
454 

 

የሰ/መ/ቁ. 55299 

መጋቢት 19 ቀን 2003ዓ.ም 

ዲኞች፡- ሏጎስ ወሌደ 

       ዲኜ መሊኩ 

       ተሻገር ገ/ስሊሴ 

       አሌማው ወላ 

       ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች ፡- ዓሇም ገብሩ አሌቀረቡም (ማ/ቤት ስሇሆኑ)  

ተጠሪ ፡- ትግራይ ዏቃቤ ህግ አሌቀረቡም VC ስሇማይሠራ 

               መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ የቀረበው የትግራይ ክሌሌ ምዕራባዊ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ 
ቤት ይግባኝ ስሚ ችልት የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ 
እንዱታረምሌኝ በማሇት አመሌካች ያቀረቡት የሰበር አቤቱታ የሚጣራ ነጥብ ያሇው መሆኑ ተገሌፆ 
ሇሰበር ስሇቀረበ ነው፡፡ የክርክሩ መነሻ ተጠሪ ሇዞኑ ዏቃቤ ህግ ያቀረበው የወንጀሌ ክስ ነው፡፡ ተጠሪ 
አመሌካች ከላልች ግብረአበሮቹ ጋር በመሆን በወንጀሌ ህግ 32/3/ አንቀፅ 671 /1/ /ሀ/ /ሰ/ 
የማይገባውን ጥቅም ሇማግኘት አስበው በቡዴን የጦር መሣሪያ በመያዝ በህዲር ወር 2000ዓ.ም 
ከቀፌታ ወረዲ ሁመራ ወዯ ሀገረ ኤርትራ በመሻገር ከሁሇት ኤርትራውያን ሰባት መቶ ድሊር /700 
ድሊር/ በመዝረፌ የዘረፊ ወንጀሌ ፇፅሟሌ፡፡ 

በኢፋዴሪ የወንጀሌ ህግ አንቀፃ 27/1/ 32/1/ /ሀ/ /ሇ/ ከላልች ግብረአበሮቹ ጋር ቡዴን 
በመፌጠር ትጥቅ ይዘው ከሁመራ ወዯ ሀገረ ሱዲን ሏምዲይት ከሚባሌ ቦታ ሇዘረፊ ከሄደ በኃሊ 
በሱዲን ወታዯሮች ተኩስ ተከፌቶባቸው ስሇሸሹ የመዝረፌ ሙከራ ወንጀሌ ፇፅሟሌ፡፡ ከ1994ዓ.ም 
እስከ 1999ዓ.ም ብዛቱ ያሌታወቀ ማር ቅቤ በርበሬና ሽሮ ይዞ ከሁመራ በህገወጥ መንገዴ ወዯ 
ሱዲን ሏምዲይት የወሰደ በመሆኑ በተዯጋጋሚ የአዋጅ ቁጥር 60/89 አንቀፅ 66/1/ን በመተሊሇፌ 
የኮንትሮባንዴ ወንጀሌ ፇፅሟሌ፡፡ ይህንን ወንጀሌ በ2000ዓ.ም ዕቃዎችን በህገወጥ መንገዴ ወዯ 
ሱዲን በመወሰዴ በህገወጥ መንገዴ ኮንትሮባንዴ ወንጀሌ ፇፅሟሌ፡፡ በወንጀሌ ህግ አንቀፅ 481/1/ሀ 
የተመሇከተውን በመተሊሇፌ 1800 ጥይት በአራት ብር ከሀምሣ ሣንቲም ገዝቶ በአምስት ብር 
ሸጧሌ፡፡ ከላልች ጋር በመሆን ቁጥሩ 7862 የሆነ ሁሇት እግሯ ከሊሽን ጠመንጃ ዯብቆ በማስቀመጡ 
ተከስሷሌ በማሇት የወንጀሌ ክስ አቅርቦበታሌ፡፡ አመሌካች የወንጀለን ዴርጊት አሌፇፀምኩም ጥፊተኛ 
አይዯሇሁም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ ዏቃቤ ህግ ከሳሽ መዯበቁንና በሥር ስዴስተኛ ተከሳሽ ከነበረው 
ሰው ቤት የተገኘ መሆኑን እናውቃሇን የሚለ፣ ምስክሮችንና አመሌካች ሇፕሉስ ቃለን ሲሰጥ 
ሰምተናሌ የሚለ ምስክሩችን በማቅረብ አስመስክሮአሌ አመሌካች ሇፕሉስ ቃሌ የሰጠሁት በተፅዕኖ 
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ነው በማሇት የመከሊከያ ምስክሮች አቅርቦ አሰምቷሌ፡፡ የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የግራቀኙን ማስረጃ 
ከመዘነ በኃሊ አመሌካች የተከሰሰበትን አራት ወንጀልች የፇፀመ ጥፊተኛ ነው ብል በአሥር ዓመት 
ፅኑ እስራት እንዱቀጣ ፌርዴ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች በዚህ ፌርዴ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇትግራይ 
ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ይግባኝ አቅርቧሌ፡፡ ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት 
የግራቀኙን ክርክር ከሰማ በኋሊ የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሣኔ አጽንቶታሌ፡፡ አመሌካች 
የሰበር አቤቱታ ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት አቅርቧሌ፡፡ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 
የሰበር ችልት ጉዲዩ የፋዳራሌ ጉዲይ በመሆኑ ጉዲዩን የማየት የሰበር ሥሌጣን የሇኝም በማሇት 
አቤቱታውን ውዴቅ አዴርጎታሌ፡፡  

አመሌካች ሚያዚያ 4 ቀን 2002ዓ.ም በተፃፇ የሰበር አቤቱታ የወንጀሌ ክሱ የቀረበውን 
የታየው ጉዲዩን ሇማየት ሥሌጣን በላሇው የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ነው፡፡ ክሱ በፋዳራሌ ከፌተኛ 
ፌርዴ ቤት መታየት ያሇበት እና በክሌሌ ዯረጃ በክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት መታየት ነበረበት፡፡ 
ስሇዚህ በዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ታይቶ መወሰኑ መሠረታዊ የህግ ስህተት አሇበት፡፡ ዏቃቤ ህግ 
በወንጀሌ ህግ አንቀፅ 18 /1/ሀ እና አንቀፅ 19/3/ የተቀመጡትን ሁኔታ ሣያሟሊ ያቀረበውና 
ሇፕሉስ በተፅዕኖ ከሰጠሁት የተከሳሽነት ቃሌ ውጭ ላሊ ማስረጃ ያሊቀረበበት ሆኖ እያሇ ጥፊተኛ 
ተብዬ የተሰጠው የቅጣት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ 
እንዱታረምሌኝ በማሇት አመሌክተዋሌ፡፡ ተጠሪ በበኩለ የካቲት 17 ቀን 2003ዓ.ም በተፃፇ መሌስ 
አመሌካች ኢትዮጵያዊ በመሆኑ ከኢትዮጵያ ግዛት ውጪ በፇፀመው ወንጀሌ በኢትዮጵያ ፌርዴ 
ቤትም መከሰሱም ሆነ ጥፌተኛ ተብል መቀጣቱ መሠረታዊ የህግ ስህተት የሇበትም በማሇት 
ተከራክሯሌ፡፡ 

ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር የቀረበው ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም ጉዲዩን 
መርምረናሌ፡፡ ጉዲዩን እንዯመረመርነው አመሌካች ጥፊተኛ ከተባሇባቸው አራት ወንጀልች መካከሌ 
አንዯኛው ወንጀሌ በኤርትራ ግዛት ክሌሌ ውስጥ ገብቶ ሰባት መቶ የአሜሪካን ድሊር ከሁሇት 
ኤርትራዊያን ዘርፎሌ የሚሌ ሲሆን ሁሇተኛው በሱዲን ግዛት ክሌሌ ሏምዲይት ከተባሇ ቦታ መሣሪያ 
ታጥቆ ከግብረአበሮቹ ጋር በመሄዴ የዘረፊ ወንጀሌ ሇመፇፀም ሲሞክር በሱዲን መከሊከያ ሀይሌ 
ተኩስ ተከፌቶበት የተመሇሰ በመሆኑ የዘረፊ ወንጀሌ ሇመፇፀም ሞክሯሌ የሚሌ ነው፡፡ እነዚህ 
ሁሇት ወንጀልች በኢትዮጵያ ግዛት ክሌሌ ውስጥ ወይም ኢትዩጵያዊ በሆነ ዜጋ ሊይ የተፇፀሙ 
ወንጀልች አይዯለም፡፡ እነዚህ ሁሇት ወንጀልች የሱዲን ግዛት ክሌሌና በሱዲናዊ ዜጎች ሊይ የተፇፀመ 
የዘረፊ ሙከራ ወንጀሌና በኤርትራ ግዛት ክሌሌ ውስጥ በኤርትራዊያን ሊይ የተፇፀመ የዘረፊ 
ወንጀልች መሆናቸውን ከሥር ፌርዴ ቤት ውሣኔ ሇመገንዘብ ችሇናሌ፡፡ እነዚህ ወንጀልች 
አመሌካችና ግብርአበሮቹ የላሊውን ለዓሊዊ መንግስት የግዛት ክሌሌ በመጣስ የተፇፀሙ መሆኑን 
የወንጀሌ ህጉን አንቀፅ 263 እና አመሌካች ጥፊተኛ የተባሇበትን የወንጀሌ ህግ አንቀፅ 71 በጣምራ 
በማየት ሇመረዲት ይችሊሌ፡፡ 

በአዋጅ ቁጥር 25/1988 በውጭ አገር መንግስት ሊይ የሚፇፀሙ ወንጀልችን የማየት 
የዲኝነት ሥሌጣን ያሇው የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት መሆኑን ከአዋጁ አንቀፅ 12 ንዐስ አንቀፅ 
1 እና የአዋጁን አንቀፅ 4 ንዐስ አንቀፅ 2 በጣምራ በማየት ሇመገንዘብ ይችሊሌ፡፡ በኢፋዳሪ ህገ 
መንግስት አንቀፅ 80 ንዐስ አንቀፅ 2 የፋዳራሌ የከፌተኛ ፌርዴ ቤት ሥሌጣን ያሇው የክሌለ 
ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት እንዯሆነ በግሌጽ ይዯነግጋሌ፡፡ ይህም የትግራይ ምዕራባዊ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ 
ቤት አመሌካች በኤርትራ ግዛት ክሌሌና በሱዲን ግዛት ክሌሌ ፇፅሟቸዋሌ የተባለ የወንጀሌ ክሶችን 
የማየት የዲኝነት ሥሌጣን የላሇው  መሆኑን የሚያሳይ ነው፡፡ ከቀረቡሇት ክሶች ሁሇቱን የወንጀሌ 



456 

 

ክሶች የማየት የዲኝነት ስሌጣሌ የላሇው የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ዏቃቤ ህግ በጉዲዩ የመጀመሪያ 
የዲኝነት ሥሌጣን በህገ መንግስቱ በተሰጠው በትግራይ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት እንዱያቀርብ 
በወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 11ዏ መሠረት ትዕዛዝ መስጠት ሲገባው ጉዲዩን 
ሇማት የዲኝነት ሥሌጣን ሣይኖረው የቀረበሇትን የወንጀሌ ክስ በማየት የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ 
የህግ ስህተት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ የትግራይ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት 
የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ጉዲዩን የማየት የዲኝነት ሥሌጣን ሣይኖረው ጉዲዩን በማየት በአመሌካች 
ሊይ የሰጠውን የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሣኔ በይግባኝ ሣያርምና ሣያስተካክሌ ማፅናቱ መሠረታዊ 
የህግ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. የትግራይ ክሌሌ ምዕራባዊ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ 
ችልት የሰጡት ፌርዴ ተሽሯሌ፡፡ 

2. ይህ ውሣኔ ዏቃቤ ህግ የዲኝነት ሥሌጣን ሊሇው ፌርዴ ቤት የወንጀሌ ክሱን ከማቅረብ 
የሚገዴበው አይዯሇም ብሇናሌ፡፡ 

መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 
 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

ቅ/መ 
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