪኮርዴ ስሇመኖሩ በፌርዴ የተረጋገጠ ባሇመቅረቡ በወ/ህግ
አንቀጽ 82/1/ሀ መሰረት አንዴ የቅጣት ማቅሉያ ምክንያት እንዱያዝሊቸው ብሇናሌ፡፡
በዚሁመሰረት 1ኛ አመሌካች በስር ፌርዴ ቤት የቅጣት ውሳኔ ከተሰጠበት እርከን 27 3ኛ
አመሌካችም በተመሳሳይ ከእርከን 27 ሊይ አንዴማቅሉያ ሲያዝሊቸው በቅጣት አወሳሰን መመሪያ
ቁጥር 2/2006 አንቀጽ 23/4/መሰረት አንዴ እርከን ሲቀንስ ቅጣቱ እርከን 26 ሊይ ያርፊሌ፡፡
እርከን 26 ሊይ የተመሇከተው የእስራት ቅጣት ፌቅዯ ስሌጣን ከ7 አመት ከ8 ወርእስከ 9 አመት
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ከ2 ወር ጽኑ እስራት መሆኑ ከአባሪ አንዴ ማየት ይቻሊሌ፡፡ ስሇሆነም 1ኛእና 3ኛ አመሌካቾች
በዚህ ጉዲይ ከዚህ ቀዯም የታሰሩት ታሳቢ ተዯርጎ በስምንት /8/ አመት ጽኑ እስራት እንዱቀጡ
ተብል በወ/መ/ህ/ስ/ስ/ቁ/ 195/2/ሇ/2/ መሰረት ቅጣቱ ተሻሽል ተወስኗሌ፡፡
በ2ኛ አመሌካች በኩሌ የቀረበው አቤቱታ ተቀባይነት አሊገኘም፡፡
ው ሳ ኔ
1. የፋዳራሌ የመ/ዯረጃ ፌርዴ ቤት በወ/መ/ቁጥር 120047 በ17/09/07 ዒ/ም የሰጠው
የጥፊተኝነት ውሳኔ ጸንቷሌ፡፡ ቅጣት አስመሌክቶ ግን የከፌተኛው ፌርዴ ቤት ይህንኑ
ማሻሻሌ ሲገባው ማሇፈ ስህተት መሆኑ ታይቶ 1ኛ እና 3ኛ አመሌካች ሊይ የተሊሇፇው
የቅጣት ውሳኔ በወ/መ/ህ/ስ/ስ/ህግ/ቁ/195/2/ሇ/2/ መሰረት በማሻሻሌ በዚህ ጉዲይ እጃቸው
የተያዘበት ጊዜ ጀምሮ የታሰሩት ታሳቢ ተዯርጎ በስምንት /8/ አመት ጽኑ እስራት
እንዱቀጡ ተወስኗሌ፡፡
2. 2ኛ አመሌካች ሊይ በስር ፌርዴ ቤት የተሊሇፇው የቅጣት ውሳኔ ጸንቷሌ፡፡
3. የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የመ/ዯረጃ ፌርዴ ቤት ውሳኔ በመ/ቁ/000962 30/09/08
ያጸናው በዚህ ችልት በቅጣት ረገዴ ብቻ የተሻሻሇሇ መሆኑ እንዱታወቅ ይፃፌ፡፡
4. 1ኛ እና 3ኛ አመሌካቾች ሊይ በስር ፌርዴ ቤት የተወሰነው ዘጠኝ አመት ከስዴስት ወር
/9፡6 ወር /ጽኑ እስራት ወዯ ስምንት /8/ዒመት ጽኑ እስራት የተሻሻሇ መሆኑን አውቆ
ማረሚያ ቤቱ በዚሁ መሰረት እንዱያስፇጽም ታዟሌ፡፡ ይፃፌ፡፡
መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
ትዔዛዝ
ይህ መዝገብ ከሰበር መ/ቁ/ 131706 ጋር ተጣምሮ የተወሰነ ስሇሆነ የዚህ መዝገብ
ውሳኔ ግሌባጭ ከመዘገበ ቁጥር 131706 ጋር ይያያዙ ብሇናሌ፡፡ ይፃፌ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
መ/ተ
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