የሰ/መ/ቁ. 53459
ሚያዝያ 12 ቀን 2002 ዓ.ም
ዲኞች፡- ሏጏስ ወሌደ
ኂሩት መሇሰ
ብርሃኑ አመነው
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች፡- አቶ ማሞ ገ/ማሪያም
ተጠሪ፡- የሇም
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡

ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የአዱስ አበባ ከተማ ይግባኝ ሰሚ ፌርዴና የአዱስ አበባ ከተማ ሰበር ችልት
የሰጡት ትእዛዝ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ ይታረምሌኝ በማሇት ስሊመሇከቱ ነው፡፡
የክርክሩ መነሻ አመሌካች በተከሰሰበት የወንጀሌ ክስ በቀነ ቀጠሮ እየቀረበ የሚከራከር ስሇመሆኑ ዋስትና ይሆን
ዘንዴ በሞዳሌ 85 በዯረሰኝ ቁጥር 109993 ያስያዘው ብር 200/ሁሇት መቶ/ ብር ነው፡፡ አመሌካች በተከሰሰበት
ወንጀሌ ከፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 58128 ታህሣሥ 9 ቀን 2002 ዓ.ም በነፃ
የተሰናበት መሆኑን በመግሇጽ ያስያዘው ገንዘብ እንዱመሇስሇት ሲጠይቅ ገንዘብ ያስያዝክበት ዋናውን ዯረሰኝ
ካሊቀረብክ አይመሇስሌህም በማሇት የከተማው የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ትእዛዝ ሰጥቷሌ፡፡
አመሌካች በዚህ ትእዛዝ ቅር በመሰኘት ይግባኙን ሇአዱስ አበባ ከተማ ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት አቅርቦ
ይግባኝ ሰሚው ችልት የአመሌካችን ጥያቄ በዴምጽ ብሌጫ ውዴቅ አዴርጏታሌ፡፡ አመሌካች የሰበር አቤቱታ
ሇተጠሪ ያቀረበ ቢሆንም የሰበር ችልቱ የአመሌካችን የሰበር አቤቱታ አሌተቀበሇውም፡፡ አመሌካች በተከሰስኩበት
ወንጀሌ በነፃ የተሇቀቅሁ መሆኑን በፌርዴ ቤት የተሰጠ ውሣኔ በማቅረብ አስረዴቻሇሁ፡፡ ገንዘብ ያስያዝኩበት
ዯረሰኝ ስሇጠፊብኝ ኮፒውን ይዜ በመቅረብ እንዱከፇሇኝ ያቀረብኩት ጥያቄ የበታች ፌርዴ ቤቶች አሇመቀበሊቸው
መሰረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት በመሆኑ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ በማሇት የሰበር አቤቱታ አቅርበዋሌ፡፡
ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር አመሌካች ያቀረበው ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም ጉዲዩን
መርምረናሌ፡፡ ጉዲዩን እንዯመረመርነው አመሌካች ቀርቦበት የነበረውን የወንጀሌ ክስ ፌርዴ ቤቱ የሚሰጠውን ቀነ
ቀጠሮ እያከበረ የሚቀርብና የሚከታተሌ ሇመሆኑ ዋስትና ይሆን ዘንዴ ብር 200/ሁሇት መቶ ብር/ በሞዳሌ
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ሰማኒያ አምስት እስይዞ ጉዲዩን ሲከታተሌ የነበረ መሆኑንና ከተከሰሰበትም ወንጀሌ በነፃ የተሰናበት መሆኑን
የመንግስት ሰነዴ የሆኑት የፌርዴ ቤት መዝገቦችና በውሣኔው ግሌባጭ በማየትና በማጣራት ሇማረጋገጥ ይቻሊሌ፡፡
አመሌካች ያስያዘው ገንዘብ አይመሇስሌህም የተባሇው ገንዘቡን ገቢ ያዯረገበት ዋናው ዯረሰኝ ሣይሆን
የዋናው ኮፒ ይዞ በመቅረቡ ነው፡፡ በአርግጥ በሰነዴ የተገሇፀን ፌሬ ጉዲይ ሇማስረዲት ማቅረብ የሚገባው ዋናው
ሰነዴ መሆን እንዲሇበት (Best evidence rule) መሰረታዊ መርህ ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡ ሆኖም ዋናው ሰነዴ ሉገኝ
በማይችሌበት ሁኔታ የዋናው ሰነዴ ኮፒ/Secondary evidence/ በማቅረብ ጉዲዩን ከማስረዲት የማይከሇክሌ
መሆኑን በስፊት ተቀባይነት ያሊቸውን የማስረጃ ሔግ መርሆች በማየት ሇመገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ በያዝነው ጉዲይ
ገንዘቡን ያስያዘው አመሌካች ስሇመሆኑ አመሌካች ይዞት በቀረበው የዯረሰኝ ኮፒ ብቻ ሣይሆን በወንጀሌ ተከስሶ
ጉዲዩ ከታየበት የጊዜ ቀጠሮ መዝገቦችና ክርክሩን ተከታትል በነፃ ከተሇቀቀበት የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ
የወንጀሌ መዝገብ ጋር በአንዴነት አጣምሮ በመመዘን ሇማረጋገጥ ይቻሊሌ፡፡ ስሇሆነም አመሌካች በአዯራ በሞዳሌ
85 ብር 200/ሁሇት መቶ ብር/ ያስያዘ መሆኑን የሚያረጋግጥ ማስረጃ አቅርቦ እያሇ የአዱስ አበባ ከተማ ፌርዴ
ቤቶች ያቀረብከው ማስረጃ ዋናውን ዯረሰኝ ሣይሆን ፍቶ ኮፒውን ስሇሆነ ተቀባይነት የሇውም በማሇት የሰጡት
ውሣኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት አሇበት በማሇት ወስነናሌ፡፡

ው ሣ ኔ
1.

የአዱስ አበባ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤትና የሰበር ችልት የሰጡት
ትእዛዝ ተሽሯሌ፡፡
2. አመሌካች በሞዯሌ 85 በዯረሰኝ ቁጥር 109993 ያስያዙት የዋስትና ገንዘብ ብር 200/ሁሇት መቶ
ብር/ ይመሇስሊቸው ብሇናሌ፡፡
ይኸ ፌርዴ በፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ችልት በሙለ ዴምጽ ተሰጠ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ቤ/ኃ
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