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የሰ/መ/ቁ. 33075 

ጥር 19 ቀን 2001 ዓ.ም 

ዲኞች፡- ዓብሌቃዴር መሏመዴ 

  ሏጏስ ወሌደ 

  ሂሩት መሇሰ 

  በሊቸው አንሺሶ 

  ሱሌጣን አባተማም 

አመሌካች፡- ብርቁ ገሊነው /አቶ/ - ቀረቡ፡፡ 

ተጠሪ፡- የአማራ ብ/ክ/መ/የስነ- ምግባርና ፀረ- ሙስና ኯሚሽን - አሌቀረበም፡፡ 

 መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ሇሰበር አቤቱታው መነሻ የሆነው ጉዲይ ተጠሪ በአመሌካች ሊይ የመሰረተውን የወንጀሌ ክስ የሚመሇከት ነው፡፡ 
ከመዝገቡ ማየት እንዯተቻሇው ተጠሪ በሶስት ወንጀሌ ዴርጊቶች አመሌካችን ከሶ የነበረ ሲሆን፣አመሌካች በሁሇቱ ብቻ 
ጥፊተኛ ተብል ቅጣት ተወስኖበታሌ፡፡ ጥፊተኛ የተባሇባቸው ክሶች በሌዩ ወ/መ/ሔግ አዋጅ ቁ. 214/74 አንቀጽ 23/1//ሀ/ 
እና አንቀጽ 17/1/ ሊይ የተመሰረቱ ናቸው፡፡ አመሌካች እነዚህን የወንጀሌ ዴርጊቶች ፇጸመ የተባሇው በወረዲ ፌ/ቤት 
የዲኝነት ስራው ሊይ እንዲሇ ነው፡፡ ዝርዝሩም በተከፇተው የፌትሏብሓር መዝገብ ተከሣሽ የከነበረችው ግሇሰብ ሳትቀርብ 
ቀርባ መሌስ እንዯሰጠች አዴርጏ በመመዝገብ ውሳኔ ሰጥቶአሌ፡፡ ሇፌ/ቤት የተሊከውን ሰነዴ በመሰረዝ /በመዯሇዝ/ በሔዝብና 
በመንግስት ሰነዴ ሊይ ወንጀሌ ፇጽሞአሌ በሚሌ ሉጠቃሇሌ እንዯሚችሌ ሇመገንዘብ ችሇናሌ፡፡ በዚህ መሌክ ክሱ የቀረበሇት 
በአማራ ብ/ክ/መ/የምእራብ ጏጃም ዞን ከፌተኛው ፌ/ቤት አመሌካች ወንጀልቹን ሇመፇጸሙ በምስክሮች አረጋግጫሇሁ 
በማሇት የጥፊተኛነት ውሳኔ በመስጠት አመሌካች በሰባት አመት ጽኑ እስራት እና በብር 200(ሁሇት መቶ) መቀጫ 
እንዱቀጣ አዞአሌ፡፡ በላሊ በኩሌ ዯግሞ አመሌካች ይህን ውሳኔ በመቃወም ሇአማራ ብ/ክ/መ/ጠ/ፌ/ቤት ይግባኝ በማሇቱ 
ክርክሩ በዴጋሚ የተሰማ ሲሆን፣በመጨረሻም ፌ/ቤቱ በቅጣት ረገዴ የተሰጠውን ውሳኔ ብቻ በማሻሻሌ አመሌካች በሁሇት 
አመት እስራት እና በብር 200(ሁሇት መቶ)  መቅጫ እንዱቀጣ ወስኖአሌ፡፡ የሰበር አቤቱታው የቀረበው በዚሁ ሊይ ነው፡፡ 

 እኛም አመሌካች ሏምላ 26 ቀን 99 ዓ.ም በጻፇው ማመሌከቻ ያቀረበውን አቤቱታ መሰረት በማዴረግ ተጠሪን 
አስቀርበን ክርክሩን ሰምተናሌ፡፡ አቤቱታው በሰበር ችልት እንዱታይ የተወሰነው አመሌካች የዲኝነቱን ስራ በሚሰራበት ጊዜ 
በሌዩ ወንጀሇኛ መቅጫ ሔግ አዋጅ ቁ. 214/74 የተመሇከቱትን ዴንጋጌዎች መሰረት ተዯርጏ በስሌጣን ያሇአግባብ 
መገሌገሌ ወንጀሌ ፇጽሞአሌ በሚሌ የመከሰሱንና ጥፊተኛ የመዯረጉን አግባብነት ሇመመርመር ነው፡፡ በመሆኑም ይህን 
ነጥብ ከግራ ቀኝ ወገኖች ክርክር፣አቤቱታ ከቀረበበት ውሳኔ እና ከሔጉ ጋር አገናዝበን መርምረናሌ፡፡ 

 እንዯምንመሇከተው አመሌካች የተከሰሰው የዲኝነት ስራውን በሚያከናውንበት ጊዜ በስሌጣኑ ያሇአግባብ 
ተገሌግልአሌ እንዯዚሁም የመንግስትና የሔዝብ ሰነድችን ወዯ ሏሰት ሇውጦአሌ ተብል ነው፡፡ ወንጀልቹና ፇጸመ 
የተባሇው የፌትሏብሓር ክርክር በሰማበት መዝገብ እንዯሆነም ተገንዝበናሌ፡፡ እንዯሚታወቀው የፌትሏብሓር ክርክር 
የሚመራው በፌትሏብሓር ሥነ-ሥርአት ሔጉ ነው፡፡ በአንዯኛው ክስ እንዯተገሇጸው ተከሣሽ የነበረችው ግሇሰብ ሳትቀርብ 
እንዯቀረበች ተዯርጏ ተወስኖ ወይም ተመዝግቦ ሉሆን ይችሊሌ፡፡ እዚህ ሊይ በጥንቃቄ ሉታይ የሚገባው ነገር እንዲሇ ግን 
ሌብ ሉባሌ ይገባሌ፡፡ በእርግጥም በተባሇችው ግሇሰብ ስም የቀረበ የጽሐፌ መሌስ የሇም አሌተባሇም፡፡ በመሆኑም መሌሱ 
ውክሌና በላሇው በተሳሳተ/በማይመሇከተው/ ሰው ተዘጋጅቶ ቀርቦአሌ እንኳን ቢባሌ ይህን መሰሌ ስህተት ሲከሰት 
ሇማስተካከሌ በሚሌ በተዯነገጉት የስነ-ስርአት ሔጉ ዴንጋጌዎች የሚስተካከሌ ይሆናሌ እንጂ የተፇጠረው ስህተት በቀጥታ 
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ዲኛው/አመሌካች/ሆነ ብል ስሌጣኑን ያሇአግባብ በመገሇገሌ የፇጸመው የወንጀሌ ዴርጊት ነው ወዯሚሇው የሚያዯርስ የሔግ 
ምክንያት የሇም፡፡ ከመዝገቡ እንዲየነውም ሳትቀርብ እንዯቀረበች ተዯርጏ ተመዝግባ ውሳኔ ተሰጥቶአሌ የተባሇችው ግሇሰብ 
ወይም በዚህ ሂዯት መብቴ ተጏዴቶአሌ የሚሌ ወገን በፌትሏብሓሩ መዝገብ አቤቱታ አሊቀረቡም ወይም አቅርበዋሌ 
አሌተባሇም፡፡ ይህን በራሱ የሚያሳየው በክሱ አመራርም ሆነ ውሳኔ የተጏዲ ወገን አሇመኖሩን ነው፡፡ የተጏዲ የሇም ከተባሇ 
ዯግሞ በተቃራኒው ከሔግ ውጪ ውሳኔ የተሰጠበት ወይም የተጠቀመ ተከራካሪ ወገን የሇም ማሇት ነው፡፡ ከሁለ በሊይ 
ዯግሞ አመሌካች በተያዘው የፌትሏብሓር ክርክር ከማንኛወም ተከራካሪ ወገን ጥቅም ወይም መዯሇያ /ጉቦ/ ተቀብልአሌ 
የሚሌ ክስ አሌቀረበም፡፡ በአጠቃሊይ በግሇሰብዋ አቀራረብ ወይም መሌስ አሰጣጥ ረገዴ ስህተት ነበር የሚባሌ እንኳን 
ቢሆን፣በግሇሰብዋ ወይ ጉዲይ ይመሇከተኛሌ በሚሌ ወገን አግባብ ባሇው የስነ-ስርአት ሔጉ መሰረት አቤቱታ ሲቀርብ 
የሚታይ እንጂ በአቃቤ ሔግ ክስ እንዯተነገረው በሌዩ ወ/መ/ሔግ አዋጅ ቁ. 214/74 ዴንግጌዎች ስር የወንጀሌ ዴርጊት 
የሚያቋቁም ጥፊት ተፇጽሞአሌ የሚያሰኝ አይዯሇም፡፡ 

 በ2ኛ ዯረጃ የተጠቀሰው ክስም እንዲየነው ሇክርክሩ ምክንያት የነበረው ቤት በተመሇከተ ከማዘጋጃ ቤት የተጻፇውን 
ዯብዲቤ ቁጥሩንና ቀኑን ሇውጦ ጽፍአሌ በሚሌ የቀረበ ነው፡፡ ክሱን የሰማው ፌ/ቤትም ይህን በሰው ምስክር አረጋግጫሇሁ 
በማሇት ነው አመሌካችን ጥፊተኛ ያዯረገው፡፡ ሁለም በግሌጽ እንዯሚያውቀው በአንዴ የክርክር መዝገብ ሊይ ውሳኔ 
የሚሰጠው የተሰየመው ዲኛ ቢሆንም፤ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻው በዲኛው ቁጥጥር ስር ሆኖ ይቆያሌ ማሇት ግን 
አይዯሇም፡፡ ከሁለም በሊይ ግን በተባሇው ዯብዲቤ ሊይ የቁጥር እና በቀን አጻጻፌ ረገዴ የተፇጠረ ችግር አሇ በመባለ ብቻ 
በዲኛ ሊይ የወንጀሌ ክስ መመስረት የሚቻሌ አይሆንም፡፡ ሲጠቃሇሌ ተፇጠሩ የተባለት ክስተቶች ካለም ከዲኝነት ስራ ስነ-
ምግባርና ዱሲፔሉን አኳያ የሚታዩ ናቸው፡፡ ከዚህ ባሇፇ ግን አመሌካች በወ/መ/ሔግ አዋጅ ቁ. 214/74 በተመሇከቱት 
ዴንጋጌዎች ስር ወንጀሌን የሚያቋቁም ዴርጊት ፇጽሟአሌ በሚሌ የቀረበው ክስም ሆነ የተሰጠው የጥፊተኛነትና የቅጣት 
ውሳኔ የሔግ መሰረት ያሇው ነው የሚባሌ አይዯሇም፡፡ በመሆኑም አቤቱታ የቀረበበት ውሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት 
ያሇበት ነው ሇማሇት ችሇናሌ፡፡ ስሇዚህም አቤቱታ የቀረበባቸው በአማራ ብ/ክ/መ/ በምእራብ ጏጃም ዞን ከፌተኛው ፌርዴ 
ቤት በመ/ቁ. 10588 በ14/07/99 ዓ.ም የተሰጠው እና በክሌለ ጠ/ፌ/ቤት በመ/ቁ. 12083 ሰኔ 13 ቀን 1999 ዓ.ም 
የተሰጠው ውሳኔ በወ/መ/ሔግ ሥ/ሥ/ቁ. 195/2//ሇ//1/ መሰረት ተሽረዋሌ፡፡ አመሌካችም በነጻ ተሇቆአሌ፡፡ ሇሚመሇከተው 
ይፃፌ፡፡ 

                                    የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/ኃ  
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