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የሰ/መ/ቁ. 48617 

ሰኔ 18 ቀን 2002 ዓ.ም 

ዲኞች፡- ሏጎስ ወሌደ 

   ሂሩት መሇሰ 

   ታፇሰ ይርጋ 

   ብርሃኑ አመነው 

   አሌማው ወላ 

አመሌካች፡- ተስፊዬ አዯሊ - የቀረበ የሇም 

ተጠሪ፡- አቃቤ ሔግ (መርማሪ ከሳሽ) - የቀረበ የሇም 

 መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

 

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ የወንጀሌ ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው በአዋሳ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ነው፡፡ በዚሁ 
ፌርዴ ቤት የአሁኑ ተጠሪ በአሁኑ አመሌካች ሊይ ያቀረበው ክስ አመሌካች በ1996 ዓ.ም የወጣውን የኢ.ፋ.ዱ.ሪ  
የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 555(ሇ) ስር የተመሇከተውን በመተሊሇፌ ቀኑ ባሌታወቀ ጊዜ መስከረም ወር 2001 ዓ.ም 
በግምት ከምሽቱ 2፡00 - 3፡00 ባሇው ጊዜ ሔጋዊ ባሇቤቱን በቦክስ በመምታት አንዴ ጥርስ ሲያወሌቅ ላልች 
ሁሇት ጥርሶች ሊይም ጉዲት አዴርሶ በሏኪም እንዱወሌቅ በመዯረጉ በሰው አካሌ ሊይ ከባዴ ጉዲት አዴርሷሌ 
የሚሌ ነው፡፡ የአሁኑ አመሌካችም ክሱ ዯርሷቸው እንዱረደት ከተዯረገ በኋሊ በክሱ ተቃውሞ የላሊቸው መሆኑን 
ገሌጸው ስሇዴርጊቱ አፇጻጸም ግን የክህዯት ቃሊቸውን ሰጥተዋሌ፡፡ አቃቤ ህግ በበኩለ አለኝ ያሊቸውን የሰውና 
የሰነዴ ማስረጃዎችን አቅርቧሌ፡፡ ከዚያም አመሌካች እንዱከሊከለ ተዯርጎ የባሇቤታቸው ጥርስ በላሊ ምክንያት 
የወሇቀ መሆኑን የሚያሳይ ጭብጥ በማስያዝ የመከሊከያ ምስክሮቻቸውን አሰምተዋሌ፡፡ የስር ፌርዴ ቤትም 
የአመሌካች ምስክሮች በግሌ ተበዲይ ጥርስ በላሊ ምክንያት የወሇቀ ስሇመሆኑ የማያስረደና የአቃቤ ሔግ የሰውና 
የሰነዴ ማስረጃዎችን የማያስተባብለ መሆኑን በመግሇጽ ውዴቅ አዴርጎ አመሌካችን በአቃቤ የክስ ማመሌከቻ 
በተጠቀሰው የሔግ ዴንጋጌ ስር ጥፊተኛ አዴርጎ በሁሇት አመት ጽኑ እስራት ወይም በብር 500.00(አምስት መቶ 
ብር) እንዱቀጣ ሲሌ ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ ተጠሪ ቅር በመሰኘት ይግባኙን ሇአዋሳ ከተማ መዯበኛ ችልት ይግባኝ 
አቅርቦ ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በኋሊ የስር ፌርዴ ቤት አመሌካችን በከባዴ የአካሌ ማጉዯሌ ወንጀሌ ጥፊተኛ ካአሇ 
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በኋሊ በዴንጋጌው ሊይ ያሌተመሇከተውን የገንዘብ መቀጮ በአማራጭነት በመጠቀም ቅጣት መወሰኑ ያሊግባብ ነው 
የሚሌ ምክንያት ይዞ ቅጣቱን በመጨመር አመሌካች በአምስት አመት ፅኑ እስራት እንዱቀጡ ሲሌ ወስኗሌ፡፡ 
በዚህ ውሳኔ አመሌካች ቅር በመሰኘት ይግባኛቸውን ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የሰበር 
አቤቱታቸውን ዯግሞ ሇሰበር ሰሚ ችልቱ ቢያቀርቡም ተቀባይነት አሊገኙም፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም 
ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡ 

 አመሌካች ሏምላ 09 ቀን 2001 ዓ.ም በፃፈት ሦስት ገፅ የሰበር አቤቱታ በበታች ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ 
ሊይ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተተ ተፇጽሟሌ የሚለበትን ምክንያት ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም ዴርጊቱ 
የተፇፀመው በቸሌተኝነት እንጂ ሆነ ተብል አይዯሇም ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ቅጣቱን ጨምሮ የወሰነው ባሌተጠየቀ 
ዲኝነት ነው በማሇት ምክንያታቸውን ዘርዝረው ውሳኔው እንዱሻርሊቸው ወይም በገዯብ እንዱሇቀቁ ይወሰንሊቸው 
ዘንዴ ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ አቤቱታቸው ተመርምሮም አመሌካች ጥፊተኛ ተብሇው በሁሇት 
አመት እስራት ወይም በብር 500.00(አምስት መቶ) እንዱቀጡ በስር ፌርዴ ቤት በተሰጠው ውሳኔ ሊይ አቃቤ ሔግ 
አመሌካች ጥፊተኛ የተባሇበት የወንጀሌ ሔግ አንቀጸ 555(ሇ) አማራጭ ቅጣት የማይዯነግግ ሆኖ ሳሇ አማራጭ 
ቅጣቱን መወሰኑ አግባብነት የሇውም በማሇት ባቀረበው ይግባኝ መነሻ ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት አማራጭ 
ቅጣቱን የመሻር አግባብነት እንዯተጠበቀ ሆኖ የስር ፌርዴ ቤት በአመሌካች ሊይ የወሰነውን የሁሇት አመት 
እስራት ቅጣት ወዯ አምስት አመት እስራት ከፌ አዴርጎ የመወሰኑን አግባብነት ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ ሇሰበር 
ችልት እንዱቀርብ ተዯርጎ አቃቤ ሔግ በቁጥር 1230/85/2002 በቀን 26/04/2002 ዓ.ም በተጻፇ ማመሌከቻ 
መሌሱን ሰጥቷሌ፡፡ 

 የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን ክርክር 
ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ ጉዲዩ ሇሰበር ሲቀርብ 
ከተያዘው ጭብጥ አንፃር በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ 

 ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው አመሌካች ጥፊተኛ የተባለት በኢ.ፋ.ዱ.ሪ የወንጀሌ ሔግ አንቀፅ 
555(ሇ) ስር ነው፡፡ በዚህ ዴንጋጌ ጥፊተኛ የተባሇ አጥፉ ሉቀጣ የሚገባው እንዯነገሩ ሁኔታና እንዯ ጉዲቱ ከባዴነት 
ከአስራ አምስት አመት በማይበሌጥ ፅኑ እስራት ወይም ከአንዴ አመት በማያንስ ቀሊሌ እስራት ነው፡፡ የስር ፌርዴ 
ቤት አመሌካች የተቀመጡት በቀሊሌ እስራት ስሇመሆኑ በውሳኔው ሊይ አሌገሇፀም ይህንኑ ተጠቅሞ እስራቱን 
በገንዘብ በአማራጭ ስሇመቀየሩም ያስፇሇገው ነገር የሇም(ቅጣቱ አንቀጽ 179”ን” መሰረት ተዯርጎ የተወሰነ መሆኑን 
አያሳይም)፡፡ የሆኖ ሆኖ ግን ተጠሪ ሇከፌተኛ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሲያቀርብ ሇይግባኙ ምክንያት ያዯረገው 
አመሌካች ጥፊተኛ ከተባለት ዴንጋጌ አንጻር በገንዘብ መቀጮ በአማራጭ ሉቀጣ አይገባም በሚሌ ስሇመሆኑ 
የከፌተኛው ፌርዴ ቤት ውሳኔ ግሌባጭ በግሌፅ ያሳያሌ፡፡ ተጠሪም በዚህ ችልት ባቀረበው መሌስ ሇከፌተኛ ፌርዴ 
ቤት ተገቢው ቅጣት እንዱወሰን ይግባኝ ብሇናሌ ከማሇት ውጪ የእስራት ቅጣቱም ቢሆን ያነሰ ሰሇሆነ ሉጨምር 
ይገባሌ በማሇት ይግባኝ አቅርበናሌ የሚሌ ክርክር የሇውም፡፡ በመሆኑም ተጠሪ ሇከፌተኛ ፌርዴ ቤት ይግባኝ 
ያቀረበው በአማራጭ የገንዘብ ቅጣት መተሊሇፈ ያሊግባብ ነው በሚሌ ስሇመሆኑ ተገንዝበናሌ፡፡ እንግዱህ በወንጀሌ 
ጉዲይ ውሳኔ ሲሰጥ ቅሬታ ያሇው ወገን ይግባኙን የሚያቀርብበት ሥርዓት በወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁጥር 195 ስር 
በግሌፅ ተመሌክቷሌ፡፡ ስሇቅጣት በተሇይ የተዯነገገው የዚሁ ዴንጋጌ ንዐስ ዴንጋጌ በንዐስ ቁጥር ሁሇት በፉዯሌ 
“መ” ስር የተመሇከተው ሲሆን ይዘቱም ቅጣት አነሰ በዛ በሚሌ በግሌጽ ይግባኝ ሉቀርብበት የሚገባ መሆኑን 
ያሳያሌ፡፡ ስሇሆነም በግሌፅ ጥያቄው ካሌቀረበ ፌርዴ ቤት ቅጣት ጨምሮ ሉወሰን የሚችሌበት ሥርዓት የሇም፡፡ 
እንዱህ ሆኖ ከተገኘ ባሌተጠየቀ ጉዲይ ዲኝነት እንዯመስጠት የሚቆጠር ነው፡፡ ወዯተያዘው ጉዲይ ስንመሇስም 
ተጠሪ በአመሌካች ሊይ የተጣሇው የእስራት ቅጣት አንሷሌ በሚሌ የይግባኝ ቅሬታ ባሊቀረበበት ሁኔታ የበሊይ 
ፌርዴ ቤቶች የሁሇት ዓመቱን የእስራት ቅጣት ወዯ አምስት አመት እስራት ቅጣት ከፌ አዴርጎ መወሰናቸው 
መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ሆኖ አግኝተናሌ፡፡ በዚህም ምክንያት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 
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