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የሰ/መ/ቁ. 61275 

ሚያዝያ 18 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም 

 ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ 

ሏጏስ ወሌደ 

 አሌማው ወላ 

 ነጋ ደፌሣ 

 አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- አቶ ኤሌያስ ገረመው  -  አሌቀረቡም  

ተጠሪ፡- የኢት/ገ/ጉ/ባ/ዏ/ህግ - አሌቀረቡም  

       መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

የሰበር አመሌካች በስር የመ/ዯ/ፌ/ቤት 3ኛ ተከሣሽ የነበረ ሲሆን ፌ/ቤቱም የቀረበሇትን 
የዋስትና ጥያቄ ከመረመረ በኋሊ አመሌካች ሇብር 3ዏዏ,000 /ሶስት መቶ ሺህ/ የሚበቃ ዋስትና 
እንዱያቀርቡ በመ/ቁ 16755ዏ በቀን 18/10/2002 ዓ.ም በዋሇው ችልት ብይን የሰጠ ሲሆን የስር 
ከሣሹ የወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 74ን በመጥቀስ አዱስ ነገር የተገኘ ስሇሆነ ቀዯም ሲሌ የተፇቀዯው 
የዋስትና መብት እንዱነፇግ በማመሌከቱ ፌ/ቤቱም የስር ከሣሽን አቤቱታ በመቀበሌ የተፇቀዯው 
ዋስትና ቀሪ እንዱሆንና አመሌካች /የስር 3ኛ ተከሣሽ/ በማረሚያ ቤት ሆኖ ክርክሩን እንዱቀጥሌ 
ማዘዙን የስር ፌ/ቤት መዝገብ ያመሇክታሌ፡፡ 

የሰበር አመሌካችም የተፇቀዯሇትን ዋስትና በመከሌከለ ምክንያት ይግባኝ ሇከፌተኛው 
ፌ/ቤት ያቀረበ ሲሆን ከፌተኛው ፌ/ቤትም የስር መ/ዯ/ፌ/ቤት የፇቀዯውን ዋስትና እንዯገና 
መከሌከለ ተገቢ አይዯሇም ሏምላ 7/2002 ዓ.ም በዋሇው ችልት አመሌካች በዋስ እንዱወጣ አዟሌ፡፡ 
ይሁን እንጂ ያሁን ተጠሪ አዱስ ነገር ተገኝቷሌ በማሇት የአመሌካች የዋስትና መብት እንዯገና 
እንዱነፇግ በመጠየቁ ከፌተኛው ፌ/ቤትም አዱስ ነገር መገኘቱንና አሇመገኘቱን ሇማጣራት ማስረጃ 
የሰማ ሲሆን ሇማስረጃነት የቀረበውም የማስፇራራት ዴርጊት ተፇጽሞበታሌ የተባሇው ሰው ነው፡፡ 

የስር ከፌተኛ ፌ/ቤትም የቀረበውን ምስክር ቃሌ ከመረመረ በኋሊ የተጠሪን አቤቱታ 
በመቀበሌ በመ/ቁ 96273 በቀን 12/12/2002 ዓ.ም በዋሇው ችልት ተፇቅድሇት የነበረውን ዋስትና 
ከሌክሎሌ፡፡ 

የሰበር አቤቱታ የቀረበውም በዚሁ በከፌተኛ ፌ/ቤት ትዕዛዝ ሊይ መሠረታዊ የህግ ስህተት 
ተፇጽሟሌ በማሇት ሲሆን የዘረዘራቸውም ዋና ዋና የቅሬታ ነጥቦች፣ 

አመሌካች የተከሰሰበት ወንጀሌ ዋስትናን አያስከሇክሌም፣ 
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በወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 74 መሠረት አዱስ ነገር ተገኝቷሌ በሚሌ በቀረበው አቤቱታ መነሻ 
ቀርቦ የምስክርነት ቃለን የሰጠው የተጠሪ ምስክር ሇቀረበሇት መስቀሇኛ ጥያቄ ሲመሌስ ማን 
እዲስፇራራው እንዯማያውቅ ተናግሮ እያሇ አዱስ ነገር ተገኝቷሌ በሚሌ የተፇቀዯው ዋስትና መነፇጉ 
ተገቢነት የሇውም የሚለ ናቸው፡፡ 

ተጠሪው በበኩለ በሰጠው መሌስ በወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 74 መሠረት አዱስ ነገር የተገኘ 
እንዯሆነ ፌ/ቤቱ በማንኛውም ጊዜ በዋስትና ሊይ የሰጠውን ውሣኔ መሻር ይችሊሌ፣ ፌ/ቤቱም አዱስ 
ነገር ስሇመገኘቱ ማስረጃ ሰምቶ አረጋግጧሌ፣ በማስረጃ ዙሪያ በሰበር ዯረጃ ክርክር ሉዯረግ 
አይገባም፡፡ በመሆኑም የስር ከፌተኛ ፌ/ቤት ውሣኔ ህግን መሠረት ያዯረገ ስሇሆነ የአመሌካች 
አቤቱታ ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ ሲሌ ተከራክሯሌ፡፡   

የግራ ቀኙ ክርክር ከዚህ በሊይ እንዯተገሇጸው አጥሮ የቀረበ ሲሆን እኛም የስር ከፌተኛው 
ፌ/ቤት የፇቀዯውን ዋስትና አዱስ ነገር ተገኝቷሌ በሚሌ በሰጠው ትዕዛዝ መከሌከለ መሠረታዊ 
የሆነ የህግ ስህተት ተፇጽሟሌ የሚያሰኝ ነው ወይስ አይዯሇም የሚሇውን ጭብጥ ይዘን 
እንዯሚከተሇው መርምረናሌ፡፡ 

በኢ.ፋ.ዱ.ሪ ህግ-መንግስት አንቀጽ 19/6/ በተዯነገገው መሠረት የተያዙ ሰዎች በዋስ 
የመፇታት መብት ያሊቸው ሲሆን በህግ በተዯነገጉ ሁኔታዎች ግን ፌ/ቤት ዋስትናን ሊሇመቀበሌ 
ይችሊሌ፡፡ ዋስትና ከተፇቀዯ በኋሊም ቢሆን አዱስ ነገር የተገኘ እንዯሆነ በወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 74 
መሠረት ፌ/ቤቱ በማናቸውም ጊዜ ቢሆን በስሌጣኑ ወይም በማናቸውም ባሇጉዲይ አመሌካችነት 
ተከሣሹ በዋስትና ወረቀት የተሇቀቀበትን ሁኔታዎች እንዯገና ሇማየት ይችሊሌ፡፡ በዚሁ መሠረት 
ወዯተያዘው ጉዲይ ስንመሇስ አመሌካች በከፌተኛ ፌ/ቤት ውሣኔ በዋስትና ከተሇቀቀ በኋሊ የከሣሽ 
ምስክር የሆነውን ግሇሰብ ማስፇራራቱን ምስክሩ ሇስር ከፌተኛ ፌ/ቤት ከሰጠው የምስክርነት ቃሌ 
መመሌከት ይቻሊሌ፡፡ 

አመሌካች በዋስትና ከተሇቀቀ በኋሊ የፇጸመው ዴርጊት ዯግሞ አዱስ ዴርጊት ስሇሚሆን 
ፌ/ቤቱ በወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 74 ከተቀመጡት ሁሇት አማራጮች ማሇትም ተከሣሽ አዱስ ዋስ 
እንዱያመጣ ወይም በማረፉያ ቤት እንዱቆይ ይዯረጋሌ ከሚለት ሁሇተኛውን አማራጭ በመውሰዴ 
የዋስትና መብቱን በመከሌከሌ ማረፉያ ቤት እንዱቆይ አዴርጓሌ፡፡ 

በላሊ በኩሌ አመሌካች የቀረበው የተጠሪ ምስክር ሇቀረበሇት መስቀሇኛ ጥያቄ ማን 
እንዲስፇራራው እንዯማያውቅ ተናግሯሌ በማሇት የተከራከረውም ቢሆን በዚህ በሰበር ዯረጃ መጣራት 
የላሇበት የፌሬ ነገር ክርክር በመሆኑ ተቀባይነት የሇውም፡፡ 

በአጠቃሊይ ይህ ችልት በሰበር መ/ቁ 59855 በቀን 28/3/2003 ዓ.ም በአመሌካች ወ/ሮ 
ሉዊዛ ፍርቤታ እና በተጠሪ ዏ/ሔግ መካከሌ በተዯረገው የዋስትና ክርክር ችልቱ በኢ/ፋ/ዱ/ሪ/ህገ 
መንግስት አንቀጽ 8ዏ/3/ /ሀ/ እና በአዋጅ ቁጥር 25/88 አንቀጽ 1ዏ መሠረት የተሰጠው ስሌጣን 
ፌሬ ነገርን የማጣራትና ማስረጃ መመዘን ባሇመሆኑ በዚህ ችልት ሉታይ አይገባም በማሇት እና 
በወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 74 መሠረት አዱስ ነገር ሲገኝ የተፇቀዯው ዋስትና ሉከሇክሌ ስሇመቻለ 
የሰጠው ትርጉም በዚህ በተመሣሣይ ጉዲይ አስገዲጅነት ስሊሇው በዚህ በተያዘውም ጉዲይ በስር 
ከፌተኛ ፌ/ቤት በተሰጠው ትዕዛዝ ሊይ የተፇጸመ መሠረታዊ የሆነ የህግ ስህተት አሊገኘንም፡፡  
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ው ሣ ኔ 

1. የስር ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ 96273 በቀን 12/12/2002 ዓ.ም በዋሇው ችልት ሏምላ 
7 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም ሇአመሌካች ተሰጥቶት የነበረውን የዋስትና ፇቃዴ ትዕዛዝ በማንሣቱ 
የተፇጸመ መሠረታዊ የህግ ስህተት የሇም ብሇናሌ፡፡ 

2.  መዝገቡ የተዘጋ ስሇሆነ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

 የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

እ.ከ  
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