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የሰ/መ/ቁ. 59855 

ህዲር 28 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም. 

ዲኞች፡- ሏጎስ ወሌደ 

       ተሻገር ገ/ሥሊሴ 

       ብርሃኑ አመነው 

       አሌማው ወላ 

       ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- ወ/ሮ ሉዊዛ ፍርቤታ የቀረበ የሇም፡፡ 

ተጠሪ፡- ዓቃቤ ህግ የቀረበ የሇም፡፡ 

 መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ የዋስትና መብት ይከበርሌኝ ጥያቄን የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው የአሁኑ 
ተጠሪ በአመሌካችና በላልች ሦስት ግሇሰቦች ሊይ በመሰረተው የወንጀሌ ክስ ነው፡፡ ክሱ በፌርዴ 
ቤት መታየት ከቀጠሇ በሁዋሊም አመሌካች የተከሰሱበት የወንጀሌ ጉዲይ የዋስትና መብት 
የማይከሇክሌ በመሆኑ የዋስትና መብታቸው ተከብሮሊቸው ቆይቷሌ፡፡ ከዚህ በሁዋሊም ዓቃቤ ሔግ 
የተፇቀዯውን የዋስትና መብት ሉያስነሳ የሚችሌ አዱስ ነገር መገኘቱን ገሌጾ ሇአመሌካች 
የተከበረሊቸው የዋስትና መብት በወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 74 መሰረት እንዱነሳ አመሌክቷሌ፡፡ ጉዲዩን 
በመጀመሪያ ዯረጃ ሲመሇከት የነበረው የፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትም ጉዲዩን ተመሌክቶ 
ሇአመሌካች የተከበረሊቸውን የዋስትና መብት የሚያስነሳ ፌሬ ነገር ተገኝቷሌ የሚሌ ምክንያት 
በመያዝ ቀዴሞ የሰጠውን ትዕዛዝ በመቀየር የአመሌካችንና የላልችን ተከሳሾች የዋስትና መብት 
ነፌጓሌ፡፡ ከዚህም በኋሊ አመሌካችና ላልች አብሯቸው የተከሰሱና የዋስትና መብት በማክበር 
የተሰጠው ትዕዛዝ የተነሳባቸው ሰዎች ይግባኛቸውን ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርበው ግራ 
ቀኙ ከተከራከሩ በኋሊ የስር ፌርዴ ቤት በዴጋሚ የሰጠው ትዕዛዝ ተሽሮ የዋስትና መብት 
ተከብሮሊቸዋሌ፡፡ ከዚህም በኋሊ አቃቤ ሔግ አመሌካችና ላልች አብሯቸው የተከሰሱ ሰዎች የዓቃቤ 
ህግ ምስክር የሆነውን ሰው ላሊ ሰው ሌከው አስፇራርተዋሌ፣ የዋስትና መብት በማክበር የተሰጠው 
ትዕዛዝ በወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 74 መሰረት ተነስቶ ጉዲያቸውን ማረሚያ ቤት ሁነው እንዱከታተለ 
ሲሌ ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቤቱታውን አቅርቧሌ፡፡ ፌርዴ ቤቱም ተስፇራራ የተባሇውን 
የዓቃቤ ህግ ምስክር በችልት አስቀርቦ በመስማትና ምስክሩ በጉዲዩ ሊይ በተከሰሱ ሰዎች 
መስፇራራቱን መመስከሩን በማረጋገጥ ቀዴሞ የአመሌካችን የዋስትና መብት በማክበር የሰጠውን 
ትዕዛዝ በማንሳት ጉዲያቸውን በማረሚያ ቤት ሁነው እንዱከታተለ ሲሌ ወስኗሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር 
አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ የይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት ትዕዛዝ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡ 
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የአመሌካች ጠበቃ ነሏሴ 2ዏ ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም. በጻፈት ሁሇት ገፅ የሰበር አቤቱታ በጉዲዩ 
ሊይ በተሰጠው ትዕዛዝ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇፅሟሌ የሚለበትን ምክንያት ዘርዝረው 
አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም ባጭሩ፡- ተስፇራራ የተባሇው የአቃቤ ሔግ ምስክር አመሌካች በሊኩት ሰው 
የተስፇራራ ስሇመሆኑ ባሌተረጋገጠበት ሁኔታ የዋስትና መብቱ አዱስ ነገር ተገኝቷሌ ተብል 
መነሳቱ ያሊግባብ ስሇሆነ ሉታረም የሚገባው ነው በማሇት መከራከራቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ 
አቤቱታው ተመርምሮም በሰበር ችልቱ ሉታይ የሚገባው ነው ተብል በመታመኑ ሇተጠሪ ጥሪ 
ተዯርጎሇት ቀርቦ ሔዲር 13 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም. በተጻፇ ማመሌከቻ መሌሱን ሰጥቷሌ፡፡ በመሌሱም 
ሊይ የአመሌካች የሰበር አቤቱታ የቀረበው ሥነ-ሥርዓቱን ጠብቆ ያሇመሆኑንና የፋዳራለ ከፌተኛ 
ፌርዴ ቤት የሰጠው ትእዛዝ በማስረጃ በተረጋገጠ ፌሬ ነገር ሊይ የተመሰረተ መሆኑን ገሌፆ 
የአመሌካች አቤቱታ ውዴቅ እንዱሆን ተከራክሯሌ፡፡ የአመሌካች ጠበቃ በበኩሊቸው ተስፇራራ 
የተባሇው የዓቃቤ ሔግ ምስክር በዋናው ጉዲይ ሊይ የምስክርነት ቃለን ሰጥቶ ያበቃ መሆኑን 
በመጨመር የሰበር አቤቱታቸውን አጠናክረው ተከራክረዋሌ፡፡  

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

የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ሥነ ሥርዓቱን ጨርሶ የቀረበ መሆን ያሇመሆኑን 
ስንመሇከተው የአመሌካች የዋስትና መብት መጀመሪያ በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት 
ከተሰጠ በኋሊ አዱስ ነገር ተገኝቷሌ በሚሌ ምክንያት በአቃቤ ሔግ አቤቱታ አቅራቢነት በስር ፌርዴ 
ቤት ተቀባይነት ያገኘ ሲሆን በዚህ ትዕዛዝ አመሌካች ቅር በመሰኘት ይግባኛቸውን ሇፋዳራለ 
ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርበው የስር ፌርዴ ቤት የወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 74 ዴንጋጌን መሰረት 
በማዴረግ የሰጠውን ትዕዛዝ የተሻረ ቢሆንም አቃቤ ህጉ ሇዚሁ ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት አዱስ ነገር 
ተገኝቷሌ በሚሌ በዴጋሚ የአመሌካች የዋስትና መብት እንዱነሳ አመሌክቷሌ፡፡ ፌርዴ ቤቱም 
ምስክር ሰምቶ በአቃቤ ሔግ በኩሌ የተገሇጸው ፌሬ ጉዲይ በማስረጃ መረጋገጡን በመያዝ 
የአመሌካችን የዋስትና መብት በማክበር የሰጠውን ትዕዛዝ አንስቶታሌ፡፡ ከዚህ መገንዘብ የሚቻሇው 
በውጤት ዯረጃ ሁሇቱም የበታች ፌርዴ ቤቶች የሰጡት ትዕዛዝ ተመሳሳይ መሆኑን ነው፡፡ 
በመሆኑም ጉዲዩ ሇሰበር ችልቱ መቅረቡ ሥነ ሥርዓቱን ሳይጠብቅ ነው ሇማሇት የሚያስችሌ 
ባሇመሆኑ በዚህ ረገዴ ተጠሪ ያቀረበው ክርክር ተቀባይነት ያሇው ሁኖ አሇተገኘም፡፡ 

አመሌካች የተከሰሱበት የወንጀሌ ዴርጊት የዋስትና መብት የማይከሇከሌ ሲሆን የዋስትና 
መብታቸው ከተከበረሊቸው በኋሊ ሉከሇከሌ የቻሇው የዓቃቤ ሔግ ምስክርን በላሊ ሰው አስፇራርተዋሌ 
በሚሌ ምክንያት ነው፡፡ ዋስትና የተፇቀዯሇት ሰው በዋስ ከወጣ በኋሊ አዱስ ነገር ከተገኘ ፌርዴ ቤቱ 
በማናቸውም ጊዜ ቢሆን በስሌጣኑ ወይም በማናቸውም ባሇጉዲይ አመሌካችነት በዋስትና ወረቀት 
የተሇቀቀው ሰው የተሇቀቀበትን ሁኔታዎች (ግዳታዎች) እንዯገና ተመሌክቶ የተሇቀቀው ሰው አዱስ 
ዋሶችን እንዱያመጣ ወይም በማረፉያ ቤት እንዱቆይ ሇማዘዝ የሚቻሌ ስሇመሆኑ 
የወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 74 ዴንጋጌ በግሌፅ ያሳያሌ፡፡ የአመሌካችን የዋስትና መብት በማክበር 
የተሰጠው ትእዛዝ በስር ፌርዴ ቤት እንዯገና የታየውም በአቃቤ ሔግ ምስክር ሊይ የማስፇራራት 
ተግባር ፇፅመዋሌ በሚሌ ምክንያት ነው፡፡ ምስክሩ የተስፇራራ ስሇመሆኑ ዯግሞ የፋዳራለ ከፌተኛ 
ፌርዴ ቤት አረጋግጧሌ፡፡ በዚህ ረገዴ የአመሌካች ጠበቃ አጥብቀው የሚከራከሩት ምስክሩ 
በአመሌካች በቀጥታ ወይም አመሌካች ራሳቸው በሊኩት ሰው ስሇመስፇራራቱ አሌተረጋገጠም በሚሌ 
ነው፡፡ ይሁን እንጂ ይኸው የአመሌካች ጠበቃ ክርክር የፌሬ ነገር ክርክር ሲሆን ፌሬ ነገርን 
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የማጣራትና ማስረጃን የመመዘን ስሌጣን ያሇው የፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ያረጋገጠው ሲሆን 
ይህ ሰበር ችልት በኢ.ፋ.ዱ.ሪፏብሉክ ሔግ መንግስት አንቀፅ 8ዏ(3(ሀ)) እና በአዋጅ ቁጥር 25/1988 
አንቀጽ 1ዏ መሰረት የተሰጠው ስሌጣን ፌሬ ነገርን የማጣራት ወይም ማስረጃን መመዘን ባሇመሆኑ 
በዚህ ችልት ሉታይ የሚገባው አይዯሇም፡፡ በመሆኑም በዚህ ረገዴ የአመሌካች ጠበቃ ያቀረቡትን 
ክርክር አሌተቀበሌነውም፡፡ በዚህም መሰረት የአቃቤ ሔግ ምስክር መስፇራራቱ ከተረጋገጠ ምክንያቱ 
እንዯአዱስ ነገር መገኘት የሚታይ ሲሆን የወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 67(ሇ) እና (ሏ) ዴንጋጌዎች 
መንፇስ ጋር ተዲምሮ ሲታይ ሇአመሌካች የተከበረውን የዋስትና መብት እንዯገና ሇማንሳት 
የሚያስችሌ ሔጋዊ ምክንያት ነው፡፡ ስሇሆነም በዚህ ረገዴ በጉዲዩ ሊይ የተሰጠው ትእዛዝ መሰረታዊ 
የሆነ የሔግ ስህተት ያሇበት ነው  ሇማሇት የሚያስችሌ ምክንያት የሇም፡፡ 

ላሊው የአመሌካች ጠበቃ በዚህ ችልት በመሌስ መሌሳቸው ሊይ ያነሱት ክርክር ተስፇራራ 
የተባሇው ምስክር በጉዲዩ ሊይ የምስክርነት ቃሊቸውን ሰጥተው ጉዲዩ አብቅቷሌ የሚሇው ሲሆን ይህ 
ነጥብ በዚህ ችልት የተነሳ አዱስ ነጥብ ሲሆን ችልቱ መመርመር ያሇበት የስር ፌርዴ ቤቶችን 
የውሳኔ ግሌባጭ መሰረት በማዴረግ በሔግ አተረጓጎም ወይም አተገባበር ረገዴ የተፇፀመ መሰረታዊ 
የሆነ የሔግ ስህተት መኖሩ ሲረጋገጥ ከመሆኑ አኳያ ሲታይ የስር ፌርዴ ቤቶችን ውሳኔ መሰረታዊ 
የሔግ ስህተት አሇበት ሇማሇት የሚያስችሌ የክርክር ነጥብ አይዯሇም፡፡ የአመሌካች ጠበቃ ተስፇራራ 
የተባሇው ምስክር በጉዲዩ ሊይ መስክሮ ጉዲዩ አብቅቷሌ የሚለ ከሆነም አዱስ ነገር መገኘቱን 
መሰረት በማዴረግ የዋስትና መብቱን ሇከሇከሇው ፌርዴ ቤት ጥያቄአቸውን ከሚያቀርቡና በሚሰጠው 
ትእዛዝም ቅሬታ ካሊቸውም ተዋረደን ጠብቀው የይግባኝ ቅሬታቸውን ወይም የሰበር አቤቱታቸውን 
ከሚያቀርቡ በስተቀር በዚህ ችልት ጉዲዩን ሇማየት የሚያስችሌ ሁኖ አሌተገኘም፡፡ በአጠቃሊይ ከሊይ 
በተመሇከቱት ምክንያቶች በጉዲዩ ሊይ የተሰጠው ትዕዛዝ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት 
የተፇፀመበት ነው ሇማሇት ስሊሌተቻሇ ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. በጉዲዩ ሊይ የተሰጠው ትዕዛዝ በወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 72(2) መሰረት ፀንቷሌ፡፡ 
2. መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

                              የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፤ 
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