
342 
 

የሰ/መ/ቁ. 116405  

መጋቢት 2 ቀን 2008 ዒ.ም  

ዲኞች፡- ተሻገር ገ/ስሊሴ 

        ሙስጠፊ አህመዴ 

   ተፇሪ ገብሩ 

     ሸምሱ ሲርጋጋ 

    አብርሃ መሰሇ  

አመሌካች፡-  የኦሮሚያ የስነ ምግባርና የጸረ ሙስና ኮሚሽን ዒቃቤ ህግ - ጉዲኔ ፇቃደ ቀረቡ  

ተጠሪ፡- አቶ ቴዎዴሮስ አብርሃ ቀሇቲ - ጠበቃ አማሊዩ ፀጋዬ ቀረቡ 

    መዝገቡን መርምረን ተከታዩን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡  

ፌ ር ዴ 

በዚህ መዝገብ የተያዘው ጉዲይ የወንጀሌ ክስ ማሻሻሌን የሚመሇከት ነው፡፡ በስር 1ኛ ተከሳሽ 

ዯርበው ሻንቆ እና 2ኛ ተከሳሽ በሆነው የአሁን ተጠሪ ሊይ አመሌካች የመሰረተውን ክስ ሇማሻሻሌ 

ያቀረበው አቤቱታ ጉዲዩን ሲመሇከት በነበረው የፉንፉኔ ዙሪያ ኦሮሚያ ሌዩ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ 

ቤት በመ/ቁ/ 11311 በ23/4/2007 በዋሇው ችልት በትእዛዝ ውዴቅ የተዯረገ ሲሆን ትእዛዝ ሊይ 

አመሌካች ሇኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ አቅርቦ ፌርዴ ቤቱ በመ/ቁ/192830 በ3/6/2007 

በዋሇው  ችልት የስር ፌርዴ ቤት ያሳሇፇውን ትእዛዝ በመሻር ክሱ እንዱሻሻሌ ወስኗሌ፡፡ የአሁን 

ተጠሪ ክስ እንዱሻሻሌ መፇቀደን በመቃወም የሰበር አቤቱታ ሇክሌለ ሰበር ችልት አቅርበው 

ችልቱ በመ/ቁ/ 203090 በ1/10/2007 የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኋሊ የክስ ማሻሻሌ ጥያቄ 

የቀረበው መዝገቡ ሇምርመራ ከተቀጠረ በኋሊ በመሆኑ፣ በዚህ ሁኔታ ክሱ ይሻሻሌ ቢባሌ ክርክሩ 

እንዯ አዱስ የሚጀምር በመሆኑ፣ይህ ዯግሞ በኢፋዳሪ ህግ መንግስት አንቀጽ 20/1/ 

የተጠበቀውን አፊጣኝ ውሳኔ የማግኘት መብት የሚፃረር በመሆኑ ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት 

ያሳሇፇው ውሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፇጸመበት ነው በማሇት ሽሮ የስር ፌርዴ ቤት 

ያሳሇፇውን ትእዛዝ አጽንቷሌ፡፡  
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የሰበር አቤቱታ የቀረበው ይህን ውሳኔ በመቃወም ነው፡፡ አመሌካች ያቀረቡት የሰበር ማመሌከቻ 

ተመርምሮ አመሌካች ምክንያቶችን በመዘርዘር በጉዲዩ ሊይ ውሳኔ ከመስጠቱ በፉት በስር ፌርዴ 

ቤት ያቀረበው የክስ ሊሻሽሌ ጥያቄ በይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት ተቀባይነት ማግኘቱ የኢፋዳሪ 

ህገ መንግስት አንቀጽ 20 /1/ የሚጥስ ነው ተብል ውዴቅ የመዯረጉን አግባብ ሇመመርመር 

ሲባሌ ሇሰበር ችልት እንዱቀርብ ተዯርጓሌ፡፡ በዚህ መሰረት ግራ ቀኙ ክርክራቸውን በጽሁፌ 

ተሇዋውጠዋሌ፡፡  

ከሊይ ባጭሩ የገሇጽነው የጉዲዩን አመጣጥ ሲሆን ቅሬታ ያስነሳውን ውሳኔ እና የግራ ቀኙን 

ክርክር ሇሰበር ችልት ከተያዘው ጭብጥ እና ከህጉ ጋር በማገናዘብ መርምረናሌ፡፡ 

እንዯመረመርነው አመሌካች መስርቶት በነበረው ክስ የኦሮሚያ ውሃ ስራዎች ዴርጅት የኦፕሬሽን 

ዘርፌ ምክትሌ ኃሊፉ የነበረው 1ኛ ተከሳሽ ከመንግስት የግዥ ወይም የጨረታ አወጣጥ ዯንብና 

ከዴርጅቱ መመሪያ ውጭ ስሌጣኑን ያሊግባብ በመገሌገሌ ንብረትነቱ የመንግስት የሆነ የሰላዲ 

ቁጥር ኢት 4-07074 ገሌባጭ መኪና ያሇምንም ጨረታና የበሊይ ኃሊፉ ውሳኔ ሇአሁን ተጠሪ 

በጥገና ሰበብ በ21/07/2007 ዒ/ም እንዱሰጥ በማዴረግ መንግስት ከሁሇት ሚሉዮን ብር በሊይ 

እንዱያጣ በማዴረጋቸው ክስ ቀርቦባቸው የዒቃቤ ህግ ማስረጃዎች ተሰምተው እንዱከሊከለ 

ተፇቅድሊቸው መከሊከያ ተሰምቶ መዝገቡ ሇምርመራ ተቀጥሮ ነበር፡፡  

ይህ በእንዱህ እያሇ አመሌካች ሇክሱ ምክንያት የሆነው መኪና ሇላሊ 3ኛ ወገን የተሸጠ መሆኑን፤ 

የገዛው ሰውም የህዝብ ማመሊሇሻ አውቶብስ የሰላዲ ቁጥር በዚህ መኪና ሊይ በመሇጠፌ ከአዱስ 

አበባ መንገዴ ትራንስፖርት ባሇስሌጣን ሰራተኞች ጋር በመመሳጠር በህገ ወጥ መንገዴ የሻንሲ፤ 

የሞተር ቁጥርና ላልች መረጃዎችን ከሊዩ በመፊቅ የህዝብ ማመሊሇሻ አውቶብስ በማስመሰሌ 

ከትራንስፖርት ባሇስሌጣን እውቅና ላልች መረጃዎችን ከሊዩ በመፊቅ የህዝብ ማመሊሇሻ 

አውቶብስ በማስመሰሌ ከትራንስፖርት ባሇስሌጣን እውቅና ዯንብና መመሪያ ውጭ በሊዩ ሊይ 

እንዱመታ በማዴረግ የባሇቤትነት ማረጋገጫ ዯብተር /ሉብሬ/ በመውሰዴ በሽያጭ ሇላሊ ግሇሰብ 

አስተሊሌፍ መኪናው በአዱስ አበባ ከተማ ውስጥ በመስራት ሊይ እንዲሇ ከ6 ዒመታት ፌሇጋ በኋሊ 

ያሊግባብ በተጠሪ ተወስድ የተሰወረ መኪና እና በወንጀለ ውስጥ ተካፊይ የሆኑ ሰዎች የተያዙና 

የስር ተከሳሾች የሙስና ወንጀሌ ዴርጊት አፇፃጸምና የተገኘው ጥቅም በአግባቡ በግሌጽ 

በመታወቁ፤ እንዱሁም በወንጀለ ተካፊይ የሆኑ ሰዎች ሊይ እንዯተሳትፎቸው በወ/መ/ስ/ስ/ህ/ቁ/ 

118 እና 119/1/ መሰረት ክስ አሻሽሇን ብናቀርብ ፌርዴ ቤቱ ትክክሇኛ እና ፌትሃዊ ውሳኔ 

ሇመስጠት ይረዲዋሌ በማሇት ክሱን አሻሽሇው ሇማቅረብ እንዱፇቀዴ ጠይቀዋሌ፡፡  

የተጠሪ ጠበቃ በበኩሊቸው ጉዲዩ 1 አመት ከ6 ወር የቆየ መሆኑን፤ መዝገቡም ክርክሩ ተጠናቆ 

ሇምርመራ መቀጠሩን ፤ ምንአሌባት ዒቃቤ ህግ ላልች ሰዎች ሊይ ክስ መመስረት ከፇሇገ 
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የሚገዴበው ነገር አሇመኖሩንና የተጠቀሰው ምክንያት ክሱን አሻሽል ሇማቅረብ የህግ ዴጋፌ ያሇው 

አሇመሆኑን በማንሳት ተከራክረዋሌ፡፡  

ጉዲዩን በየዯረጃው የተመሇከቱት የክሌለ ፌርዴ ቤቶች ከፌ ሲሌ የተመሇከቱትን ውሳኔዎች 

ሰጥተዋሌ፡፡ በተሇይ የክሌለ ሰበር ችልት ትክክሇኛ እና ፌትሃዊ ውሳኔ ሇመስጠት ሲባሌ ክሱ 

ሉሻሻሌ ይችሊሌ በማሇት በይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት የተሰጠውን የውሳኔ ክፌሌ ቢቀበሇውም 

የክሱ መሻሻሌ አስቀዴሞ በእስር ሆነው ጉዲዩን ሲከታተለ የነበሩ ተከሳሾች አፊጣኝ ውሳኔ 

የማግኘት ህገ መንግስታዊ መብት የሚያጣብብ በመሆኑ የክስ ሊሻሽሌ ጥያቄው ተቀባይነት 

እንዯላሇው ወስኗሌ፡፡  

በመሰረቱ ውሳኔ ከመስጠቱ በፉት በማንኛውም ጊዜ ክሱ እንዱሻሻሌ ፌርዴ ቤቱ ሉፇቅዴ የሚችሌ 

ሲሆን በዚህ መሌኩ ክሱ እንዱሻሻሌ ፇቃዴ ሲሰጥ ወይም የክሱ መሻሻሌ ሲከሇከሌ ፌርዴ ቤቱ 

ተቀባይነት ያሇው ህጋዊ ምክንያት እንዱሰጥ ይጠበቃሌ፡፡ በተያዘው ጉዲይ የክሌለ ሰበር ችልት 

ክሱ እንዱሻሻሌ በመፇቀደ የህግ ስህተት ተፇጽሟሌ የሚሌ መዯምዯሚያ ሊይ የዯረሰው ጉዲዩ 

ሇምርመራ ያዯረ በመሆኑ እና ክሱ ተሻሽል እንዯ አዱስ ቢጀመር አፊጣኝ ውሳኔ የማግኘት 

መብትን ይጋፊሌ በማሇት ነው፡፡ ነገር ግን ከሊይ እንዯተገሇጸው የክሱ መሻሻሌ ፌርዴ ቤቱ 

ትክክሇኛ እና ፌትሃዊ ውሳኔ ሇመስጠት የሚያስችሇው መሆኑ ተቀባይነት ያገኘ በመሆኑ፤ ጉዲዩን 

የሚመሇከተው ፌርዴ ቤት ውሳኔ ከመስጠቱ በፉት በማንኛውም ጊዜ ክሱ እንዱሻሻሌ መፌቀዴ 

እንዯሚቻሌ በህጉ የተመሇከተ በመሆኑ፤ እንዱሁም የተፊጠነ ፌትህ የማግኘት መብት 

የሚረጋገጠው በህግ የተዘረጋን ስነ ስርዒት ተከትል ጉዲዩን ተገቢ በሆነ አጭር ጊዜ በመምራት 

እንጂ በህግ የተዘረጋን ስነ-ስርዒት ወዯጎን በማሇት ባሇመሆኑ የክሌለ ሰበር ችልት የክሱ መሻሻሌ 

ሇትክክሇኛ ውሳኔ አሰጣጥ ተገቢ መሆኑን ተቀብል ነገር ግን ክርክሩ የዯረሰበትን ዯረጃ ብቻ ግምት 

ውስጥ በማስገባትና አፊጣኝ ፌትህ የማግኘት መብትን ህጋዊ አፇፃጸም ባሌተከተሇ መሌኩ ክሱ 

እንዱሻሻሌ ሉፇቀዴ አይገባም በማሇት የዯረሰበት መዯምዯሚያ እና ያሳሇፇው ውሳኔ ተገቢ ሆኖ 

አሊገኘነውም፡፡ የተፊጠነ ፌትህ የሚገኘው ጉዲዩ የወንጀሌ ክርክር በሚመራበት የወንጀሇኛ መቅጫ 

ህግ ስነ ስርዒት ዴንጋጌዎች አግባብ ተገቢ በሆነ አጭር ጊዜ በመምራት በመሆኑ 

በወ/መ/ስ/ስ/ህ/ቁ/ 118 እና 119 እንዱሁም ተያያዥ ዴንጋጌዎች መሰረት ተቀባይነት ባሇው 

ምክንያት ክስ እንዱሻሻሌ መፇቀደ የተፊጠነ ፌትህ የማግኘት መብትን የሚያጣብብ ነው የሚባሌ 

አይሆንም ብሇናሌ፡፡ ስሇሆነም የክሌለ ሰበር ችልት ክሱ እንዱሻሻሌ ሉፇቀዴ አይገባም በማሇት 

የይግባኝ ሰሚውን ፌርዴ ቤት ውሳኔ መሻሩ የህግ ስህተት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ ተከታዩም ተወስኗሌ፡፡ 
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ው  ሳ  ኔ 

1. የኦሮሚያ ሌዩ ዞን ፌንፌኔ ዙሪያ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ/ 11311 በ23/4/2007 

በዋሇው ችልት ያሳሇፇው ትእዛዝ እንዱሁም የኦሮሚያ ክሌሌ ሰበር ችልት በመ/ቁ/ 

203090 በ1/10/2007 የሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፇጸመባቸው ስሇሆኑ 

በወ/መ/ህ/ስ/ስ/ቁ/ 195/2/ መሰረት ተሸረዋሌ፡፡ 

2. የኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመ/ቁ/ 192830 በ3/6/2007 

ያሳሇፇው ውሳኔ ፀንቷሌ፡፡  

3. በዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ/ 11311 እየተካሄዯ የነበረው ክርክር ታግድ እንዱቆይ 

በዚህ ፌርዴ ቤት ጥቅምት 15/2008 ዒ/ም የተሰጠው ትእዛዝ ተነስቷሌ፡፡  

4. አመሌካች የተሻሻሇውን ክስ በአጭር ጊዜ ውስጥ እንዱያቀርብ፤ የስር ፌርዴ ቤትም 

የተሸሻሇውን ክስ ተቀብል አከራክሮ እንዱወሰን ብሇናሌ፡፡ ይፃፌ፡፡  

መዝገቡ ተዘግቶ ወዯ መ/ቤት ተመሌሷሌ፡፡  

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  

መ/ተ  
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