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የሰ/መ/ቁ. 73953 

                                                     መጋቢት 13 ቀን 2004 ዓ.ም. 

ዲኞች፡- ሒጎስ ወሌደ 

        ተሻገር ገ/ስሊሴ 

        አሌማው ወላ 

     ነጋ ደፌሳ 

      አዲነ ንጉሤ 

አመሌካቾች፡- ከፊሇ ሰፇነ - ጉዲይ ተከታታይ አስቀናው ከፊሇ ቀረበ 

ተጠሪ፡- የአማራ ክሌሌ ዓ/ሔግ - የቀረበ የሇም፡፡ 
መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 
ጉዲዩ የወንጀሌ ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው በሰሜን ጎንዯር አስተዲዯር ዞን ዯምቢያ ወረዲ ፌርዴ 
ቤት ነው፡፡ የጉዲዩ መነሻ ተጠሪ በአመሌካች ሊይ የተመሰረተው ክስ ነው፡፡ አመሌካች የተከሰሱት 
በ1996 ዓ/ም በወጣው የወ/መ/ሔግ አንቀጽ 438 ስር የተመሇከተውን በመተሇሇፌ ከመንግስት 
ስራ ጋር በተያያዘ ሁኔታ በሔግ በተፇቀዯው ውጭ አስቦ መጋቢት 22 ቀን 2003 ዓ/ም ዯምቢያ 
ወረዲ ጫሂት ከተማ ሊይ ምክትሌ ሳጅን ሙለጉጃም ሙሇአሇም የተባሇችው የትራፉክ ተቆጣጣሪ 
ፕሉስ ሆና በመስራት ሊይ እንዲሇች አመሌካች የታርጋ ቁጥር ኮዴ 3-28371 አ.አ የሆነች 
አይሱዚ የጭነት መኪና እያሽከረከረ ወዯ ጎንዯር አቅጣጫ ሲመጣ በተዯረገ ቁጥጥር መንጃ 
ፇቃዴ ሳይዝ በማሽከርከር በሔግ አግባብ ክስ አዘጋጅታ ስትሰጠው የክስ ቻርጅ አሌቀበሌም 
በማሇት እምቢተኛ በመሆን በዴጋሚ ሚያዚያ 11 ቀን 2003 ዓ/ም ዯንቢያ ወረዲ ቆሊዴባ ከተማ 
01 ቀበላ በተዯረገው የትራፉክ ዯንብ መተሊሇፌ የክስ ቻርጅ የያዘ እንዱወስዴ ቢጠየቅም 
እምቢተኛ በመሆኑ የመንግስት ስራን የማሰናከሌና የመተባበር ግዳታ መጣስ የወንጀሌ ዴርጊት 
ፇፅሟሌ በሚሌ ነው፡፡ አመሌካች የወንጀሌ ዴርጊቱን በመካዴ የተከራከረ ሲሆን አቃቤ ሔግ 
በበኩለ አለኝ ያሊቸውን ማስረጃዎችን አቅርቦ አስምቷሌ፡፡ ከዚህም በኋሊ አመሌካች እንዱከሊከሌ 
ተዯርጎ የመከሊከሌ መብቱ ተጠብቆሇት ምስክሮችን ከአሰማ በሁዋሊ ፌርዴ ቤቱ ጉዲዩን መርምሮ 
የአመሌካች መከሊከያ ማስረጃ የአቃቤ ሔጉን ማስረጃ ሇማስተባበሌ ብቃቱ የላሇው መሆኑን 
ዘርዝሮ ውዴቅ አዴርጏ አመሌካችን በአቃቤ ሔጉ ተጠቅሶ በቀረበበት ክስ ጥፊተኛ በማዴረግ 
በአንዴ አመት ከስዴስት ወር እስራት እንዱቀጣ ሲሌ ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሣኔ አመሌካች 
ባሇመስማማት ይግባኙን ሇዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርቦ ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በኃሊ በአመሌካች 
ሊይ የተሰጠው የጥፊተኛነት ውሣኔ ሙለ በሙለ ሲጽና የቅጣት ውሣኔው ግን ተሻሽል 
አመሌካች በአንዴ አመት እስራት እንዱቀጣ ተዯርጓሌ፡፡ አመሌካች የሰበር አቤቱታውን ሇክሌለ 
ሰበር ሰሚ ችልት ቢያቀርብም ተቀባይነት አሊገኘም፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ 
ውሣኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡ የአመሌካች የሰበር አቤቱታ መሰረታዊ ይዘትም አመሌካች 
ዴርጊቱን ስሇመፇፀሙ ሳይረጋገጥና ተረጋግጧሌ ቢባሌ እንኳ ዴርጊቱ በወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 
438 ስር የማይሸፇን ሁኖ እያሇ የበታች ፌርዴ ቤቶች የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሣኔ የሰጡት 
ያሊግባብ ነው በማሇት ውሣኔው እንዱሻርሊቸው ዲኝነት መጠየቁን የሚያሣይ ነው፡፡ አቤቱታው 
ተመርምሮም አመሌካች በወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 438 ስር ጥፊተኛ ተብል የመቀጣቱን አግባብነት 
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ሇመመርመር ሲባሌ ሇሰበር ችልት እንዱቀርብ የተዯረገ ሲሆን ሇተጠሪም ጥሪ ተዯርጎሇት ቀርቦ 
ግራ ቀኙ በጽሐፌ እንዱከራከሩ ተዯርጓሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን 
ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሣኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር 
በማገናዘብ ጉዲዩን በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ 

ከክርክሩ ሂዯት መንዘብ የተቻሇው አመሌካች የተከሰሰው የትራፉክ ተቀጣጣሪ ፕሉስ ሆኖ 
በመስራት ሊይ የነበረችው የትራፉክ ፕሉስ ጽ/ቤት ባሌዯረባ አመሌካች የታርጋ ቁጥር ኮዴ 3-
28371 አ.አ የሆነች አይሱዚ የጭነት መኪና እያሽከረከረ ወዯ ጎንዯር አቅጣጫ ሲመጣ በተዯረገ 
ቁጥጥር መንጃ ፇቃዴ ሳይዝ በማሽከረከር በሔግ አግባብ ክስ አዘጋጅታ ስትሰጠው የክስ ቻርጅ 
አሌቀበሌም በማሇት በተሇያዩ ሁሇት ቀናት እምቢተኛ በመሆን የመንግስት ስራን የማሰናከሌና 
የመተባበር ግዳታ መጣስ የወንጀሌ ዴርጊት ፇፅሟሌ በሚሌ ሲሆን አመሌካች ክድ በመከራከሩ 
አቃቤ ሔግ አለኝ ያሊቸውን ምስክሮች ቀርበው በመሰማታቸውና አመሌካችም የመከሊከሌ መብቱ 
ተጠብቆሇት የመከሊከያ ማስረጃዎችን ያሰማ ቢሆን የአቃቤ ህግ ማስረጃዎችን ሇማስተባበሌ 
ያሇመቻለ በበታች ፌ/ቤቶች ውሣኔ መገሇጽን ነው፡፡ በዚህም መሠረት የሥር ፌ/ቤት 
አመሌካቾችን ሇዴርጊቱ ኃሊፉነት ያዯረጉት የአቃቤ ሔግ ማስረጃዎች በመሰማትና ቃሊቸው ሇጉዲዩ 
አግባብነት፤ ክብዯት ያሇው መሆኑን በማመን አመሌካች በመከሊከያ ማስረጃዎች እንዱያስተባብሌ 
የመከሊከሌ መብቱን በመጠበቅ የአመሌካችን የመከሊከያ ማስረጃዎችን ከሰማ በሁዋሊ የመከሊከያ 
ማስረጃዎቹ የአቃቤ ሔግ ማስረጃዎችን ሇማስተባበሌ የማይችለ መሆኑን ዘርዝሮ ቃሊቸውን 
ውዴቅ በማዴረግ መሆኑን ከውሣኔው ግሌባጭ ተገንዝበናሌ፡፡  

በመሆኑም አመሌካች የአቃቤ ሔግ ማስረጃዎች ክብዯትን በተመሇከተ ያቀረበውን ቅሬታ 
ስንመሇከተውም ጉዲዩ የማስረጃ ምዘና ጉዲይ በመሆኑና ይህ ዯግሞ በኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔገ መንግስት 
ሇዚህ ችልት በአንቀጽ 80 (3(ሀ)) እና አዋጅ ቁጥር 25/1988 አንቀጽ 10 መሰርት ሇዚህ ሰበር 
ችልት ከተሰጠው መሰረታዊ ሔግ ስህተት ማረም ስሌጣን ስር የማይወዴቅ ወይም የመሰረታዊ 
ሔግ ስህተት መመዘኛን የማያሟሊ በመሆኑ የምንቀበሇው ሁኖ አሊገኘነውም፡፡ በፌሬ ነገር ዯረጃ 
አመሌካች የትራፉክ ፕሉስ ባሌዯረባ የትራፉክ ዯንብ መተሊሇፊቸውን በመግሇጽ የሰጠችውን ክስ 
አሌቀበሌም በማሇት እምቢተኛ መሆኑ መረጋገጡን ይዘን ይህ አዴራጏት በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 
438 ስር የሚወዴቅ መሆን ያሇመሆኑን ስንመሇከተው የተጠቃሹ ዴንጋጌ አርአስት “የመንግስት 
ስራን ማሰናከሌና የመተባበር ግዳታን መጣስ” በሚሌ የተቀመጠ ሁኖ ዴንጌው ሇላልች ሰዎች 
በመንግስት ስራ ሊይ የሚፇፅሟቸው ወንጀልች በሚሌ “ምዕራፌ ሶስት” ስር የሚገኝ ሲሆን ይህ 
ምዕራፌ የሚያሳየውን ላልች ሰዎች ከመንግስት ስራ ጋር በተያያዘ መንገዴ የሚፇፅሟቸው 
ወንጀልች በሚዯነግገው ክፌሌ ሁሇት ስር ያሇ መሆኑን መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ ከዚህም በሊይ 
የዴንጋጌው ይዘት ሲታይ ማንም ሰው ከመንግስት ስራ ጋር በተያያዘ ሁኔታ በሔግ በተፇቀዯው 
ወይም በፌርዴ ቤት በተሰጠ ትእዘዝ መሰረት በመንግስት ሰራተኛ ሲጠየቅ ቀርቦ ሇማስረዲት፤ 
ተገቢውን መሌስ ሇመስጠት፤ ሰነድችን ሇማቅርብ ወይም ሇማስመርመር ወይም ሌዩ ሌዩ ቤቶች፣ 
ቦታዎችን ወይም ነገሮችን  ሇማስፇተሽ እምቢተኛ ከሆነ በጠቅሊሊው ሇምርመራ ያሌተባበረ 
ወይም በማናቸውም ላሊ መንገዴ የመንግስት ስራ ያዯናቀፇ እንዯሆነ ተጠያቂነት ያሇበት 
መሆኑን ያሣያሌ፡፡ ከዴንጋጌው ውስጥ “…… በሔግ በተፇቀዯው…..” እና “…… በማናቸውም 
ላሊ መንገዴ…….” የሚለት ሏረጎች ሲታዩ የአመሌካች አዴራጏትም በዚሁ ዴንጋጌ የሚሸፇን 
መሆኑን የሚያሳዩ ናቸው፡፡ ምክንያቱም የትራፉክ ፕሉስ የትራፉክ ዯንብን የመቆጣጠርና 
የማስፇፀም ስሌጣን በህግ ተሇይቶ የተሰጠው ሲሆን ከዚሁ ስራ ጋር በተያያዘ ኃሊፉነቱንና 
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ተግባሩን በመወጣት ሂዯት ማንም ሰው ሉያስናክሇው የማይገባ፣ ይሌቁንም የመተባበር ግዳታ 
ያሇበት መሆኑ የሚታወቅ ነውና፡፡ ሲጠቃሇሌም በጉዲዩ ሊይ በተሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የሆነ 
የሔግ ስህተት አሇበት ሇማሇት ስሊሌተቻሇ ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. በአመሌካች ሊይ የተሰጠው የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሣኔ በወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁጥር 195(2(-2))  
መሰርት ሙለ በመለ ፀንቷሌ፡፡ 

2. ውሣኔው የፀና መሆኑን አውቆ ቅጣቱን ተከታትል እንዱያስፇጽም ሇክፌለ ማረሚያ ቤት 
ይፃፌ ብሇናሌ፡፡ 

         መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት የመሇስ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/ዮ 
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