የሰ/መ/ቁ. 57632
ታህሣስ 25 ቀን 2003 ዓ.ም.
ዲኞች፡- ሏጏስ ወሌደ
ተሻገር ገ/ስሊሴ
ብርሃኑ አመነው
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች፡-

ሰማኸኝ በሇው - ባሇቤቱ ነኝ ብሇው ቀረቡ

ተጠሪ፡-

የፋዳራሌ ዏቃቤ ሔግ - ወርቅነህ ዘነበ ቀረቡ
መዝገቡ የቀረበው ሇምርመራ ሲሆን መርምረን በአብሊጫ ዴምፅ ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ ር ዴ

ይህ የሰበር ጉዲይ የቀረበው በአመሌካች ሊይ ይግባኝ ሰሚው የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት
በወ/ይ/መ/ቁ. 48189 መጋቢት 30 ቀን 2002 ዓ.ም. በዋሇው ችልት የሰጠው የጥፊተኝነት እና
የቅጣት ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ነው የሚሌበትን ምክንያት በመግሇፅ
አመሌካች ባቀረበው የሰበር አቤቱታ መነሻ ሲሆን ተጠሪ የፋዳራሌ ዏቃቤ ሔግም የሰበር አቤቱታ
የቀረበበት የጥፊተኝነትም ሆነ የቅጣት ውሣኔ በሔግ መሠረት የተሰጠ መሆኑን ገሌፆ ተከራክሯሌ፡፡
አመሌካች በሰበር ሰሚው ችልት እንዱታረምሇት የሰበር አቤቱታ ያቀረበበት የጥፊተኝነት
ውሣኔ በይግባኝ ሰሚው ጠቅሊይ ፌ/ቤት የተሰጠው በወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁ. 193/2/ መሠረት የአሁን
አመሌካች በመሌስ ሰጭነቱ ተጠርቶ ሉቀርብ ባሇመቻለ ምክንያት በላሇበት ይግባኙን በመስማት
በመሆኑ በዚህ አኳኋን የተሰጠን የጥፊተኝነት ውሣኔ ይህ ሰበር ሰሚው ችልት በሰበር የማረም
ሥሌጣን አሇው ወይስ የሇውም? የሚሇው የሥሌጣን ጉዲይ በቅዴሚያ ሉታይ የሚገባው ነጥብ ሆኖ
ተገኝቷሌ፡፡
ሇጉዲዩ አወሳሰን እንዱረዲ የጉዲዩን አመጣጥ ባጭሩ ሇመግሇፅ ያህሌ ሇዚህ ሇሰበር መ/ቁ.
57632 መነሻ የሆነው ውሣኔ በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ኮ/ቁ. 20464 ሰኔ 18 ቀን 2001
ዓ.ም. በዋሇው ችልት የተሰጠው ፌርዴ ሲሆን ይዘቱም፡ተከሣሽ /የአሁን አመሌካች/ በወ/መ/ሔ/ቁ. 522/1/ሀ/ የተመሇከተውን ዴንጋጌ በመተሊሇፌ
ሟች አርቲስት ግሩም ተስፊዬን በግፌ ገዴሎሌ፣ ህይወቱ እንዱያሌፌ አዴርጓሌ በማሇት የፋዳራሌ
ዏቃቤ ሔግ ከእነ ሙለ የወንጀሌ ዝርዝሩ በቀረበው ክስ መነሻ ተከሣሽ /የአሁን አመሌካች/ ቀርቦ
እንዱከራከር ተጠርቶ ሉቀርብ ያሌቻሇ፣ በጋዜጣም ቢጠራ ያሌቀረበ መሆኑን በማየት
በወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁ. 163/1/ መሠረት ጉዲዩን ተከሣሹ በላሇበት እንዱታይ ካዯረገ በኋሊ፤ ከሣሽ
ዏቃቤ ሔግ እንዯ የወንጀሌ ክሱ አቀራረብ ተከሣሹ የወንጀለን ዴርጊት ሆን ብል አስቦ የፇፀመ
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ሇመሆኑ አሊረጋገጠም፡፡ ስሇሆነም በወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁ. 163/3/ መሠረት ከክሱ ነፃ ነው የሚሌ
ፌርዴ የተሰጠበት ነው፡፡
በዚህ ፌርዴ ሊይ የአሁን ተጠሪ ቅር ተሰኝቶ ባቀረበው የይግባኝ ቅሬታ መነሻ ይግባኝ
ሰሚው ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሇዚህ የሰበር መዝገብ ምክንያት የሆነውን በወ/ይ/መ/ቁ. 48189 መጋቢት
30 ቀን 2002 ዓ.ም. በዋሇው ችልት የአሁን አመሌካች በላሇበት ፌርዴ ሰጥቷሌ፡፡
በዚሁ ፌርዴ ሊይ
እንዯሚከተሇው አስፌሮታሌ፡፡

የአሁን

አመሌካች

በላሇበት

ሉታይ

የቻሇበትን

ምክንያትም

ተከሣሽ የሆነው የአሁኑ አመሌካች በመሌስ ሰጪነት እንዱቀርብ የይግባኙ ማመሌከቻና
መጥሪያ ምርመራውን ባጣራው የፕሉስ ክፌሌ በኩሌ እንዱዯርሰው ተሌኮ የአ/አበባ ከተማ
አስተዲዯር ፕሉስ ኮሚሽን የትራፉክ መቆጣጠሪያና ምርመራ መምሪያ መሌስ ሰጭ ከኢትዮጵያ
ውጭ ሄዶሌ የሚሌ ጥቆማ እንዯዯረሰው በመግሇፅ ያሊገኘው መሆኑን በጽሐፌ በማሳወቁና
መዝገቡም ሲታይ በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤትም መሌስ ሰጭ ተፇሌጏ ባሇመገኘቱ በጋዜጣ ጥሪ
ተዯርጏሇት ባሇመቅረቡ ክሱ በላሇበት የታየ ሆኖ በመገኘቱ እንዯገና ተጨማሪ በጋዜጣ ጥሪ ማዴረግ
ሳያስፇሌግ በወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁ. 193/2/ መሠረት ይግባኙ መሌስ ሰጭ በላሇበት ታይቶ እንዱወሰን
ተበይኗሌ፡፡
በዚህ መሠረትም የሥር ፌ/ቤት ፌርዴና የይግባኝ ባይ ዏቃቤ ሔግ ቅሬታ ከህጉ ጋር
በማገናዘብ ከመረመረ በኋሊ፡በይግባኝ የቀረበሇት መዝገብ ከአሁን አመሌካች ጉዲይ ጋር በተያያዘ ሇሦስተኛ ጊዜ የቀረበ
መሆኑንና የአመጣጡንም ሂዯት እንዯሚከተሇው ገሌፆታሌ፡፡
በመጀመሪያ የአሁን አመሌካች በተባሇው ጊዜና ቦታ ሟችን በቸሌተኝነት ገዴሎሌ በሚሌ
የወ/መ/ሔ/ቁ. 526/1/ ተጠቅሶ በቀረበበት ክስ ማስረጃ ከተሰማ በኋሊ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት
ተከሣሹን መከሊከሌ ሳያስፇሇገው በወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁ. 141 መሠረት በብይን በማሰናበቱ የተነሣ
የይግባኝ ክርክር ቀርቦበት በወ/ይ/መ/ቁ. 26293 ታህሣስ 16 ቀን 1999 ዓ.ም. በዋሇው ችልት
በሥር ፌ/ቤት የተሰማው ማስረጃ ተከሣሹ እንዱከሊከሌ የሚያበቃ መሆኑን ጠቅሶ ይከሊከሌ ሲሌ
መመሇሱን፡፡
በዚህ መሠረት መዝገቡ ከተመሇሰ በኋሊ ዏቃቤ ሔጉ የዴርጊቱ አፇፃፀም በቸሌተኝነት
የተፇፀመ ሳይሆን ሆን ብል የፇፀመው መሆኑን ስሇተረዲን ክሱን እንዴናሻሽሌ ይፇቀዴሌን በማሇት
ጥያቄ ቢያቀርብም የከፌተኛው ፌ/ቤት ይህንን ጥያቄ ባሇመቀበሌ የተከሳሹን ቃሌ በመከሊከያ
ማስረጃነት ተቀብል ጥር 23 ቀን 2000 ዓ.ም. በዋሇው ችልት ተከሣሹ የአሁን አመሌካች
በወ/መ/ሔ/ቁ. 526/1/ ሥር የተመሇከተውን በመተሊሇፌ ዴርጊቱን የፇፀመ መሆኑን አረጋግጦ
የጥፊተኝነት ውሣኔ ከሰጠ በኋሊ ሇዚሁ ጥፊት በብር 3000.00 /ሦስት ሺህ ብር/ የገንዘብ መቀጮ
እንዱቀጣ ወስኗሌ፡፡
ዏቃቤ ሔግ በዚህ ውሣኔ ሇሁሇተኛ ጊዜ በወ/ይ/መ/ቁ. 36932 በክስ ማሻሻሌ ጥያቄው ሊይ
አተኩሮ የይግባኝ ክርክሩን ሲያቀርብ በዚህ መነሻ መሌስ ሰጭ የነበረው የአሁን አመሌካች
እንዱቀርብ ተፇሌጎ ሉገኝ ባሇመቻለ እንዱሁም በጋዜጣ በተዯረገው ጥሪ ባሇመቅረቡ የይግባኝ ጉዲዩን
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በላሇበት ሰምቶ ዏቃቤ ሔግ ከፌርዴ በፉት የክስ መሻሻሌ ጥያቄ ሇማቅረብ የሥነ-ሥርዓቱ ሔጉ
አይከሇክሇውም ከፌርደ በፉት በማናቸውም ጊዜ ክስ የማሻሻሌ መብቱን የሥር ፌ/ቤት ሳይቀበሇው
መቅረቱ አግባብ አይዯሇም በማሇት ቀዯም ሲሌ የሰጠውን የጥፊተኝነት እና የብር 3000.00 /ሦስት
ሺህ ብር/ የገንዘብ መቀጮ ቅጣት ውሣኔ ሽሮ ተዘጋጅቶ በሚቀርበው አዱስ ክስ መሠረት ጉዲዩ
እንዱታይ መሌሶታሌ፡፡
የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በዚህ ውሣኔ መሠረት ያንኑ የኮ/መ/ቁ. 20464 የሆነውን
መዝገብ አንቀሳቅሶ በዚሁ መዝገብ ሊይ ተሻሽል የቀረበውን ክስ መነሻ በማዴረግ ተከሣሽ /የአሁን
አመሌካች/ ቀርቦ ባሇው የመከራከር መብት እንዱከራከር ተጠርቶ ያሇመቅረብ እና በጋዜጣ ጥሪም
ተዯርጏሇት አሇመቅረቡን በማየት ከሊይ በመግቢያው ሊይ እንዯተገሇፀው ሰኔ 18 ቀን 2001 ዓ.ም.
በዋሇው ችልት የአሁን አመሌካች በክሱ ሊይ የተገሇፀውን ዴርጊት እንዯ ተከሰሰበት ዴንጋጌ ሆን
ብል የፇፀመው ሇመሆኑ በማስረጃ አሌተረጋገጠም፡፡
ስሇሆነም በወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁ. 163/3/
መሠረት በነፃ ይሰናበታሌ በማሇት ሇመጨረሻ ጊዜ በጉዲዩ ሊይ ፌርዴ የሰጠ መሆኑን ጠቅሶ ይግባኝ
ሰሚው ፌ/ቤት በይግባኝ ሥሌጣኑ የዚህኑ ፌርዴ አግባብነት እንዯሚከተሇው መርምሮ የእራሱን
ፌርዴ መሌስ ሰጭ የነበረው የአሁን አመሌካች በላሇበት በአብሊጫ ዴምፅ ሰጥቷሌ፡፡
የዴርጊቱ ሆን ተብል የተፇፀመ ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን አከራካሪ ነጥብ ዏቃቤ
ሔግ ባቀረበው የሰውና የሠነዴ ማስረጃ ሉያረጋግጥ አሌቻሇም፡፡ በላሊ በኩሌ ይህ የአሁን አመሌካች
በዚሁ ዴርጊት የተነሣ በቸሌተኝነት ጥፊተኛ ተብል የብር 3000.00 /ሦስት ሺህ ብር/ የገንዘብ
መቀጮ ተቀጥቷሌ፡፡ በዚህ ውሣኔ ሊይ ከክስ ማሻሻሌ ጥያቄ ጋር በማያያዝ ይግባኝ የጠየቀበት
ዏቃቤ ሔግ እንጂ ተከሣሹ አይዯሇም፡፡
ስሇሆነም ዴርጊቱ የተፇፀመው ሆነ ተብል ነው ወይስ
አይዯሇም? የሚሇው ጉዲይ ከሚያከራክር በቀር የዴርጊቱ ፇፃሚ ተከሣሹ መሆኑ የታወቀ ጉዲይ
ነው፡፡
በመሆኑም ማስረጃው በወ/መ/ሔ/ቁ. 522/1/ሀ/ በተመሇከተው መሠረት ጥፊተኛ ሇማዴረግ
ዯካማ ሆኖ ቢገኝም የፇፀመው አዴራጏት በቸሌተኝነት የግዴያ ወንጀሌ ነው ሇማሇት በቂ ሆኖ
ስሇተገኘ በወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁ. 113/2/ መሠረት በወ/ሔ/ቁ. 526/2/ የተመሇከተውን ተሊሌፍ የተገኘ
ጥፊተኛ ነው ሉባሌ ስሇሚገባው የሥር ከፌተኛው ፌ/ቤት ሰኔ 18 ቀን 2001 ዓ.ም. የሰጠውን
ፌርዴ በወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁ. 195/2/ሀ/ መሠረት ተሰርዞ በወ/ሔ/ቁ. 526/2/ ጥፊተኛ ነው ካሇ በኋሊ
ከዏቃቤ ሔግ በኩሌ ከቀረበው የቅጣት አስተያየት አንፃር በማየት የአሁን አመሌካችን በአራት ዓመት
እሥራት እንዱቀጣ በማሇት ይግባኝ ሰሚው ጠቅሊይ ፌ/ቤት መጋቢት 30 ቀን 2002 ዓ.ም. በዋሇው
ችልት በአብሊጫ ዴምፅ ወስኗሌ፡፡
የይግባኝ መዝገቡ በዚህ አኳኋን ከተቋጨና ከተዘጋ በኋሊ የአሁን አመሌካች የይግባኝ
ክርክር በቀጠሮ ጊዜ ውጪ ሀገር ነበርኩኝ ክሱ ስሇመቀጠለ አሊወቅኩም መጥሪያም አሌዯረሰኝም
የሚለትን ምክንያቶች በመጥቀስ በላሇበት ታይቶ የተሰጠው ፌርዴ ውዴቅ ሆኖ ጉዲዩ ባሇበት
እንዱታይ ይዯረግሇት ዘንዴ በወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁ. 197 አቤቱታ በማቅረቡ በዚህ መነሻ ዏቃቤ ሔግ
እንዱቀርብ አዴርጎ ጉዲዩን በወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁ. 201 መሠረት ከሰማ በኋሊ የወንጀሌ ክሱ ተሻሽል
በወ/ሔ/ቁ. 522/1/ሀ/ መሠረት በከባዴ ወንጀሌ ክስ ሲታይ ሉቀርብ ባሇመቻለ ጥሪ ተዯርጏም
ባሇመቅረቡ ጉዲዩ በላሇበት መወሰኑን መዝገቡ ያስረዲሌ፡፡
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በመጀመሪያው ክስ በነፃ ከተሰናበተ በኋሊ ዏቃቤ ሔግ ባቀረበው የይግባኝ መነሻ በይግባኝ
ሰሚው ጠቅሊይ ፌ/ቤት ቀርቦ ተከራክሯሌ፡፡
ይከሊከሌ ተብል መዝገቡ ከተመሇሰ በኋሊም
በከፌተኛው ፌ/ቤት በጠበቃ ታግዞ ተከራክሯሌ፡፡
በዚሁ የወንጀሌ ጉዲይ ከአንዳም ሁሇቴ በይግባኝ ሰሚውና በሥር ፌ/ቤቶች በጋዜጣ ጥሪ
ተዯርጎሇት ሇመቅረብ ስሊሌቻሇ በላሇበት ተፇርዶሌ፡፡
ከአገር ወጥቷሌ ሇተባሇ ሰው መጥሪያ በግንባር ማዴረስ ስሇማይቻሌ ጥሪው በጋዜጣ
መዯረጉ ሥነ-ሥርዓታዊ ነው፡፡
ወዯ ውጭ አገር ሇምን እንዯሄዯና ከአንዴ ዓመት በሊይ ሇሆነ ጊዜ ምን ይሠራ እንዯነበርና
ሇምን ወዯ አገር ውስጥ ሳይመሇስ የቆየበትን ምክንያት እንኳን አሌገሇፀም፡፡
በቀረበበት በቸሌተኝነት ሰው መግዯሌ ወንጀሌ እየቀረበ ሲከራከር ከቆየ በኋሊ ክሱ ወዯ
ከባዴ ወንጀሌ ከተቀየረበት ጊዜ ጀምሮ ከአገር መውጣቱና ክርክሩ በከፌተኛው ፌ/ቤት ሲቀጥሌ ያን
ያህሌ ጊዜ ወዯ ኢትዮጵያ ሳይመሇስ መቆየቱ በተሻሻሇው ወንጀሌ ምክንያት የዋስ መብቱ
ስሇማይፇቀዴ ታስሮ ክርክሩን የሚቀጥሌ መሆኑን በመረዲት ከፌርደ ሂዯት መሸሹን
ስሇሚያመሇክት ባሇቤቱ በየቀጠሮው እየቀረበች ጉዲዩን ትከታተሌ ነበር፤ ሇዚህም ማስረጃ አሇኝ
በማሇት ዏቃቤ ሔግ ያቀረበውን ክርክር አሇመካደ ሁለ ሲታይ አመሌካች በዚህ መዝገቡ ቀርቦበት
የነበረውን የወንጀሌ ይግባኝ ክርክር አያውቅም ነበር ሇማሇት አያስችሌም፡፡
ስሇሆነም ከከባዴ
የወንጀሌ ክስ በመሸሽ አገር ጥል በመውጣት ሳይመሇስ በመቅረቱ ምክንያት በላሇበት ሉታይ የቻሇ
ሆኖ ስሇተገኘ በላሇበት የተሰጠው ፌርዴ ውዴቅ የሚሆንበት የሔግ ምክንያት የሇም በማሇት
አቤቱታውን ውዴቅ አዴርጎታሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ ይህን ሲመስሌ አመሌካቹ ይህን የሰበር አቤቱታው ያቀረበው ይግባኝ
ሰሚው ፌ/ቤት እኔ በላሇሁበት የሰጠው የጥፊተኝነት ውሣኔ እና የቅጣት አወሳሰን መሠረታዊ
የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ስሇሆነ ሉታረም ይገባሌ የሚሌበትን በክርክር አካሄዴ ተፇፀመ
የሚሊቸውን የሥነ-ሥርዓት ጉዴሇቶችን በቸሌተኝነት ወንጀሌ ተፇፀመ ሇማሇት በሔግ የሚጠይቀውን
ሟሟያ የመሳሰለትንና በቅጣት አጣጣሌ ረገዴ እንዯ ሔጉ አሌተፇፀመም የሚሊቸውን በመጥቀስ
የተከራከረ በመሆኑ ይህ ሰበር ሰሚ ችልት አንዴ ፌርዴ ተከሳሽ /ይግባኝ ባይ/ በላሇበት ታይቶ
የተሰጠ መሆኑ ሲታወቅ እርሱ ባሇበት ክርክሩ ታይቶ እንዱወሰን የማዴረግ መብቱን ሳያስጠብቅ
በቀጥታ ያንኑ በላሇበት ታይቶ የተሰጠውን ውሣኔ በሰበር ሇማሳረም የሚያስችሌ ሥሌጣን አሇው
ወይስ የሇውም የሚሇውን ጥያቄ ሉያስነሳ ችሎሌ፡፡
የዚህ ሰበር ሰሚ ችልት ሥሌጣን ከኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ሔገ
መንግሥት አንቀጽ 80/3/ እና ይህንኑ ሔገ መንግሥታዊ ዴንጋጌ ተከትል ከወጣው ከአዋጅ ቁጥር
25/88 አንቀጽ 10 የሚመነጭ በመሆኑ እንዯ ሔገ መንግሥቱ እና አዋጁ ሥሌጣን ያሇው
መሆኑንና አሇመሆኑን ከላሊው ተከራካሪ ወገን በክርክር መሌክ ባይቀርብሇትም በእራሱ መርምሮ
የመሇየት ግዳታ አሇበት፡፡ ከዚህም አንፃር ይህንኑ ጉዲይ ተመሌክተናሌ፡፡
እንዯተመሇከትነውም የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚው ችልት የሥሌጣን ምንጭ
በሔገ መንግሥቱ አንቀጽ 80/3/ሀ/ የተመሇከተው ዴንጋጌ ሲሆን ይዘቱም የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት
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ማናቸውንም የመጨረሻ ውሣኔ ሇማረም በሰበር ችልት የማየት ሥሌጣን ይኖረዋሌ ዝርዝሩ በሔግ
ይወሰናሌ የሚሌ ነው፡፡
ከዚህም ዴንጋጌ ‛… የመጨረሻ ውሣኔ …“ የሚሇው ሀረግ አንዴ ጉዲይ በሀገሪቱ
በተዋቀሩት ፌ/ቤቶች ታይቶ እንዱወሰን ከታች ወዯ ሊይ ስንት የክርክር ዯረጃ ማሇፌ አሇበት፡፡
ስንት የክርክር ዯረጃ ሉፇቀዴ ይገባሌ የሚሇውን አስመሌክቶ በወጣው ሔግ መሠረት የክርክሩ
ዯረጃውን አሟጦ የጨረሰ መሆኑን የሚያመሇክት ነው፡፡
የዚሁ ሔገ መንግሥታዊ ዴንጋጌን
አፇፃፀም አስመሌክቶ በወጣው አዋጅ ቁጥር 25/88 አንቀጽ 9 እና 10 የተመሇከተውም የመጨረሻ
ውሣኔ ማሇት በፌ/ቤቶች አዯረጃጀት አንፃር አንዴ ጉዲይ ከታች ወዯ ሊይ እስከምን ያህሌ ዯረጃ
መዝሇቅ ይችሊሌ የሚሇውን መሠረት በማዴረግ የተቀመጠ የክርክር ዯረጃ ወሰን መሆኑን እስረጂ
ነው፡፡
አሁን የተያዘውን አንዴ የወንጀሌ ጉዲይ ተከሣሽ በላሇበት ታይቶ ፌርዴ በተሰጠ ጊዜ በዚህ
ፌርዴ
ሊይ
ይግባኝ
የማሰማት
መብት
ያሇው
መሆኑንና
አሇመሆኑን
አስመሌክቶ
በወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁ. 202 የተመሇከተው ዴንጋጌ ከሊይ በአዋጅ ቁጥር 25/88 አንቀጽ 9 እና 10
የተመሇከተውን የክርክር ዯረጃ ወሰን የሚያመሇክት ሳይሆን የተሇየ ዓሊማ ያሇው ነው፡፡
በዚሁ ዴንጋጌ ንዐስ አንቀጽ 3 ሊይ አንዴ ፌርዴ ተከሣሽ በላሇበት ታይቶ ከተፇረዯ በኋሊ
ፌርዯኛው ከወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁ. 197 ቀጥል ባለት ዴንጋጌዎች መሠረት ፌርደ ውዴቅ ሆኖ
የመከራከር መብቱ እንዱጠበቅሇት ያቀረበው ማመሌከቻ ተቀባይነት ሳያገኝ ቀርቶ ውዴቅ እንዱሆን
ከተዯረገ ይግባኝ ማሇት አይቻሌም፡፡ ነገር ግን ስሇተፇረዯበት ቅጣት ብቻ ማመሌከቻው ውዴቅ
እንዱሆን ከተወሰነበት ቀን አንስቶ በ15 ቀን ጊዜ ውስጥ ይግባኝ ማሇት አይከሇክሌም በማሇት
በጥፊተኝነት ውሣኔው ሊይ ይግባኝ ማሇት እንዯማይቻሌ በግሌፅ ተዯንግጓሌ፡፡
በላሇሁበት ታይቶ የተሰጠው ፌርዴ ይነሳ ሇማሇት በምክንያትነት የሚቀርቡት
በወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁ. 199/ሀ/ እና /ሇ/ የተመሇከቱት የመጥሪያ አዯራረስ እና ከአቅም በሊይ በሆነ
ምክንያት ሇመቅረብ አሇመቻሌ ናቸው፡፡
እነዚህን ምክንያቶች ማስረዲት የቻሇ ፌርዯኛ ፌርደን
ውዴቅ አዴርጎ እንዯገና እርሱ ባሇበት ክርክሩ እንዱሰማ የማዴረግ መብት ያሇው ሲሆን ከእነዚህ
ሁሇት ምክንያቶች አንዯኛውን ሇማስረዲት ያሌቻሇ ተከሣሽ ወይም ፌርዯኛ ከፌትህ ርቆ ወይም ሸሽቶ
የነበረ (considered as a convicted perform who was actually seeking to evade justice)
መሆኑን የሚያስረዲ ነው፡፡
ከወንጀሌ ጉዲዮች የትኞቹ ተከሣሽ በላሇበት ሉታዩ የሚችለ ስሇመሆኑ በላሇበት እንዱታይ
ከመዯረጉ በፉት ስሇሚፇፀመው ሥርዓት በመዘርዝር አንዴ የወንጀሌ ክስ ጉዲይ ተከሣሽ በላሇበት
እንዱታይ ማዴረግ ስሇሚቻሌበት ሁኔታ በወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁ. 160 እስከ 164 መዯንገጉም ጥሪ
ተዯርጎሇት አሇመቅረቡ ቢታወቅም በወ/ሔ/ቁ. 1 እንዯተመሇከተው የተከሣሽ አሇመቅረብ የወንጀሌን
ሔግ ግብ አፇፃፀም ሉያሰናክሌ የሚችሌ እና ሔጉም ተገቢ ባሌሆነ ምክንያት ወዯ ሔግ ሉቀርቡ
የማይችለን ያሇማበረታት ቀዲሚ ግብ ያሇው መሆኑንና በዚህም የተነሣ ተጏጂዎች ከሚፇሌጉት
ፌትህ የማግኘት መብት አንፃር ታይቶ የተዘረጋ ሥርዓት ሲሆን፤ በአንፃሩ በሔገ መንግሥቱ አንቀጽ
2/ሀ//1/ እንዯተዯነገገው የተከሰሰ ሰው ካሇው መሠረታዊ መብት አንደ የመሰማት መብት
እንዯመሆኑ መጠን በሔገ መንግሥቱ አንቀጽ 13/2/ እንዯተመሇከተው ኢትዮጵያ ከተቀበሇቻቸው
ዓሇም አቀፌ የሰብዓዊ መብቶች ህግጋት አንደ በሆነው የሲቪሌና የፕሇቲካ መብቶች ስምምነት

183

/እ.ኤ.አ. 1966/ አንቀጽ 14/3/መ/ ተከሣሽ ባሇበት የመዲኘትና እራሱን የመከሊከሌ መሠረታዊ
መብት ያሇው በመሆኑ እና ይህም በማናቸውም ምክንያት በላሊ ሔግ ሉገዯብ ስሇማይችሌ በዚህ
መብቱ ሇመገሌገሌ እንዲይችሌ ጥሪ በሚገባ ያሌተዯረገሊቸው ከሆነ ጥሪ ቢዯረግሊቸውም ከአቅም
በሊይ በሆነ ምክንያት በክርክሩ ጊዜ መቅረብ ያሌቻለ ወገኖች ካለ ይኸው ከሊይ በተቀመጠው ሔገ
መንግሥታዊ መብት መጠቀም እንዱችለ ሥርዓቱ በወ/ሔ/ቁ. 197-202 ተዘርግቷሌ፡፡
ስሇሆነም ከእነዚህ ምክንያቶች አንደን ያሊስረዲ ፌርዯኛ ፌርደን ውቅዴ የማስዯረግ መብት
ያሇው ሲሆን ይህንን ሇማስረዲት ያሌቻሇው ግን በሔገ መንግሥቱ በተሰጠው በሔግ መሠረት
የመዲኘት መብት /The right to fair trial) ሇመጠቀም ሳይፇሌግ ከሔግ ሇመራቅ ያቀዯ ከሔግ ርቆ
የቆየ በመሆኑ ግምት የሚወሰዴበት ስሇሆነ በተሰጠው የቅጣት ውሣኔ ሊይ ካሌሆነ በቀር በተሰጠው
ጥፊተኝነት ውሣኔ ሊይ ይግባኝ የማቅረብ መብት የላሇው መሆኑን በመግሇፅ በወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁ.
202 ተዯንግጓሌ፡፡ በዚህም መሠረት በወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁ. 202 መሠረት በጥፊተኝነቱ ውሣኔ
የይግባኝ መብት አይኖረውም በሚሌ መዯንገጉ ከሊይ ከተቀመጠው ምክንያት አንፃር የመከራከር
መብቱን የነፇገ እንጂ በዚህ ዴንጋጌ መሠረት የይግባኝ አቤቱታ ማቅረብ አይቻሌም መባለ ፌርደን
የመጨረሻ አዴርጎታሌ የሚሌ ትርጉም ሇመስጠት የሚቻሌ አይዯሇም፡፡
ስሇ ወንጀሌ ይግባኝ ጉዲይ አስመሌክቶ በወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁ. 193/2/ በዏቃቤ ሔግ ይግባኝ
መነሻ በነፃ የተሰናበተውን ተከሣሽ ጉዲይ በላሇበት እንዱታይ ሇማዴረግ በሚያስችሌ አኳኋን
መዯንገጉም በይዘቱም ሆነ በዓሊማው የመጀመሪያ ዯረጃ ክስን ተከሣሽ በላሇበት እንዱታይ ከማዴረግ
ተሇይቶ የሚታይ ስሇሆነ መሌስ ሰጭ በላሇበት የተሰጠውን ፌርዴ እርሱ ባሇበት ክርክሩ እንዱታይ
ፌርደን ውዴቅ ካሊዯረገው በቀር በላሇበት ታይቶ የተሰጠውን ፌርዴ እንዯመጨረሻ ፌርዴ ተቆጥሮ
በሰበር እንዱታረም ሇማዴረግ የሚያስችሌ መብት አይሰጥም ፌርደም እንዯመጨረሻ ፌርዴ
ስሇማይቆጠር ሰበር ሰሚው ችልት በሰበር የማረም ሥሌጣን የሇውም፡፡
በዚህ ሁለ ምክንያት በአሁን አመሌካች ሊይ የተሰጠው የጥፊተኝነት ውሣኔ ሇአንዳና
ሇመጨረሻ ጊዜ የተቋጨ እንጂ በሰበር ሉታይ የሚችሌ ጉዲይ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡
በቅጣት ውሣኔ ረገዴ የሰበር ጉዲዩን መመርመር የሚቻሌ በመሆኑ በዚህ ረገዴ የቀረበውን
ክርክር እንዯተመሇከትነውም በቅጣት አጣጣሌ /አወሳሰን/ ረገዴ የሥር ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት
የፇፀመው የሔግ ስህተት አሌተገኘም፡፡
ስሇሆነም የሰበር አቤቱታ የቀረበበትን የጥፊተኝነት ውሣኔ በሔገ መንግሥቱ አንቀጽ 80/3/
እና በአዋጅ ቁጥር 25/88 አንቀጽ 9 እና 10 እንዱሁም በወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁ. 202 መሠረት
ከክርክሩ ዯረጃ ወሰን አንፃር በማየት እንዯተቀመጠ የመጨረሻ ውሣኔ ሆኖ ባሇመገኘቱ ይህ ሰበር
ችልት ሇማየት ሥሌጣን የላሇው በመሆኑ በሰበር ሉታረም የሚችሌ አይዯሇም፡፡
የቅጣት አወሳሰኑም ቢሆን መሠረታዊ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት አይዯሇም ብሇናሌ፡፡
በዚህም መነሻ የሚተሇውን ውሣኔ በአብሊጫ ዴምፅ ሰጥተናሌ፡፡
ው ሣ ኔ
የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ኮ/ቁ. 20464 ሰኔ 18 ቀን 2001 ዓ.ም. የሰጠው ውሣኔ
የተሻረ ሲሆን ይግባኝ ሰሚው የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት በወ/ይ/መ/ቁ. 48189 መጋቢት 30 ቀን
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2002 ዓ.ም. የሰጠውን ፌርዴ በወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁ. 195/2/ሇ/2/ መሠረት በተሇየም ምክንያት ቢሆን
አፅንተናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡
የማይነበብ የሦስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡

የሌዩነት ሀሳብ
ስማችን በአራተኛውና በአምስተኛው ተራ ቁጥር የተገሇፀው ዲኞች አብሊጫው ዴምፅ
የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ-ሥርዓት ሔግ ቁጥር 193
ንዐስ አንቀጽ 2 መሠረት ይግባኙን አይቶ አመሌካች በላሇበት የሰጠው የጥፊተኝነት ውሣኔ ሊይ
አመሌካች የሰበር አቤቱታ እንዱያቀርብ የወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ-ሥርዓት ሔግ ቁጥር 202 ንዐስ
አንቀጽ 3 የሚፇቀዴ አይዯሇም በማሇት በሰጠው የሔግ ትርጉምና በዯረሰበት መዯምዯሚያ
ያሌተስማማን በመሆኑ በሀሳብ ተሇይተናሌ፡፡
ከሥራ ባሌዯረቦቻችን የተሇየንበት የመጀመሪያው
ምክንያት ጉዲዩን በመጀመሪያ ያየው የከፌተኛው ፌ/ቤት ተጠሪ አሻሽል ያቀረበውን የወንጀሌ ክስ
ከወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ-ሥርዓት ሔግ አንቀጽ 160 እስከ አንቀጽ 163 አመሌካች በላሇበት አይቶ
የሰጠው የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሣኔ በላሇበት ሁኔታ በወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ-ሥርዓት ሔግ
አንቀጽ 197 እስከ አንቀጽ 202 የተዯነገገው ሥርዓት በጠቅሊሊውና የወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ-ሥርዓት
ሔግ ቁጥር 202 ንዐስ አንቀጽ 3 በሌዩ ሁኔታ ሇጉዲዩ አግባብነትና ተፇፃሚነት ያሇው የሔግ ዴንጋጌ
እንዯሆነ አዴርጎ በመተርጎም አብሊጫው ዴምፅ በሰጠው ውሣኔ የማንስማማ በመሆናችን ሲሆን
ሁሇተኛው ሇጉዲዩ የወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ-ሥርዓት ሔግ ከአንቀጽ 197 እስከ አንቀጽ 202
የተዯነገጉት ዴንጋጌዎች በጠቅሊሊውና የወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ-ሥርዓት ሔግ ቁጥር አንቀጽ 202
ንዐስ አንቀጽ 3 በሌዩ ሁኔታ ሇያዝነው ጉዲይ ተፇፃሚነት አሊቸው የሚባሌ ቢሆን እንኳ እነዚህ
ዴንጋጌዎች አመሌካች ይግባኝ ሰሚው ችልት በሰጠው ፌርዴ ሊይ ተፇፅሟሌ የሚሇውን መሠረታዊ
የሔግ ስህተት በሰበር ታይቶ እንዱታረምሇት በሔገ መንግሥቱ አንቀጽ 80 ንዐስ አንቀጽ 3/ሀ/ እና
በአዋጅ ቁጥር 25/1988 አንቀጽ 10 ንዐስ አንቀጽ 2 መሠረት ከመጠየቅ የሚገዴብ አይዯሇም
የሚሌ አቋም ያሇን በመሆኑ ነው፡፡
1.
ከሊይ ሇሌዩነታችን ምክንያት አዴርገን በመጀመሪያ የገሇፅነውን ነጥብ ሇመረዲት
በመጀመሪያ በዚህ መዝገብ የሰበር አቤቱታ የቀረበበትን ፌርዴ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ
ሰሚ ችልት በአብሊጫ ዴምፅ ውሣኔ ከመስጠቱ በፉት ጉዲዩ ያሇፇበትን ሂዯት መመርመር አስፇሊጊ
ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ በዚህ መዝገብ አመሌካችና ተጠሪ የሚከራከሩበት ጉዲይ በተዯጋጋሚ ሇሦስት
ጊዜ ያህሌ በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት የታየና በተሇያየ ጊዜ የተሇያየ ውሣኔ የሰጠበት ሲሆን
በይግባኝም በፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ሇሦስት ጊዜ ያህሌ የታየና የተሇያዩ
ውሣኔዎች የተሰጠበት መሆኑን መዛግብቱን በመመርመር ሇመርዲት ችሇናሌ፡፡
አመሌካችና ተጠሪ በዚህ መዝገብ የሚከራከሩበት ጉዲይ መነሻ ተጠሪ ሇፋዳራሌ ከፌተኛ
ፌ/ቤት ሚያዚያ 14 ቀን 1995 ዓ.ም. ጽፍ ያቀረበው የወንጀሌ ክስ ነው፡፡ ተጠሪ ያቀረበው ክስ
ይዘትም ተከሣሹ/አመሌካች/ በ1949 ዓ.ም. የወጣውን የወንጀሇኛ መቅጫ ሔግ አንቀጽ 526 ንዐስ
አንቀጽ 1 የተዯነገገውን በመተሊሇፌ ሏምላ 7 ቀን 1994 ዓ.ም. በግምት ከላሉቱ አሥር ሰዓት
ሲሆን የመሇያ ቁጥር 2-72538 አ.አ. የሆነ መኪና ባሇመጠንቀቅና ጥፊት በሆነ ቸሌተኝነት
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ሲያሽከረክር የመኪናውን መንገዴ ወዯ ቀኝ በመሌቀቅ ባምቢስ ዴሌዴይ ውስጥ ገብቶ በመገሌበጡና
በአዯጋው በመኪናው ውስጥ ተሣፌሮ የነበረው አቶ ግሩም ተስፊዬ ሊይ የሞት አዯጋ ያዯረሰበት
በመሆኑ በቸሌተኝነት የሰው መግዯሌ ወንጀሌ ፇጽሟሌ የሚሌ ነው፡፡ አመሌካች/ተከሣሽ/ ሚያዚያ
14 ቀን 1995 ዓ.ም. ጽፍ ተጠሪ ያቀረበውን የወንጀሌ ክስ አሌፇፀምኩም ጥፊተኛ አይዯሇሁም
በማሇት በመከራከሩ ተጠሪ ክሱን ያስረደሌኛሌ የሚሊቸውን ማስረጃዎች አቅርቧሌ፡፡ የከፌተኛው
ፌ/ቤት የተጠሪን ማስረጃ ከሰማና ከመረመረ በኋሊ የተጠሪ ማስረጃ አመሌካች በወንጀሇኛ መቅጫ
ሔግ ቁጥር 526 ንዐስ አንቀጽ 1 የተመሇከተውን በመተሊሇፌ በቸሌተኝነት የሰው መግዯሌ ወንጀሌ
የፇፀመ መሆኑን በአጥጋቢ ሁኔታ አሊስረዲም በማሇት አመሌካች የመከሊከያ ማስረጃ ማቅረብ
ሳያስፇሌገው በነፃ እንዱሰናበት በወንጀሌ መዝገብ ቁጥር 20464 ሰኔ 30 ቀን 1998 ዓ.ም. ውሣኔ
ሰጥቷሌ፡፡
ተጠሪ የከፌተኛው ፌ/ቤት በወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ-ሥርዓት ሔግ ቁጥር 141 መሠረት
በሰጠው ውሣኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይገባኝ ሰሚ ችልት አቅርቧሌ፡፡
ይግባኝ ሰሚው ችልት የተጠሪንና የአመሌካችን ክርክር በይግባኝ መዝገብ ቁጥር 26293 ከሰማ
በኋሊ ተጠሪ ሚያዚያ 14 ቀን 1995 ዓ.ም. ያቀረበውን የወንጀሌ ክስ በአጥጋቢ ሁኔታ ያስረዲ
በመሆኑ ከፌተኛ ፌ/ቤት ተከሣሽን/አመሌካችን/ በነፃ ማሰናበቱ ተገቢ አይዯሇም በማሇት የከፌተኛውን
ፌ/ቤት ውሣኔ በመሻር የከፌተኛው ፌ/ቤት የአመሌካችን መከሊከያ ማስረጃ በመስማት ጉዲዩን
እንዱወስን በማሇት ታህሣስ 16 ቀን 1999 ዓ.ም. በመወሰን ጉዲዩን ሇከፌተኛው ፌ/ቤት መሌሶ
ሌኮታሌ፡፡
በዚህ ውሣኔ መሠረት የከፌተኛው ፌ/ቤት ጉዲዩን ማየት ቀጥሎሌ፡፡ የከፌተኛው ፌ/ቤት
አመሌካች የመከሊከያ ማስረጃ እንዱያቀርብ ትዕዛዝ ሰጥቷሌ፡፡
አመሌካች የመከሊከያ ማስረጃ
የላሇው በመሆኑ ፌ/ቤቱ የክሱን ቃሌ እንዱሰማው የጠየቀ ሲሆን ተጠሪ በበኩለ አመሌካች
በቸሌተኝነት ሳይሆን አስቦና ሆነ ብል ሟችን የገዯሇው መሆኑን የሚያስረዲ አዱስ ማስረጃ
አግኝተናሌ፡፡ ስሇሆነም በወንጀሇኛ መቅጫ ሔግ ቁጥር 522 ንዐስ አንቀጽ 1 መሠረት ክሳችንን
አሻሽሇን እንዴናቀርብ ይፇቀዴሌን በማሇት አመሌክተዋሌ፡፡ የከፌተኛው ፌ/ቤት ተጠሪ የወንጀሌ
ክሱን ሇማሻሻሌ ያቀረበውን አቤቱታ ውዴቅ በማዴረግ አመሌካች በወንጀሇኛ መቅጫ ሔግ ቁጥር
526 ንዐስ አንቀጽ 1 የተዯነገገውን በመተሊሇፌ በቸሌተኝነት የሰው መግዯሌ ወንጀሌ የፇፀመ
ጥፊተኛ ነው በማሇት አመሌካች በብር 3000 /ሦስት ሺህ ብር/ መቀጮ እንዱቀጣ ጥር 23 ቀን
2000 ዓ.ም. ውሣኔ ሰጥቶ አመሌካች የገንዘብ መቀጮውን የከፇሇ መሆኑን ከመዝገቡ ሇመረዲት
ችሇናሌ፡፡
ተጠሪ ያቀረብነውን የወንጀሌ ክስ በማሻሻሌ ሇማቅረብ ያቀረብነውን ጥያቄ የከፌተኛው
ፌ/ቤት ውዴቅ ማዴረጉ ተገቢ አይዯሇም፡፡ የከፌተኛው ፌ/ቤት ሇማሻሻሌ ጥያቄ ያቀረብንበትንና
ሚያዚያ 14 ቀን 1995 ዓ.ም. ጽፇን ያቀረብነውን የወንጀሌ ክስ መሠረት በማዴረግ የሰጠው
የጥፊተኝነት የቅጣት ውሣኔ ተገቢ አይዯሇም በማሇት ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ
ችልት ሇሁሇተኛ ጊዜ የይግባኝ ቅሬታውን አቅርቧሌ፡፡ ይግባኝ ሰሚ ችልቱ አመሌካች ይግባኙ
በሚሰማበት ቀነ ቀጠሮ እንዱቀርብ በጋዜጣ ጥሪ እንዱዯረግሇት ትዕዛዝ ሰጥቷሌ፡፡
አመሌካች
ይግባኙ በሚሰማበት ቀነ ቀጠሮ ያሌቀረበ በመሆኑ ይግባኙን በወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ-ሥርዓት ሔግ
ቁጥር 193 ንዐስ አንቀጽ 2 መሠረት ጉዲዩን መሌስ ሰጭ/አመሌካች/ በላሇበት አይቶ ተጠሪ ከፌርዴ
በፉት የወንጀሌ ክሱን የማሻሻሌ መብት ያሇው መሆኑ በወንጀሌ ሥነ-ሥርዓት ሔጉ ተዯንግጎ እያሇ
የከፌተኛው ፌ/ቤት ተጠሪ ክሱን ሇማሻሻሌ ያቀረበውን ጥያቄ ውዴቅ ማዴረጉ ተገቢ አይዯሇም
በማሇት የከፌተኛው ፌ/ቤት የሰጠውን ፌርዴ በመሻር የከፌተኛው ፌ/ቤት ተጠሪ አሻሽል
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የሚያቀርበውን የወንጀሌ ክስ በመቀበሌና ክርክሩን በስማት እንዱወሰን በማሇት ጉዲዩን ሇሁሇተኛ
ጊዜ መሌሶ ሌኮሇታሌ፡፡
የከፌተኛው ፌ/ቤት የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ጥቅምት 26 ቀን 2001 ዓ.ም. በሰጠው
ውሣኔ መሠረት ተጠሪ አመሌካች የወንጀሇኛ መቅጫ ሔግ ቁጥር 522 ንዐስ አንቀጽ 1
የተመሇከተውን በመተሊሇፌ ሟች ግሩም ተስፊዬ ሊይ ከባዴ የሰው መግዯሌ ወንጀሌ ፇፅሟሌ
በማሇት ጥር 12 ቀን 2001 ዓ.ም. አሻሽል ያቀረበውን የወንጀሌ ክስ በመቀበሌ ጉዲዩን ሇሦስተኛ
ጊዜ ሇመስማት ተጠሪና አመሌካች /ተከሣሽ/ እንዱቀርቡ ትዕዛዝ ሰጥቷሌ፡፡ ሆኖም አመሌካች
ባሇመቅረቡ መጥሪያው በጋዜጣ እንዱወጣ ካዯረገ በኋሊ ወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ-ሥርዓት ሔግ
ከአንቀጽ 160 እስከ አንቀጽ 163 በተዯነገገው መሠረት ተከሣሽ/አመሌካች/ በላሇበት በ(default)
የተጠሪን ማስረጃና ክርክር በመስማትና በመመርመር ተጠሪ የወ/መ/ሔ/ቁ. 522/1/ በመጥቀስ ጥር
12 ቀን 2001 ዓ.ም. አሻሽል ባቀረበው የወንጀሌ ክስ መሠረት አመሌካች ከባዴ የሰው መግዯሌ
ወንጀሌ የፇፀመ መሆኑን የሚያረጋግጥ አጥጋቢ ማስረጃ አሊቀረበም በማሇት ተከሳሽ /አመሌካች/ን
ተሻሽል ከቀረበው የወንጀሌ ክስ በነፃ እንዱሰናበት በወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ-ሥርዓት ሔግ ቁጥር 163
ንዐስ አንቀጽ 3 እና በወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ-ሥርዓት ሔግ ቁጥር 141 መሠረት ወስኗሌ፡፡
ከሊይ በአጭሩ የገሇጽነው ክርክሩ ያሇፇባቸው ሂዯቶች ተከሣሹ/አመሌካች/ በላሇበት
(default) ክሱ ታይቶ ጉዲዩን በመጀመሪያ ባየው የከፌተኛው ፌ/ቤት በአመሌካች ሊይ የሰጠው
የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሣኔ ያሇ መሆኑን የሚያረጋግጥ አይዯሇም፡፡ ተጠሪ ያቀረበው የተሻሻሇ
የወንጀሌ ክስ ተከሳሹ/አመሌካች/ በላሇበት (default) በከፌተኛው ፌ/ቤት የታየ ቢሆንም የሥር
ፌ/ቤት አመሌካች በነፃ እንዱሰናበት ፌርዴ ሰጥቷሌ፡፡
አመሌካች በነፃ እንዱሰናበት ጉዲዩን
በመጀመሪያ ያየው ፌ/ቤት የሰጠው ውሣኔ እንዱታረም ሇማዴረግ ዏቃቤ ሔግ የወንጀሇኛ መቅጫ
ሥነ-ሥርዓት ሔግ ቁጥር 181 እና በወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 185 ንዐስ አንቀጽ 2 መሠረት ይግባኝ
ሇይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት በማቅረብ ጉዲዩ በይግባኝ እንዱታረምሇት ጠይቋሌ፡፡
በእኛ እምነት
የከፌተኛው ፌ/ቤት አመሌካች በላሇበት (default) በማየት የሰጠው የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሣኔ
ባሇመኖሩ በወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ-ሥርዓት ሔግ 160 እና ተከታዮቹ አንዴ ተከሣሽ በላሇበት
የተሰጠውን ፌርዴ ውዴቅ እንዱዯረግሇት ስሇሚያመሇክትበትና ጉዲዩ ፌርደን በሰጠው ፌ/ቤት
በዴጋሚ ስሇሚታይበት ሥርዓት በወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ-ሥርዓት ሔግ አንቀጽ 197 እስከ አንቀጽ
202 የተዯነገጉት ዴንጋጌዎች በጠቅሊሊውና የወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ-ሥርዓት ሔግ አንቀጽ 202
ንዐስ አንቀጽ 3 በሌዩ ሁኔታ ሇጉዲዩ አግባብነትና ተፇፃሚነት ያሊቸው ዴንጋጌዎች አይዯለም፡፡
2. ከፌተኛው ፌ/ቤት ተከሣሹ በላሇበት (default) ተጠሪ ያቀረበውን የተሻሻሇ የወንጀሌ
ክስ በማየት አመሌካች/ተከሣሽ/ በክርክሩ ተሣታፉ ያሌነበረ ቢሆንም ከቀረበበት ክስ በነፃ እንዱሰናበት
የሰጠውን ፌርዴ በመሻር በአመሌካች ሊይ የሰበር አቤቱታ የቀረበበትን የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሣኔ
የሰጠው የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ነው፡፡
የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት
የቀረበሇትን ይግባኝ መሌስ ሰጭ/አመሌካች/ በላሇበት አይቶ ሇመወሰን የተከተሇው ሥርዓት
በወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ-ሥርዓት ሔግ ከአንቀጽ 160 እስከ አንቀጽ 163 የተዯነገገውን ሌዩ ሥርዓት
(special procedure in cases of default) አይዯሇም፡፡ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ
ችልት ተጠሪ የወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ-ሥርዓት አንቀጽ 181 እና በወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ-ሥርዓት
ሔግ ቁጥር አንቀጽ 185 ንዐስ አንቀጽ 2 መሠረት ያቀረበውን ይግባኝ በሚሰማበት ጊዜ መሌስ
ሰጭው ባሇመቅረቡ የተከተሇው ሥርዓት በወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ-ሥርዓት ሔግ ቁጥር 193 ንዐስ
አንቀጽ 2 የተዯነገገውን (absence of a resepondant to the appeal) ሥርዓት ነው፡፡ በእኛ
እምነት በወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ-ሥርዓት ሔግ ከአንቀጽ 160 እስከ 163 በተዯነገገው የdefault
procedure እና በይግባኝ መሌስ ሰጭ በሚቀርበት ጊዜ ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት የሚከተሇው
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የወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ-ሥርዓት ሔግ አንቀጽ 193 ንዐስ አንቀጽ 2 መካከሌ ሠፉና መሠረታዊ
ሌዩነት አሇ፡፡
በወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ-ሥርዓት ሔግ ከንቀጽ 160 እስከ አንቀጽ 163 የተዯነገጉት
የ(default procedure) ጉዲዩን በመጀመሪያ የሚያየው ፌ/ቤት አሥራ ሁሇት ዓመትና ከዚህ በሊይ
በሆነ ጽኑ እሥራት የሚያስቀጡ የወንጀሌ ክሶችን ተከሣሹ በላሇበት አይቶ ሇመወሰን የሚከተሇውን
ሌዩ ሥርዓት የሚዯነግግ ሲሆን የወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ-ሥርዓት ሔግ ቁጥር 193 ንዐስ አንቀጽ 2
በማናቸውም ጉዲይ የሥር ፌ/ቤት በሰጠው ፌርዴ ቅር በመሰኘት ተከሣሹ ወይም ዏቃቤ ሔግ
ያቀረቡት ማናቸውም ይግባኝ በይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት በሚሰማበት ጊዜ መሌስ ሰጭ ካሌቀረበ
ተፇፃሚ የሚሆን ሰፉ ሥርዓት ነው፡፡
የወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ-ሥርዓት ሔግ ቁጥር 193 ንዐስ አንቀጽ 2 በጥቅሌ አገሊሇጽ
የተዯነገገና በበርካታ ጉዲዮች ሰፉ ተፇፃሚነት ያሇው ሥርዓት ሲሆን ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት በዚህ
ሥርዓት መሠረት አይቶ የሰጠው ውሣኔ መሌስ ሰጭ ውዴቅ እንዱሆንሇትና ይግባኙ መሌስ ሰጭ
ባሇበት ታይቶ እንዱወሰን ማመሌከቻ የሚያቀርብበት ሥርዓት አይዯሇም፡፡ በወንጀሇኛ መቅጫ ሥነሥርዓት ሔግ ቁጥር 193 ንዐስ አንቀጽ 2 መሠረት የቀረበሇትን ይግባኝ መሌስ ሰጭ በላሇበት
አይቶ በወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ-ሥርዓት ሔግ ቁጥር 195 ንዐስ አንቀጽ 2 በተዯነገጉት ዴንጋጌዎች
መሠረት የሰጠው ፌርዴ እንዱሰረዝና ውዴቅ እንዱሆን በማዴረግ በወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ-ሥርዓት
ሔግ ከአንቀጽ 197 እስከ አንቀጽ 202 መሠረት በማዴረግ መጠየቅም ሆነ ማመሌከት አይቻሌም፡፡
በወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ-ሥርዓት ሔግ ከአንቀጽ 197 እስከ አንቀጽ 202 የተዯነገገው ሥርዓት
ጉዲዩን ተከሣሹ በላሇበት (default) በወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ-ሥርዓት ሔግ ከንቀጽ 160 እስከ
አንቀጽ 163 በተዯነገገው መሠረት አይቶ የተሰጠውን የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሣኔ ውዴቅ
ሇማስዯረግ የሚያገሇግሌ እንጂ ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት በወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ-ሥርዓት ሔግ ቁጥር
193 ንዐስ አንቀጽ 2 መሠረት ይግባኙን መሌስ ሰጭ በላሇበት አይቶ የወሰነውን ውሣኔ በዴጋሚ
አይቶ ውዴቅ ሇማስዯረግ የሚያገሇግሌ ሥርዓት አይዯሇም፡፡ ስሇሆነም አብሊጫው ዴምፅ በወንጀሇኛ
መቅጫ ሥነ-ሥርዓት ሔግ ከአንቀጽ 197 እስከ አንቀጽ 202 የተዯነገጉት ዴንጋጌዎች ይግባኝ
ሰሚው ችልት ይግባኙን አመሌካች/መሌስ ሰጭ/ በላሇበት አይቶ በወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ-ሥርዓት
ሔግ ቁጥር 195 ንዐስ አንቀጽ 2/ሀ/ መሠረት የሰጠውን ፌርዴ ሇማሰረዝ አግባብነትና ተፇፃሚነት
እንዲሊቸው አዴርጎ በሰጠው ትርጉም ያሌተስማማን በመሆኑ በሀሳብ ተሇይተናሌ፡፡
3.
የወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ-ሥርዓት ሔግ ቁጥር 193 ንዐስ አንቀጽ 2 በሚከተለት
ሁኔታዎች ሁለ ተፇፃሚነት ያሇው ሥርዓት ሲሆን ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት በዚህ ሥርዓት
መሠረት መሌስ ሰጭ በላሇበት ይግባኙን አይቶ የሰጠው ውሣኔ ሊይ የተፇፀመ የሔግ ወይም የፌሬ
ጉዲይ ስህተት ሉታረም የሚቻሇው በአዋጅ ቁጥር 25/1988 አንቀጽ 9 ንዐስ አንቀጽ 2 በተዯነገገው
የይግባኝ ሥርዓት በመጠቀምና ይህ የይግባኝ ሥርዓት በላሇበት ሁኔታ የይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት
ውሣኔ በሰበር ታይቶ እንዱታረም በመጠየቅ መሆን አሇበት የሚሌ እምነት አሇን፡፡
በወንጀሇኛ
መቅጫ ሥነ-ሥርዓት ሔግ ቁጥር 193 ንዐስ አንቀጽ 2 በተዯነገገው ሥርዓት መሠረት ይግባኙ
መሌስ ሰጭ በላሇበት ታይቶ የሚወሰነው፡ተከሣሽ የወንጀሌ ክሱን በመጀመሪያ በሚሰማበት ጊዜ ቀርቦ ተከራክሮ የሥር ፌ/ቤት
የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሣኔ ሉወስን፣ ተከሣሹ የጥፊተኝነቱን ውሣኔ ወይም የቅጣቱን
ውሣኔ ወይም የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሣኔውን በመቃወም ያቀረበው ይግባኝ በይግባኝ
ሰሚው ፌ/ቤት በሚሰማበት ጊዜ መሌስ ሰጭው /ዏቃቤ ሔግ/ ያሌቀረበ በሆነ ጊዜ፣
ተከሣሹ የተወሳሰቡትን የወንጀሌ ዴርጊት የፇፀመና ጥፊተኛ መሆኑን በማመን ክሱን
ሇሚሰማው ፌ/ቤት በሰጠው የዕምነት ቃሌ መሠረት የጥፊተኛነትና የቅጣት ውሣኔ
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የተሰጠበት በሆነ ጊዜና ተከሣሹ የቅጣት ውሣኔውን በመቃወም በወንጀሇኛ መቅጫ ሥነሥርዓት ሔግ ቁጥር 185 ንዐስ አንቀጽ 1 መሠረት ያቀረበው ይግባኝ በይግባኝ ሰሚው
ፌ/ቤት በሚሰማበት ጊዜ መሌስ ሰጭ/ዏቃቤ ሔግ/ ያሌቀረበ በሆነ ጊዜ፣
ጉዲዩን በመጀመሪያ ያየው ፌ/ቤት የወንጀሌ ክሱንና ክርክሩን ተከሣሹ በላሇበት (default)
በወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ-ሥርዓት ሔግ ከአንቀጽ 160 እስከ አንቀጽ 163 መሠረት አይቶ
በተከሣሹ ሊይ የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሣኔ የሰጠ ሲሆንና ተከሣሹ በላሇበት የተሰጠውን
ፌርዴ ሇማሰረዝ ያቀረበው ማመሌከቻ በወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ-ሥርዓት ሔግ ከንቀጽ 197
እስከ አንቀጽ 201 በተዯነገጉት ዴንጋጌዎች መሠረት ከታየ በኋሊ ማመሌከቻው በአንቀጽ
202 ንዐስ አንቀጽ 2 መሠረት ተቀባይነት ያሊገኘ ተከሣሽ በላሇበት የተሰጠውን የቅጣት
ውሣኔ በመቃወም በወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ-ሥርዓት ሔግ ቁጥር 202 ንዐስ አንቀጽ 3
መሠረት ያቀረበው ይግባኝ በይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት በሚሰማበት ጊዜ መሌስ ሰጭ /ዏቃቤ
ሔግ/ ያሌቀረበ ሲሆን፣
ተከሣሽ ባሇበት ጉዲዩን ያየው ፌ/ቤት ተከሣሽ ሇጊዜው እንዱሇቀቅ ወይም በነፃ እንዱሰናበት
የሰጠውን ፌርዴ በመቃወም ዏቃቤ ሔግ በወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ-ሥርዓት ሔግ አንቀጽ 181
እና አንቀጽ 185 ንዐስ አንቀጽ 2 መሠረት ያቀረበው ይግባኝ በይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት
በሚሰማበት ጊዜ መሌስ ሰጭ/ተከሣሹ/ ያሌቀረበ ሲሆን፣
ተከሣሽ ባሇበት ጉዲዩን ያየው ፌ/ቤት በተከሣሽ ሊይ የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሣኔ የወሰነ
ሲሆንና ዏቃቤ ሔግ ፌርዴ ቤቱ የሰጠውን የጥፊተኝነት ውሣኔ ወይም የቅጣት ውሣኔ
ወይም የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሣኔውን በመቃወም በወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ-ሥርዓት ሔግ
አንቀጽ 181 እና አንቀጽ 185 ንዐስ አንቀጽ 2 መሠረት ያቀረበው ይግባኝ በይግባኝ ሰሚው
ፌ/ቤት በሚሰማበት ጊዜ መሌስ ሰጭ/ተከሣሽ/ ያሌቀረበ ሲሆን፣
የወንጀሌ ክሱን በመጀመሪያ ያየው ፌ/ቤት የወንጀሌ ክሱን በወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ-ሥርዓት
ሔግ ከንቀጽ 160 እስከ አንቀጽ 163 በተዯነገገው መሠረት ተከሣሹ በላሇበት (default)
በማየት ተከሣሹ በነፃ እንዱሰናበት የሰጠውን ውሣኔ በመቃወም ዏቃቤ ሔግ የወንጀሇኛ
መቅጫ ሥነ-ሥርዓት ሔግ አንቀጽ 181 እና አንቀጽ 185 ንዐስ አንቀጽ 2 መሠረት
ያቀረበው ይግባኝ በይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት በሚሰማበት ጊዜ መሌስ ሰጭ/ተከሣሽ/ ያሌቀረበ
ሲሆን፣
የወንጀሌ ክሱን በወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ-ሥርዓት ሔግ ከአንቀጽ 160 እስከ አንቀጽ 163
በተዯነገገው ሥርዓት መሠረት ተከሣሹ በላሇበት ያየው ፌ/ቤት የሰጠውን የጥፊተኝነት
ውሣኔ ወይም የቅጣት ውሣኔ ወይም የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሣኔ በመቃወም ዏቃቤ ሔግ
በወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ-ሥርዓት ሔግ አንቀጽ 181 እና አንቀጽ 185 ንዐስ አንቀጽ 2
ያቀረበው ይግባኝ በይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት በሚሰማበት ጊዜ መሌስ ሰጭ/ተከሣሽ/ ያሌቀረበ
ሲሆን፣
ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት መሌስ ሰጭ ባሇበት ወይም በላሇበት ይግባኙን አይቶ በሰጠው
ፌርዴ ሊይ በአዋጅ ቁጥር 25/1988 አንቀጽ 9 ንዐስ አንቀጽ 2 መሠረት ሁሇተኛ ይግባኝ
ማቅረብ የሚቻሌ በሆነ ጊዜ ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት የሰጠውን ፌርዴ በመቃወም ዏቃቤ ሔግ
ወይም ተከሣሹ ያቀረቡትን ይግባኝ ሇማሰማት በተያዘው ቀነ ቀጠሮ መሌስ ሰጭ ሳይቀርብ
ሲቀር በወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ-ሥርዓት ሔግ ቁጥር 193 አንቀጽ 2 ተፇፃሚነት አሇው፡፡
4. ከሊይ በተገሇፁት ሁኔታዎች ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት መሌስ ሰጭው በላሇበት በወንጀሇኛ
መቅጫ ሥነ-ሥርዓት ሔግ ቁጥር 193 ንዐስ አንቀጽ 2 መሠረት ይግባኙን መርምሮ በወንጀሇኛ
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መቅጫ ሥነ-ሥርዓት ሔግ ቁጥር 195 ንዐስ አንቀጽ 2 ከተዯነገጉት ዴንጋጌዎች በአንዯኛው
የተመሇከተውን ውሣኔ የመስጠት ሥሌጣን አሇው፡፡ በያዝነው ጉዲይ የከፌተኛው ፌ/ቤት ተከሣሹ
አመሌካች በላሇበት የወንጀሌ ክሱን በማየት ተከሣሽ በነፃ እንዱሰናበት የሰጠው ፌርዴ ሊይ ተጠሪ
ያቀረበውን ይግባኝ መሌስ ሰጭ/አመሌካች/ በላሇበት ሰምቶ በወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ-ሥርዓት ሔግ
ቁጥር 195 ንዐስ አንቀጽ 2/ሀ/ መሠረት የከፌተኛው ፌ/ቤት ውሣኔን በመሻር በአመሌካች ሊይ
የጥፊተኝነትና የጥፊት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት ይግባኙን በወንጀሇኛ
መቅጫ ሥነ-ሥርዓት ሔግ 193 ንዐስ አንቀጽ 2 መሠረት በማየት የሰጠውን ፌርዴ ይግባኝ ሰሚው
ችልት ጉዲዩን በወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ-ሥርዓት ሔግ ከአንቀጽ 197 እስከ አንቀጽ 202 በተዯነገገው
ሥርዓት መሠረት አይቶ ፌርደን ውዴቅ እንዱያዯርግሇት ያቀረበው ማመሌከቻ የሔግ መሠረት
የሇውም፡፡ ይግባኝ ሰሚው ችልትም ይግባኙን መሌስ ሰጭ በላሇበት አይቶ የሰጠውን ፌርዴ ውቅዴ
እንዱያዯርግሇት አመሌካች በወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ-ሥርዓት ሔግ ከአንቀጽ 197 እስከ አንቀጽ 202
በተዯነገገው ሥርዓት መሠረት ያቀረበውን ማመሌከቻ በመቀበሌ የአመሌካችንና የተጠሪን ክርክር
ከሰማ በኋሊ አመሌካች በቂ ምክንያት ያሊቀረበ በመሆኑ ፌርደ አይሰረዝም በማሇት በወንጀሇኛ
መቅጫ ሥነ-ሥርዓት ሔግ ቁጥር 202 ንዐስ አንቀጽ 2ን በመጥቀስ ሰኔ 7 ቀን 2002 ዓ.ም.
የሰጠው ውሣኔ የሔግ መሠረት የሇውም፡፡
ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት በማናቸውም ምክንያት የቀረበሇትን ይግባኝ መሌስ ሰጭ በላሇበት
በወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ-ሥርዓት ሔግ ቁጥር 193 ንዐስ አንቀጽ 2 ሰምቶ የሰጠው ፌርዴ ውዴቅ
እንዱዯረግ በወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ-ሥርዓት ሔግ ከአንቀጽ 197 እስከ አንቀጽ 202 በተዯነገገው
ሥርዓት መሠረት ሇመመሌከት የሚፇቅዴ የሔግ ዴንጋጌ የሇም፡፡ ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት መሌስ
ሰጭ በላሇበት አይቶ የሰጠው ፌርዴ ሊይ የተፇፀመ የሔግ ወይም የፌሬ ጉዲይ ስህተት
የሚታረምበት ሥርዓት በአዋጅ ቁጥር 25/1988 አንቀጽ 9 ንዐስ አንቀጽ 2 የተዯነገገው መስፇርት
የተሟሊ ሲሆን በዚህ ዴንጋጌ የተዘረጋውን የይግባኝ ሥርዓት በመጠቀም ነው፡፡
ጉዲዩ ከሊይ
በተገሇፀው የሔግ ዴንጋጌ የተዘረጋውን መሥፇርት የማያሟሊ ሲሆን ወይም በዚህ መዝገብ
እንዯተያዘው ጉዲዩን ሇሁሇተኛ ጊዜ በይግባኝ አይቶ የመወሰን ሥሌጣን ያሇው ፌ/ቤት ወይም
ይግባኝ ሰሚ ችልት በላሇ ጊዜ ስህተቱ የሚታረመው በሔገ መንግሥቱ አንቀጽ 80 ንዐስ አንቀጽ
3/ሀ/ እና በአዋጅ ቁጥር 25/1988 አንቀጽ 10 የተዘረጋውን የሰበር ሥርዓት በመጠቀም ነው፡፡
ከሊይ ከዯረስንበት መዯምዯሚያ ሊይ ሇመዴረስ ከዚህ በፉት በሰፉው ከገሇፅናቸው
ምክንያቶች በተጨማሪ የአዋጅ ቁጥር 25/1988 አንቀጽ 9 አቀራረፅ እና የቃሌ በቃሌ ንባብ
መገናዘብ አሇበት የሚሌ እምነት አሇን፡፡ ‛የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሥሌጣን“ የሚሌ ርዕስ
ያሇው የአዋጅ ቁጥር 25/1988 አንቀጽ 9 ‛የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት የሚከተለትን ጉዲዮች
በይግባኝ የማየት ሥሌጣን ይኖረዋሌ“
1. የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመጀመሪያ ዯረጃ ሥሌጣኑ ውሣኔ የሰጠባቸው ጉዲዮች፣
2. የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በይግባኝ ሰሚነት ሥሌጣኑ የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ
ፌ/ቤት በሰጠው ውሣኔ የተሇየ ውሣኔ የሰጠባቸውን ጉዲዮች በማሇት ይዯነግጋሌ፡፡
በያዝነው ጉዲይ የከፌተኛ ፌ/ቤት አመሌካች በላሇበት አይቶ በነፃ እንዱሰናበት በተሰጠው
ውሣኔ ተጠሪ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት አቅርቦ ይግባኝ
ሰሚ ችልቱ የከፌተኛ ፌ/ቤት የሰጠውን ውሣኔ በመሻር የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሣኔ ወስኗሌ፡፡
በአዋጁ አንቀጽ 10 መሠረት የሰበር አቤቱታ ሇማቅረብ ይግባኝ ሰሚው ችልት ይግባኙን በአዋጅ
ቁጥር 25/1988 አንቀጽ 9 ንዐስ አንቀጽ 1 መሠረት መሌስ ሰጭ ባሇበት አይቶ ውሣኔ መስጠቱ
በመስፇርትነት አሌተዯነገገም፡፡ ስሇሆነም ይግባኝ ሰሚው ችልት መሌስ ሰጭ በላሇበት ይግባኙን
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ሰምቶ በሰጠው ውሣኔ የከፌተኛው ፌ/ቤት ውሣኔ ከሻረ ወይም ካሻሻሇ መሌስ ሰጭ ያሇው ብቸኛ
አመራጭ የሰበር አቤቱታ ማቅረብ መሆኑን የሚዯነግግ የሔግ ዴንጋጌ ነው፡፡
በያዝነው ጉዲይ ተጠሪ አሻሽል ያቀረበውን የወንጀሌ ክስ ተከሳሹ/አመሌካች/ በላሇበት
በወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ-ሥርዓት ሔግ ከአንቀጽ 160 እስከ አንቀጽ 163 በተዯነገገው መሠረት አይቶ
የከፌተኛው ፌርዴ ቤት ተከሣሹ/አመሌካች/ በነፃ እንዱሰናበት የሰጠውን ፌርዴ በመቃወም ተጠሪ
ያቀረበውን ይግባኝ መሌስ ሰጭ/አመሌካች/ በላሇበት በወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ-ሥርዓት ሔግ ቁጥር
192 ንዐስ አንቀጽ 2 መሠረት በማየትና የከፌተኛው ፌ/ቤት የሰጠውን ፌርዴ በወንጀሇኛ መቅጫ
ሥነ-ሥርዓት ሔግ ቁጥር 195 ንዐስ አንቀጽ 2/ሀ/ መሠረት በመሻር በአመሌካች ሊይ የጥፊተኝነትና
የቅጣት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በሰጠው ውሣኔ ይግባኝ
የሚያይ ላሊ ችልት ወይም ፌ/ቤት የሇም ይህም በመሆኑ አመሌካች ይግባኝ ሰሚ ችልት ይግባኙን
በላሇበት አይቶ በሰጠው ውሣኔ ሊይ በአዋጅ ቁጥር 25/1988 አንቀጽ 9 ንዐስ አንቀጽ 2 መሠረት
ይግባኝ ሇማቅረብ አይችሌም፡፡
የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት አመሌካች/መሌስ ሰጭ/ በላሇበት
ይግባኙን በማየት የሰጠው የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሣኔ በይግባኝ የማይታይ ወይም ከሰበር ውጭ
በላሊ መንገዴ ሉታይም የማይችሌ የመጨረሻ ውሣኔ ነው፡፡
ስሇሆነም አመሌካች የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ተጠሪ ያቀረበውን
ይግባኝ በወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ-ሥርዓት ሔግ ቁጥር 193 ንዐስ አንቀጽ 3 መሠረት መሌስ
ሰጭ/አመሌካች/ በላሇበት አይቶ የከፌተኛው ፌ/ቤት የሰጠውን ውሣኔ ሙለ በሙለ በመሻር
በወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ-ሥርዓት ሔግ አንቀጽ 195 ንዐስ አንቀጽ 2/ሀ/ መሠረት የጥፊተኝነትና
የቅጣት ውሣኔ ሲወስን ፇፅሞታሌ የሚሇውን መሠረታዊ የሔግ ስህተት በሰበር ታይቶ
እንዱታረምሇት ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ችልት በሔገ መንግሥቱ አንቀጽ 80 ንዐስ አንቀጽ
3/ሀ/ እና በአዋጅ ቁጥር 25/1988 አንቀጽ 10 መሠረት ያቀረበው የሰበር አቤቱታ በሰበር ችልቱ
እንዲይታይ የሚገዴብ ወይም የሚከሇክሌ ግሌፅ የሆነ የሔግ ዴንጋጌ የሇም፡፡
በዚህ በኩሌ
አብሊጫው ዴምፅ ጉዲዩ በሰበር የሚታይና የሚታረም አይዯሇም ከሚሇው መዯምዯሚያ ሊይ
የዯረሰው በጉዲዩ የተሰጠ ‛የመጨረሻ ውሣኔ“ የሇም በማሇት ሲሆን በእኛ በኩሌ ጉዲዩ በይግባኝ ሰሚ
ችልት የመጨረሻ ውሣኔ የተሰጠበትና በሰበር ሉታይ የሚችሌ ውሣኔ በመሆኑ ተጠሪ ይግባኝ
ሰሚው ችልት ያቀረበሇት ይግባኝ በወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ-ሥርዓት ሔግ ቁጥር 193 ንዐስ አንቀጽ
2 መሠረት በማየት የከፌተኛው ፌ/ቤት የሰጠውን ውሣኔ በመሻር በወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ-ሥርዓት
ሔግ ቁጥር 195 ንዐስ አንቀጽ 2/ሀ/ መሠረት በሰጠው ፌርዴ ሊይ ተፇፅሟሌ የሚሇውን መሠረታዊ
የሔግ ስህተት በሰበር ታይቶ እንዱታረምሇት በሔገ መንግሥቱ አንቀጽ 80 ንዐስ አንቀጽ 3/ሀ/ እና
በአዋጅ ቁጥር 25/1988 አንቀጽ 10 መሠረት የሰበር አቤቱታ እንዲያቀርብ የሚገዴብ ወይም
የሚከሇክሌ የሔግ ዴንጋጌ የሇም፡፡
በዚህ በኩሌ አብሊጫው ዴምፅ ጉዲዩ ‛የመጨረሻ ውሣኔ“
አሊገኘም በማሇት የሰጠውን የሔግ ትርጉም ከሊይ በዝርዝር በገሇጽነው ምክንያት አሌተቀበሌነውም፡፡
5.
አብሊጫው ዴምፅ ጉዲዩ በሰበር የሚታይ አይዯሇም ከሚሇው መዯምዯሚያ ሊይ
የዯረሰው በወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ-ሥርዓት ሔግ ቁጥር 202 ንዐስ አንቀጽ 3 ዴንጋጌ ሇጉዲዩ
አግባብነት ያሇው ዴንጋጌ መሆኑን በመዘርዘር ነው፡፡ የወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ-ሥርዓት ሔግ ቁጥር
202 ንዐስ አንቀጽ 3 ዴንጋጌ አቀራረፅና የቃሌ በቃሌ ንባብ ‛ማመሌከቻው ፌ/ቤቱ ሣይቀበሌ ቀርቶ
ውዴቅ እንዱሆን በመወሰኑ ይግባኝ ማሇት አይቻሌም ነገር ግን ስሇተፇረዯበት ቅጣት ብቻ
ማመሌከቻው ውዴቅ እንዱሆን ከተወሰነበት ቀን አንስቶ በአሥራ አምስት ቀን ጊዜ ውስጥ ይግባኝ
ቢሌ አይከሇከሌም“ የሚሌ ነው፡፡
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ይህ ዴንጋጌ
የወንጀሌ ክስ ተከሣሹ በላሇበት በወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ-ሥርዓት ሔግ
ከአንቀጽ 160 እስከ አንቀጽ 163 በማየት ወንጀሌ ክሱን ተከሣሹ በላሇበት (default) ያየው ፌ/ቤት
በተከሣሽ ሊይ የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሣኔ የሰጠ በሆነ ጊዜ ብቻ ተፇፃሚነት ያሇው የሔግ ዴንጋጌ
ነው፡፡ ዴንጋጌው ሁሇት ዯንቦች ያለት ሲሆን የመጀመሪያው የወንጀሌ ክሱ በላሇበት የታየ ተከሣሽ
በላሇበት የተሰጠው ፌርዴ ውዴቅ እንዱሆንሇት ያቀረበው ማመሌከቻ በወንጀሇኛ መቅጫ ሥነሥርዓት ሔግ ከአንቀጽ 197 እስከ አንቀጽ 201 በተዯነገገው ሥርዓት ከታየ በኋሊ ማመሌከቻው
ተቀባይነት የሇውም ተብል በወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ-ሥርዓት ሔግ ቁጥር 202 ንዐስ አንቀጽ 2
መሠረት የተወሰነበት ተከሣሽ የሥር ፌ/ቤት አቤቱታውን ውዴቅ በማዴረግ በሰጠው ትዕዛዝ ሊይ
ይግባኝ ማሇት የማይችሌ መሆኑን የሚዯነግግ ነው፡፡ ሁሇተኛው ዯንብ በላሇበት የወንጀሌ ክሱ
ታይቶ ፌርዴ የተሰጠበት ተከሣሽ ፌርዴ ውዴቅ እንዱዯርግሇት ፌርደን ሇሰጠው ፌ/ቤት ያቀረበው
ማመሌከቻ በወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ-ሥርዓት ሔግ ቁጥር 202 ንዐስ አንቀጽ 2 መሠረት አቤቱታው
ተቀባይነት ያሊገኘ ተከሣሽ ፌ/ቤቱ ክሱን በላሇበት አይቶ በሰጠው የጥፊተኝነት ውሣኔን በመቃወም
ይግባኝ ሇማቅረብ የማይችሌ መሆኑንና በቅጣት ውሣኔ ሊይ ብቻ ይግባኝ የማሇት መብት ያሇው
መሆኑን የሚዯነግግ ነው፡፡ ይህ የሥነ-ሥርዓት ሔግ አንቀጽ 202 ንዐስ አንቀጽ 3 ዴንጋጌ ገዥ
ዯንብ በወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ-ሥርዓት ሔግ ቁጥር 181 በወንጀሌ ፌርዴ ሊይ ይግባኝ
ስሇሚቀርብበት ሁኔታ ከዯነገገው ጠቅሊሊ መርህ በሌዩ ሁኔታ የተዯነገገ ሆኖ እናገኘዋሇን፡፡
የወንጀሇኛ ሥነ-ሥርዓት ሔግ ቁጥር 202 ንዐስ አንቀጽ 3 በይዘቱም ሆነ በሚያስከትሇው ህጋዊ
ውጤት ከወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ-ሥርዓት ሔግ ቁጥር 185 ንዐስ አንቀጽ 1 ዴንጋጌ ጋር
ተመሣሣይነት ያሇውና በላሇበት የወንጀሌ ክስ ታይቶ የተሰጠን የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሣኔ
ውዴቅ ሇማስዯረግ ያቀረበው አቤቱታ ተቀባይነት ያሊገኘ ተከሣሽ በቅጣት ውሣኔው ሊይ ብቻ ይግባኝ
ማሇት እንዯሚችሌ ግሌጽ የሚያዯርግ ነው፡፡
የቀረበበትን የወንጀሌ ክስ በሙለ በማመኑ ምክንያት በዕምነቱ መሠረት በወንጀሇኛ መቅጫ
ሥነ-ሥርዓት ሔግ ቁጥር 134/1/ መሠረት የጥፊተኝነት ውሣኔ የተሰጠበት ሰው የቅጣት
ውሣኔውን በመቃወም ካሌሆነ በስተቀር በጥፊተኝነቱ ውሣኔ ሊይ ይግባኝ ማቅረብ እንዯማይቻሌ
የወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ-ሥርዓት ሔግ አንቀጽ 185 ንዐስ አንቀጽ 1 ከዯነገገው በተጨማሪ ተከሣሽ
የጥፊተኝነት ውሣኔውን በመቃወም ይግባኝ የማያቀርብበት ሁኔታ በወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ-ሥርዓት
ሔግ ቁጥር 202 ንዐስ አንቀጽ 3 የተዯነገገው ሁኔታ ነው፡፡ ይህ ዴንጋጌ በወንጀሇኛ መቅጫ ሥነሥርዓት ሔግ በአምስተኛው መጽሏፌ በሁሇተኛው አንቀጽ ተከሣሹ በላሇበት ከወንጀሇኛ መቅጫ
ሥነ-ሥርዓት ከአንቀጽ 160 እስከ አንቀጽ 163 ታይቶ የተሰጠውን ፌርዴ ውዴቅ ሇማዴረግ
በሚቀርብ ማመሌከቻ ሊይ ብቻ ተፇፃሚነት ያሇው ነው፡፡
ዴንጋጌው በሥነ-ሥርዓት ሔጉ
አምስተኛው መጽሏፌ አንዯኛ አንቀጽ የወንጀሌ ፌርዴ በይግባኝ ስሇሚታረምበት ሁኔታ ከአንቀጽ
181 እስከ አንቀጽ 196 በዯነገገው ጉዲይ ሊይ ተፇፃሚነት የላሇው በመሆኑ አብሊጫው ዴምፅ ጉዲዩ
በሰበር የሚታይ አይዯሇም በማሇት የተሰጠው ትርጉም ተገቢ ሆኖ አሌታየንም፡፡
6.
በወንጀሇኛ መቀጫ ሥነ-ሥርዓት ሔግ ከአንቀጽ 197 እስከ አንቀጽ 202
የተዯነገጉት ዴንጋጌዎች በጠቅሊሊውና የወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ-ሥርዓት ሔግ ቁጥር 202 ንዐስ
አንቀጽ 3 በዚህ መዝገብ ሇተያዘው ጉዲይ አግባብነትና ተፇፃሚነት የላሇው መሆኑን ከተራ ቁጥር 1
እስከ ተራ ቁጥር 5 ዘርዝረናሌ፡፡ አብሊጫው ዴምፅ እንዯተረጎመው እነዚህ ዴንጋጌዎች ይግባኝ
ሰሚው ፌ/ቤት በወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ-ሥርዓት ሔግ ቁጥር 193 ንዐስ አንቀጽ 2 መሠረት
ይግባኙን መሌስ ሰጭ በላሇበት በማየት በሰጠው በጥፊተኝነትና በቅጣት ውሣኔ ሊይ ተፇፃሚነት
አሊቸው የሚባሌ ቢሆን እንኳን የሰበር ችልቱ አመሌካች ያቀረበውን የሰበር አቤቱታ መርምሮ
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ውሣኔ ከመስጠት እነዚህ ዴንጋጌዎች በጠቅሊሊው የወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ-ሥርዓት ሔግ ቁጥር 202
ንዐስ አንቀጽ 3 ሁኔታ የሚከሇክለ ወይም የሚገዴቡ አይዯለም፡፡
ሇዚህም የመጀመሪያው ምክንያት በወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ-ሥርዓት ሔግ ከአንቀጽ 197
እስከ አንቀጽ 202 ያለትን ዴንጋጌዎች ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት መሌስ ሰጭ በላሇበት አይቶ በሰጠው
ፌርዴ ሊይ የማመሳሰሌ የሔግ አተረጓጎም ዘዳን በመጠቀም ተፇፃሚ ሲሆኑ ጥብቅና ጠባብ የሆነ
ትርጉም ሉሰጣቸው የሚገባ መሆኑ ነው፡፡
የሥነ-ሥርዓት ሔጉ ዴነጋጌዎች የሙግት ሂዯትን
በአግባቡ ሇመምራትና የተከሣሹን መሠረታዊ መብቶች የሚከበሩበትን ሥርዓት የሚዯነግጉ ናቸው፡፡
ስሇሆነም አንዴ የሥነ-ሥርዓት ሔግ ዴንጋጌ በሚተረጎምበት ጊዜ ሠፉና የተሇጠጠ ትርጉም
በመስጠት መሠረታዊ መብቶችንና ነፃነቶችን በሚያሣጣ መንገዴ ሉተረጎም አይገባውም፡፡ የሥነሥርዓት ዴንጋጌዎችን በጥብቅና በጠበበ መንገዴ በመተርጎም በህገ መንግሥቱ እና በላልች የሔግ
ማዕቀፍች የተዯነገጉ የስህተት ማረሚያ ሥርዓቶች ጥቅም ሊይ የሚውለበትን ሁኔታ የማያሠናክሌ
ወይም አሊስፇሊጊ ገዯብ በማይጥሌ መንገዴ ተግባራዊ ማዴረግ ያስፇሌጋሌ የሚሌ እምነት አሇን፡፡
የወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ-ሥርዓት ሔግ ቁጥር 202 ንዐስ አንቀጽ 3 ተከሣሹ በላሇበት
የተሰጠው የጥፊተኝነት ውሣኔ ሊይ ይግባኝ እንዲያቀርብ ገዯብ የሚጥሌ ነው፡፡ በወንጀሇኛ መቅጫ
ሥነ-ሥርዓት ሔግ ከአንቀጽ 181 እስከ እስከ አንቀጽ 196 የተዯነገገው የይግባኝ ሥርዓት የሰበር
ችልት በሚጠቀምበት ጊዜ በህገ መንግሥቱ አንቀጽ 80 ንዐስ አንቀጽ 3/ሀ/ እና በአዋጅ ቁጥር
25/1988 አንቀጽ 10 የተዘረጋውን የሰበር ሥርዓት ጥቅም ሊይ የሚውሌበትን ሁኔታ የማያጣብብና
ዜጎች መሠረታዊ የሔግ ሥህተት አሇበት የሚለትን የመጨረሻ ውሣኔ በሰበር እንዱታረምሊቸው
የመጠየቅ እዴሊቸውን በማያጣብብ ሁኔታ መተርጎምና ተፇፃሚ መሆን አሇበት፡፡
ሁሇተኛው ምክንያት በህገ መንግሥቱ አንቀጽ 80 ንዐስ አንቀጽ 3/ሀ/ እና በአዋጅ ቁጥር
25/1988 አንቀጽ 10 የተዘረጋው የሰበር ሥርዓት መሠረታዊ ዓሊማና ግብ መሠረታዊ የሔግ
ስህተት ያሇበት ማናቸውም የመጨረሻ ውሣኔ በሰበር ታይቶ ሉታረም የሚችሌበትን እዴሌ
በመፌጠርና መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበትን ውሣኔ በሰበር አይቶ በማረም በአገሪቱ ውስጥ ወጥ
የሆነ የሔግ አተረጓጎምና ተፇፃሚነት እንዱቀር ማዴረግ ነው፡፡ ላሊው የሰበር ዓሊማ ህጋዊ ያሌሆነ
ውሣኔ እንዲይፀና ማዴረግ ሲሆን ከይግባኝና ከላልች ሥርዓቶች የተሇየ መሆኑን ይህ የሰበር ችልት
በሰበር መዝገብ ቁጥር 42239 ጥቅምት 29 ቀን 2003 ዓ.ም. በሰባት ዲኞች በተሰየሙበት በሰጠው
አስገዲጅ የሔግ ትርጉም አቋም የያየዘበት ነው፡፡ በመሆኑም የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት መሌስ
ሰጭ/አመሌካች/ በላሇበት በማየትና የከፌተኛው ፌ/ቤት የሰጠውን ፌርዴ በወንጀሇኛ መቅጫ ሥነሥርዓት ሔግ ቁጥር 195 ንዐስ አንቀጽ 2/ሀ/ መሠረት በመሻር በሰጠው የጥፊተኝነትና የቅጣት
ውሣኔ ሊይና የአመሌካችና የተጠሪ ክርክር ባሇፇባቸው ሂዯቶች ተፇፅሟሌ የሚሇው የሔግ ስህተት
እንዱታረምሇት አመሌካች ያቀረበው የሰበር አቤቱታ መመርመር የሰበር ሥርዓት ከተዘረጋበት
መሠረታዊ ዓሊማና ግብን መሠረት ያዯረገ ሆኖ እያሇ ጉዲዩ ሇሰበር ቀርቦ እንዲይታይ የሚከሇክሌ
የሔግ ዴንጋጌ በላሇበት ጉዲዩ በሰበር የሚታይ አይዯሇም መባለ ተገቢ ነው የሚሌ እምነት የሇንም፡፡
7.
አብሊጫው ዴምፅ በወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ-ሥርዓት ሔግ ቁጥር 199/ሀ/ እና /ሇ/ን
በመጥቀስ አመሌካች ከፌትህ ርቆ ወይም ሸሽቶ የነበረ በመሆኑ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ
ሰሚ ችልት በወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ-ሥርዓት ሔግ ቁጥር 193 ንዐስ አንቀጽ 2 ይግባኙን በላሇበት
አይቶ የሰጠው ፌርዴ ውዴቅ እንዱዯረግሇት ያቀረበውን አቤቱታ ያሌተቀበሇው መሆኑን በመግሇጽ
የሰጠው ምክንያት በአመሌካችና በተጠሪ መካከሌ የተዯረገው ክርክር ያሇፈበትን ረዥምና ውስብስብ
ሂዯት ያገናዘበ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ ምክንያቱም ተጠሪ የወንጀሇኛ መቅጫ ሔግ ቁጥር 526 ንዐስ
አንቀጽ 1ን በመጥቀስ ያቀረበው የወንጀሌ ክስ ሲሰማ አመሌካች ከፌተኛ ፌ/ቤት ቀርቦ ተከራክሮ
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ፌ/ቤቱ በብይን በነፃ አሰናብቶታሌ፡፡ ተጠሪ በዚህ ብይን ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ
ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ሲያቀርብ አመሌካች በይግባኝ ሰሚው ችልት ቀርቦ ተከራክሮ ይግባኝ
ሰሚው ችልት የከፌተኛውን ፌ/ቤት ውሣኔ በመሻር የሥር ፌ/ቤት የአመሌካችን መከሊከያ ሰምቶ
እንዱወስን የሰጠውን ውሣኔ በማክበር በከፌተኛው ፌ/ቤት ቀርቦ ከተከራከረ በኋሊ የከፌተኛው
ፌ/ቤት የወንጀሇኛ መቅጫ ሔግ አንቀጽ 526 ንዐስ አንቀጽ 1ን የተሊሇፇ ጥፊተኛ ነው በማሇት
የወሰነበትን የገንዘብ መቀጮ ከፌሎሌ፡፡
የከፌተኛው ፌ/ቤት አመሌካች በወንጀሇኛ መቅጫ ሔግ አንቀጽ 526 ንዐስ አንቀጽ 1ን
በመተሊሇፌ በቸሌተኝነት የሰው መግዯሌ ወንጀሌ የፇፀመ ጥፊተኛ ነው በማሇት ፌርዴ የሰጠው
ይግባኝ ሰሚው ችልት ተጠሪ ክሱን የማያስረዲ ማስረጃ ስሊቀረበ የአመሌካችን መከሊከያ ሰምተህ
ወስን በማሇት የሰጠውን ፌርዴ መሠረት በማዴረግ ነው፡፡ የወንጀሌ ክስ ከተጀመረበት 1995 ዓ.ም.
ጀምሮ የከፌተኛው ፌ/ቤት ጥር 13 ቀን 2000 ዓ.ም. የሰጠውን የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሣኔ
አመሌካች እስከፇፀመበት ጊዜ ዴረስ ረዥም ጊዜ አመሌካች በክርክር የቆየ መሆኑን ሇመገንዘብ
ይቻሊሌ፡፡
ተጠሪ ከወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ-ሥርዓት ሔግ ቁጥር 119 ዴንጋጌ ይዘት መንፇስና ዓሊማ
ውጭና ይግባኝ ሰሚው ችልት ተጠሪ በክሱ በጠቀሰው የወንጀሇኛ መቅጫ ሔግ ቁጥር 526 ንዐስ
አንቀጽ 1 መሠረት የአመሌካችን መከሊከያ ማስረጃ ሰምቶ የከፌተኛው ፌ/ቤት እንዱወስን በወንጀሌ
ይግባኝ መዝገብ ቁጥር 26293 የሰጠውን ፌርዴ በማያስሇውጥ ሁኔታ ተጠሪ አቅርቦት የነበረውን
የወንጀሌ ክስ በመተው የወንጀሇኛ መቅጫ ሔግ ቁጥር 522 ንዐስ አንቀጽ 1ን በመጥቀስ ክሱን
ሇማሻሻሌ ያቀረበውን ጥያቄ የከፌተኛው ፌ/ቤት ውዴቅ ያዯረገው በመሆኑ ተጠሪ ይግባኝ አቅርቦ
ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት የከፌተኛው ፌ/ቤት የተጠሪን የተሻሻሇ ክስ ተቀብል አከራክሮ እንዱወስን
በሰጠው ውሣኔ መሠረት የተሻሻሇው ክስ ሲሰማ አመሌካች ያሌቀረበ መሆኑን በመዝገቡ የተዯረገው
የክርክር ሂዯት ያሣያሌ፡፡ ይህ ሂዯት አመሌካች ከፌትህ ርቆና ሸሽቶ የኖረ መሆኑን አያሣይም፡፡
ይግባኝ ሰሚው ችልት በወንጀሌ ይግባኝ መዝገብ ቁጥር 26293 የሰጠውን ፌርዴ በሚሇውጥና
የሥነ-ሥርዓት ሔግ ቁጥር 119 ከሚዯነግገው ሥርዓት ውጭ ተጠሪ ክሱን እንዱያሻሽሌ በመፌቀደ
ምክንያት በክርክሩ ሂዯት ችግሮች የተፇጠሩ መሆኑን የሚያሣይ ነው፡፡
ከዚህ በተጨማሪ የወንጀሌ የፌትህ ሥርዓቱን ግብ ሇማሣካት የሚቻሇው በሔገ መንግሥቱ
አንቀጽ 22 እና በወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 2 የተዯነገገውን የህጋዊነት መርህ በሚያከብር ሁኔታ የፌትህ
አካሊቱ ኃሊፉነታቸውን ሲወጡ ነው የሚሌ እምነት አሇን፡፡
ሰበር በወንጀሌ ጉዲይ በተሰጠ
የመጨረሻ ውሣኔ በህገ መንግሥቱና በወንጀሌ ሔጉ የተዯነገጉ መሠረታዊ መርሆች መከበራቸው
የሚረጋገጥበት ሥርዓት ነው፡፡
ስሇሆነም ይግባኝ ሰሚው ችልት አመሌካች በላሇበት የሰጠው
ፌርዴ ሊይ አሇ በማሇት በሰበር አቤቱታው የገሇፃቸው የሔግ አተረጓጎም የወንጀሌ ሔጉን ግብ
የማያሣካ ነው የሚሌ እምነት የሇንም፡፡
8.
አብሊጫው ዴምፅ የአመሌካች ጉዲይ በሰበር የሚታይ አይዯሇም በማሇት የሰጠውን
ውሣኔ ሇማጠናከር የሔገ መንግሥቱን አንቀጽ 13 ንዐስ አንቀጽ 2 እና አገሪቱ ያፀዯቀችውን
የሲቪሌና ፕሇቲካ መብቶች ቃሌ ኪዲን ስምምነት አንቀጽ 14 ንዐስ አንቀጽ 3/መ/ በዋቢነት
ጠቅሷሌ፡፡ በእኛ በኩሌ ዓሇም አቀፌ የሲቪሌና የፕሇቲካ መብቶች ቃሌ ኪዲን ስምምነት አንቀጽ 14
በጠቅሊሊውና ንዐስ አንቀጽ 3/መ/ በሌዩ ሁኔታ በአቀራረቡም ሆነ በይዘቱ የወንጀሌ ክስ ተከሣሽ
ባሇበት መታየት ያሇበት መሆኑን የሚዯነግግና በወንጀሌ የተከሰሰ ሰው ሉከበርሇት የሚችሌ ሰፉ
መብት ያሇው መሆኑን በዝርዝር የሚዯነግግ እንጅ የአመሌካች አቤቱታ ሇሰበር ቀርቦ ሉታይ
የሚችሌበት ሁኔታ በማናቸውም መንገዴ የሚያጣብብ ይዘት ያሇው ሆኖ አሊገኘነውም፡፡
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ከሊይ ከተገሇፀው በተጨማሪ የተጠቀሰው የሲቪሌና የፕሇቲካ መብት ቃሌ ኪዲን
ስምምነት ዴንጋጌ መተርጎም ያሇበት መብትን በሚያሣጣ ወይም በሚያጣብብ መንገዴ መሆን
አይገባውም፡፡ ይህ ዴንጋጌ ዓሇም አቀፌ የሰብዓዊ መብት ዴንጋጌዎች መብት በሚያሣጣ ወይም
በሚያጣብብ መንገዴ ሉተረጎም የማይገባው መሆኑን ዓሇም አቀፌ ህብረተሰብ እንዯ አውሮፒውያን
አቆጣጠር 1948 ዓ.ም. ባወጀው የሰብዓዊ መብቶች ሁሇንተናዊ መግሇጫ /The Universal
Decleration of Human Rights) አንቀጽ 30 የዯነገገውን የአተረጓጎም መርህ መሠረት ባዯረገ
ሁኔታ ትርጉም ሉሰጠው ይገባዋሌ የሚሌ እምነት አሇን፡፡
በአጠቃሊይ ከተራ ቁጥር 1 እስከ ተራ ቁጥር 8 በተጠቀሱት ምክንያቶች የሰበር ችልት
አመሌካች ያቀረበውን የሰበር አቤቱታና ተጠሪ ያቀረበውን መሌስና ይግባኝ ሰሚ ችልቱ የሰጠውን
ውሣኔ በመመርመር መዝገቡ ሇሰበር ሲቀርብ በተያዘው ጭብጥ መሠረት ውሣኔ እንዲይሰጥ
የሚከሇክሇው ሔግ በላሇበት ሁኔታ ጉዲዩ በሰበር የሚታይ አይዯሇም በማሇት አብሊጫው ዴምፅ
በሰጠው ውሣኔ ያሌተስማማን በመሆናችን በሀሳብ ተሇይተናሌ፡፡
የማይነበብ የሁሇት ዲኞች ፉርማ አሇበት
/አተ
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