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የሰ/መ/ቁ. 65325 

          ህዲር 22 ቀን 2004 ዓ.ም. 

                             ዲኞች፡- ሏጏስ ወሌደ 

                                  አሌማው ወላ 

                                  ዓሉ መሏመዴ 

                                  ነጋ ደፌሣ 

                                  አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- ሣጅን ታዬ ተክሇኋይማኖት - የቀረበ የሇም 

ተጠሪ፡- የሏዋሳ ከተማ ከፌተኛ መርማሪ ከሣሽ - የቀረበ የሇም             

መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 
ጉዲዩ የወንጀሌ ክስ ሲሆን የተጀመረው በዯቡብ ብሓ/ብሓ/ህዝቦች ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግስት 
በሀዋሳ ከተማ ከፌተኛ ፌ/ቤት መዯበኛ ጉዲይ ችልት የአሁን ተጠሪ ባቀረበው ክስ ነው፡፡ 
በተከሣሽ ሊይ ቀርቦ የነበረው ክስ ሶስት ሲሆን ይዘቱ 1ኛው ክስ ተከሣሽ የወንጀሇኛ መቅጫ ህግ 
ቁ. 670 ስር የተመሇከተውን በመተሊሇፌ ተገቢ ያሌሆነ ብሌጽግና ሇማግኘት በማሰብ በሀዋሳ 
ከተማ ሌዩ ስሙ ጨርቃ ጨርቅ አካባቢ በስራው አካባቢ በእጁ በሚገኙት የሀዋሳ ከተማ የፕሉስ 
ተሽከርካሪ የሆኑትን 1ኛ ከሊይ ክፇት ሊንዴ ኪሩዘር የሰላዲ ቁጥር ፕሉስ ዯ.ህ 0007 2ኛ ሽፌን 
ልንግ ቤዝ መኪና የሰላዲ ቁጥሩ 4-11529 በማሽከርከር ዘወትር ማክሰኞና አርብ ከንግዴ 
ስራቸው የሚመሇሱትን የተሇያዩ ስምንት ሰዎችን በተሇያዩ ጊዜያት ያስጫናችሁት ዕቃ ይወረሳሌ 
ካሌሆነ ገንዘብ አምጡ በማሇት በማስፇራራት 10,700 ብር የተቀበሇ በመሆኑ በፇጸመው 
የውንብዴና ወንጀሌ ተከሷሌ የሚሌ ነው፤ ሁሇተኛ ክስ ዯግሞ የወንጀሇኛ መቅጫ ህግ ቁ. 
407/ሏ/ ስር የተመሇከተውን በመተሊሇፌ ከሊይ በክስ አንዴ ስር በተገሇጹት ቀናት ወር ዓመተ 
ምህረት እና ቦታ ከተራ ቁጥር 1 እስከ 7 ዴረስ ስማቸው በተገሇጹት የግሌ ተበዲዮች የፕሉስ 
አባሌ መሆኑንና የፕሉስ መኪና ማሽከርከሩን መከታ በማዴረግ ይህ የያዛችሁት የንግዴ ዕቃ 
“ቡና” ይወረሳሌ አሌያም ገንዘብ አምጡ እያሇ ገንዘቡን እየተቀበሇ እንዱያሌፈ በማዴረግ በስሌጣን 
አሇ አግባብ መገሌገሌ ወንጀሌ ተከሷሌ የሚሌ ነው 3ኛው ክስ ዯግሞ በክስ አንዴ ስር 
የተጠቀሱትን የመንግስት ተሽከርካሪዎች የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 677/1ሀ/ ሥር የተመሇከተውን 
በመተሊሇፌ ያሇአግባብ በመገሌገሌ ወንጀሌ ተከሰዋሌ የሚሌ ነው፡፡ 
 

ጉዲዩን በመጀመሪያ የተመሇከተው የዞኑ ከፌተኛ ፌ/ቤት የተከሣሹን የእምነት ክህዯት ቃሌ 
በመቀበሌ የግራቀኙን ማስረጃ በመስማት ውሣኔ የሰጠ ሲሆን የውሣኔው ይዘት ተከሣሽ 
በአንዯኛው ክስ ስር የውንብዴና ወንጀሌ ሰርቷሌ በተባሇበት ወቅት በእረፌት ሊይ የነበረ 
ስሇመሆኑ ከዏቃቤ ህግ ምስክር በተሻሇ ያስመሰከረ በመሆኑ ከክሱ በነጻ ሉሰናበት ይገባሌ 3ኛ ክስ 
በተመሇከተም በተመሳሳይ ተከሣሽ በእረፌት የነበረ ስሇመሆኑ እና በወቅቱም የተጠቀሱትን 
ተሽከርካሪዎች ሇላሊ ተረኛ ሹፋር ያስረከበ እና በእጁ የላሇ ስሇመሆኑ ከመስሪያ ቤቱ የቀረቡት 
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የተሽከርካሪ መረካከቢያ ቅጾች የሚያስገነዝቡ በመሆኑ የወንጀሌ ኋሊፉነት የሇበትም በማሇት 
ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ 

በሁሇተኛ ክስ ስር ግን ፌ/ቤቱ በተከሰሰበት የወንጀሌ ህግ አንቀጽ 407/ሏ/ ስር ጥፊተኛ ነው 
በማሇት በአምስት /5/ ዓመት ጽኑ እስራትና በ2000 ብር /ሁሇት ሺህ ብር/ የገንዘብ መቀጮ 
እንዱቀጣ ወስኗሌ፡፡ 
 
አመሌካች በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት በመቀጠሌ ዯግሞ ሇክሌለ የሰበር 
ሰሚ ችልት ቅሬታውን ያቀረበ ሲሆን የቀረበሊቸውን ቅሬታ ባሇመቀበሌ አያስቀርብም በማሇት 
ቅሬታውን ሰርዘውሇታሌ፡፡ 
አሁን የቀረበው ቅሬታ በዚሁ ቅር በመሰኘት ሲሆን ጉዲዩ ያስቀርባሌ በመባለ የግራ ቀኙን 
ክርክር በጽሁፌ ሰምተናሌ፡፡ ችልቱም የተነሱትን ክርክሮች ከተያዘው ጭብጥና አግባብነት 
ካሊቸው የህግ ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመረውም አመሌካች በሁሇተኛ 
ክስ ስር ጥፊተኛ ተብል መቀጣቱ በአግባቡ ስሇመሆኑ ተመርምሮ እሌባት ማግኘት ያሇበት ነጥብ 
ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ በዚሁ መሠረት ሁሇተኛውን የዏቃቤ ህግ ክስ እና አመሌካች ጥፊተኛ ተብል 
የተቀጣበትን ዴርጊት ስንመሇከት ራሱን ችል የቆመ ሳይሆን በአንዯኛው ክስ ውስጥ በተጠቀሰው 
ሰዓት ቀን ወር ዓመተ ምህረት ቦታ እና የግሌ ተበዲዮች ሊይ ስሇመሆኑ ከክሱ ይዞታ መረዲት 
ይቻሊሌ፡፡ በዚህ በአንዯኛ ክስ ሊይ በተመሇከተው የውንብዴና ወንጀሌ ክስ ስር ተከሣሽ በወቅቱ 
በእረፌት ሊይ የነበረ ስሇመሆኑ ተረጋግጧሌ በማሇት ከቀረበበት ክስ በነጻ እንዱሰናበት ውሣኔ 
ተሰጥቶበታሌ፡፡ 

ይሄ ከሆነ በተመሣሣይ ጊዜ ቦታ እና የግሌ ተበዲዮች ሊይ ተፇጸመ ሇተባሇው የስሌጣን አሇአግባብ 
የመገሌገሌ ወንጀሌ ጥፊተኛ የሚባሌበት አግባብ አይኖርም፡፡ በተመሣሣይ ሁሇተኛውን ወንጀሌ 
ሲፇጽም የፕሉስ መምሪያ መኪና ተጠቅሟሌ ተብል በክሱ የተመሇከተ ቢሆንም በአመሌካች ሊይ 
የቀረበው የመንግስትን ንብረት ያሇአግባብ የመገሌገሌ ወንጀሌ በተመሣሣይ ጊዜ ቦታ እና የግሌ 
ተበዲዮች ሊይ ተፇጸመ ተብል በሶስተኛ ክስ ከቀረበበት ክስ በነጻ የተሰናበተ መሆኑን 
ተገንዝበናሌ፡፡ 

ጉዲዩን በመጀመሪያ የተመሇከተው የክሌለ ከፌተኛ ፌ/ቤት አመሌካች የወንጀሌ ዴርጊቱን 
ያሇመፇጸሙን እና ወንጀለ ተፇጸመ በተባሇበት ጊዜ በእረፌት ሊይ የነበረ ስሇመሆኑ ወንጀለንም 
ሲፇጽም የፕሉስ መምሪያውን ተሽከርካሪ ተጠቅሟሌ የተባሇውም በወቅቱ የተባለት 
ተሽከርካሪዎች በእጁ ያሌነበሩና ሇላሊ ተረኛ ሹፋር ያስረከበ ስሇመሆኑ በፌሬ ነገር ስሇመረጋገጡ 
በአንዯኛውና በሶስተኛው ክስ ሊይ መዯምዯሚያ ሊይ ዯርሶ እያሇ በሁሇተኛው ክስ ስር በተመሣሣይ 
ጊዜና ቦታ እንዯዚሁም የግሌ ተበዲዮች ሊይ ተፇጸመ ሇተባሇው ወንጀሌ ጥፊተኛ የሚሆንበት 
አግባብ የሇም፡፡ አንዴ ተከሣሽ ጥፊተኛ ሉባሌ የሚችሇው ወንጀለን ሉያቋቁሙ የሚችለ 
ተግባራት ስሇመፇጸማቸው በፌሬ ነገር ረገዴ ሇማጣራት ስሌጣኑ ባሊቸው ጉዲዩን በመጀመሪያ 
ዯረጃ የተመሇከተው ፌርዴ ቤት ወይም በይግባኝ ያየው ፌርዴ ቤት ስሇመሆኑ የወ/መቀጫ 
ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 141,142 እና 149/1/ ዓሊማ ፣ ይዘትና መንፇስ የሚያስገነዝበን ነው፡፡ በዚህ ጉዲይ 
ግን ጉዲዩን በመጀመሪያ የተመሇከተው የክሌለ ከፌተኛ ፌ/ቤት ዴርጊቱ ተፇጸመ በተባሇበት ጊዜ 
እና ቦታ የላሇ መሆኑን ወይም በእረፌት ሊይ የነበረ ስሇመሆኑ እና ወንጀለን ሇመፇጸም 
ተጠቀመበት በማሇት የተጠቀሱትንም ተሽከርካሪዎች በወቅቱ ያሌያዘና ሇላሊ ሰው አሳሌፍ 
አስረክቦ በነበረበት ወቅት በመሆኑ አሌተረጋገጠም ወዯሚሇው የፌሬ-ነገር መዯምዯሚያ ሊይ 
ዯርሷሌ፡፡ በመሆኑም ባሌተረጋገጠ ፌሬ ነገር ፌርዴ ቤቱ መሌሶ በሁሇተኛ ክስ ስር ጥፊተኛ ነው 
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በማሇት የጥፊተኝነት እና የቅጣት ውሣኔ መስጠቱ አግባብነት የላሇውና ውሣኔውም እርስ በራሱ 
የሚጋጭ በመሆኑ መሠረታዊ የህግ ስህተት የተፇጸመበት ነው ብሇናሌ፡፡ በመሆኑም ቀጥል 
የተመሇከቱትን ውሣኔ ሰጥተናሌ፡፡ 

ው  ሣ  ኔ 
1. የዯቡብ ብሓ/ብሓ/ህዝቦች ብሓ/ክሌሊዊ መንግስት ጠቅሊይ ፌ/ቤት የሰበር ሰሚ ችልት 

በመ.ቁ. 51055 በቀን 12-4-2003 ዓ.ም ፣ የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት በመዝ.ቁ. 50973 በቀን 
23-3-2003 ዓ.ም በዋሇው ችልት እና የሀዋሳ ከተማ ከፌተኛ ፌ/ቤት መዯበኛ ጉዲይ ችልት 
በመዝ.ቁ. 08979 በቀን 16-3-2003 ዓ.ም በዋሇው ችልት የሰጡት ውሣኔ 
በወ/መ/ሥ/ሥ/ሔግ/ቁ. 195/2/ /ሇ/ /1/ መሠረት ተሽሯሌ፡፡ 

2. በአመሌካች ሊይ የተሊሇፇው የጥፊተኝነት እና የቅጣት ውሣኔ አግባብነት የላሇው በመሆኑ 
ተሰርዞ በነጻ እንዱሰናበት ብሇናሌ፡፡ የወንጀሌ ኋሊፉነቱን ሉያቋቁሙ የሚችለት ተግባራት 
በበታች ፌ/ቤቶች በፌሬ ነገር ረገዴ ባሌተረጋገጠበት ሁኔታ አመሌካች ጥፊተኛ ተብል 
የሚቀጣበት አግባብ የሇም ብሇናሌ፡፡ 

3. አመሌካች በላሊ ወንጀሌ የሚፇሇግ ካሌሆነ ከማረሚያ ቤት እንዱሇቀቅ መፌቻ 
ሇሚመሇከተው ይጻፌ ብሇናሌ፡፡ 

    መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

እ.ከ  
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