የሰ/መ/ቁ.134228
የካቲት 08 ቀን 2009 ዒ.ም
ዲኞች፡- ዒሉ መሃመዴ
ተፇሪ ገብሩ
ቀነአ ቂጣታ
አይሸሹም መሇሰ
ፀሏይ መንክር
አመሌካች፡- አቶ ስማቸው ከበዯ
- ጠበቆች ታምሩ ወ/አገኝ፤ ሲሳይ ሇምሇም ፌስሃ አሇማየሁ ቀረቡ
ተጠሪ፡- የፋዳራሌ ጠቅሊይ ዒቃቤ ህግ - ያሇምወርቅ አስታጥቄ ቀረቡ
መዝገቡን መርምረን ተከታዩን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ ር ዴ
በዚህ መዝገብ የተያዘው ጉዲይ በግራ ቀኙ መካከሌ ባሇው የወንጀሌ ክስ ክርክር የቀረበን የዋስትና
ጥያቄ የሚመሇከት ነው፡፡ አመሌካች ክሱን እየተመሇከተ ሇሚገኘው የፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ
ቤት ባቀረቡት አቤቱታ ከ2ኛው ክስ ነጻ ስሇወጣሁና ተከሊከሌ የተባሌኩባቸው ክሶች ሊይ
የተጠቀሱት ዴንጋጌዎች ዋስትና የማያስከሇክለ በመሆኑ የዋስትና መብት ይፇቀዴሌኝ በማሇት
ጠይቀዋሌ፡፡ ተጠሪ በሰጠው መሌስ ተከሳሽ የተከሰሱበት ወንጀሌ ከአስር ዒመት በሊይ የሚያስቀጣ
መሆኑን፤ እንዱሁም ነፃ በወጡበት ጉዲይ ይግባኝ የጠየቁበት መሆኑን በማንሳት የዋስትና
መብታቸው እንዱነፇግ ተከራክሯሌ፡፡
ክርክሩ በዚህ መሌኩ የቀረበሇት የከፌተኛው ፌርዴ ቤት በአመሌካች እና 19ኛ ተከሳሽ በሆነው
ዴርጅታቸው ሊይ የቀረቡት 37ኛ፤ 38ኛ፤ 40ኛ፤ 41ኛ፤ 42ኛ፤ 43ኛ፤ 44ኛ፤ እና 45ኛ ክሶች
የግብር ዒዋጅ ቁጥር 286/94 አንቀፅ 96 እና 97፤ እንዱሁም የአዋጅ ቁጥር 285/94 አንቀፅ 49፤
50፤ 102 እና 56 መሰረት ያዯረጉ እና በእነዚህ 8 (ስምንት) ክሶች በዴምሩ ብር 50,374,960.00
የሚጠጋ የመንግስት የገቢ ግብር እና ተጨማሪ እሴት ታክስ እዲ እንዲሇባቸው የሚያሳዩ ግብር
አሳውቆ አሇመክፇሌን እና አሳንሶ ማሳወቅን የሚመሇከቱ የወንጀሌ ክሶች በመሆናቸው፤ በዴርጅቱ
ሊይ የቀረቡትም ክሶች አመሌካችን የሚመሇከቱ እና በተዯራቢነት የሚታዩ በመሆናቸው፤
የተጠቀሱት ዴንጋጌዎች በመርህ ዯረጃ ዋስትና

የሚከሇክለ

ባይሆንም ተዯራራቢ ቅጣትን

ሉያስከትለ የሚችለ ተዯራራቢ ወንጀልች በመሆናቸው አመሌካች ሉከተሌ የሚችሇውን ከፌተኛ
ቅጣት በመሸሽ በዋስ ቢወጡ ሉቀርቡ ይችሊለ ተብል መገመት አሇመቻለን፤ የክሱ የገንዘብ
መጠን ከፌተኛ መሆኑና በሃገር ኢኮኖሚ የሚያሳዴረው ተፅእኖ ከፌተኛነት ሲታይ የዴርጊቱ
አፇፃፀም

አዯገኛነት

እና

የወንጀለን

ከባዴነት

ስሇሚያስገነዝብ

አመሌካች

በዋስትና

ቢወጡ
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ይቀርባለ ተብል ሇመገመት የማያስችሌ በመሆኑ፤ አመሌካች ያሊቸውን የኢኮኖሚ አቅም
ተጠቅመው ከሃገር አይወጡም የሚሇውን ግምት የሚያስተባብሌ አሳማኝ ምክንያት ያሊቀረቡ
በመሆኑ፤

በአጠቃሊይ

በተጠቀሱት

ምክንያቶች

አመሌካች

የዋስትና

መብት

ቢፇቀዴሊቸው

የዋስትና ግዳታን አክብረው ፌርዴ ቤት በየቀጠሮው ይቀርባለ የሚሌ ዕምነት ሉጣሌበት
የሚያስችሌ ሁኔታ የሇም ብል ፌርዴ ቤቱ ስሊመነ የዋስትና ጥያቄውን አሌተቀበሌኩም በማሇት
ብይን ሰጥቷሌ፡፡
አመሌካች ይህን ብይን በመቃወም ይግባኙን ሇፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ቢያቀርቡም ብይኑን
ሇመሇወጥ የሚያስችሌ በቂ እና አሳማኝ ምክንያት አሌተገኘም ተብል የይግባኝ ማመሌከቻው
ውዴቅ ተዯርጓሌ፡፡ የሰበር አቤቱታው የቀረበው ይህን በመቃወም ነው፡፡
አመሌካች ህዲር 10 ቀን 2009 ዒ.ም ያቀረቡት የሰበር አቤቱታ ተመርምሮ የተከሰሱባቸው
የወንጀሌ ክሶች በመርህ ዯረጃ የአመሌካችን የዋስትና መብት የሚያስነፌጉ ስሊሇመሆናቸው የሥር
ፌርዴ

ቤት

ተቀብል

ነገር

ግን

ክርክሩ

ከተጠናቀቀ

በኋሊ

አመሌካች

ጥፊተኛ

ቢባለ

ሉያስከትሌባቸው ከሚችሇው ቅጣት አንፃር አመሌካች ከሃገር ሉሸሹ ይችሊለ የሚሇውን ግምት
መነሻ በማዴረግ የዋስትና መብት የመከሌከለን አግባብነት፤ እንዱሁም ከሃገር ሉሸሹ ይችለ
ይሆናሌ የሚሌ ግምት ቢወሰዴም እንኳ ከሀገር ሇመሸሽ የማይችለበትን ሥርዒት ማስፇፀም
እየተቻሇ መሰረታዊ የሆነውን የዋስትና መብት ሇመንፇግ የተሰጠው ምክንያት እንዯህጉ አነጋገር
በቂ ምክንያትን የተመረኮዘ ነው ወይስ አይዯሇም የሚሇውን ነጥብ የፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት
ሰበር ችልት ከዚህ ቀዯም በሰበር መ/ቁ 31734 ከሰጠው ትርጉም አንፃር ማየት ይቻሌ ዘንዴ
ጉዲዩ ሇሰበር ሰሚ ችልት ይቅረብ ተብሎሌ፡፡ በዚሁ መሰረት ግራ ቀኙ የስር ክርክራቸውን
በማጠናከር በፅሁፌ ተሇዋውጠዋሌ፡፡
ከፌ ሲሌ ባጭሩ የገሇፅነው የጉዲዩን አመጣጥ ሲሆን የሥር ፌርዴ ቤቶች የአመሌካችን የዋስትና
ጥያቄ ውዴቅ የማዴረጋቸውን አግባብነት መርምረናሌ፡፡ በህገ መንግስቱ አንቀፅ 19(6) በግሌፅ
እንዯተመሇከተው የተያዙ ሰዎች በዋስ የመፇታት መብት ያሊቸው ሲሆን ዋስትና ሉከሇከሌ
የሚችሇው በህግ በተዯነገጉ ሌዩ ሁኔታዎች ነው፡፡ በህጉ ከተዯነገጉት ሌዩ ሁኔታዎች መካከሌ
በወ/መ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 67(ሀ) ሥር የተዯነገገው ተጠቃሽ ነው፡፡ በዴንጋጌው ሥር እንዯተመሇከተው
ተከሣሹ የዋስትና ግዳታውን ሉፇጽም አይችሌም ተብል ሲገመት ዋስትና መከሌከሌ ይቻሊሌ፡፡
አመሌካች ባቀረቡት የሰበር ቅሬታ በዋስ ቢሇቀቁ ተመሌሰው ሉቀርቡ አይችለም የሚሌ ግምት
ሇመውሰዴ እና ዋስትና ሇመከሌከሌ የሚያስችሌ ማስረጃም ሆነ ምክንያት ሳይኖር፤ ይሌቁንም
ከፌተኛ ባሇሃብት በመሆናቸው በቢሉዮን የሚቆጠር ሃብት የሚያንቀሳቅሱ እና አንዯኛ ዯረጃ ግብር
ከፊይ ተብሇው መሸሇማቸውን፤ እንዱሁም ከፌተኛ የሥራ ዕዴሌ መፌጠራቸውን ሁለ ሇፌርዴ
ቤቱ ተገሌፆ በገሃዴ ቀርቦ እያሇ ምንም ማፌረሻ ማስረጃ ሳይቀርብ በዯፇናው አይቀርቡም
የሚሇውን ግምት ሉያስተባብለ አሌቻለም በማሇት መዯምዯሙ፤ እንዱሁም ጉሌህ ግምት ቢኖር
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ያንን እንዲፇርስ ወይም እንዲስረዲ እንኳ እዴሌ ሳይሰጥ የተወሰነ ውሳኔ በመሆኑ በዚህ መሌኩ
የተሰጠው ብይን ተሽሮ ዋስትና ሉፇቀዴ ይገባሌ በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡
ነገር ግን ተከሣሹ የዋስትና ግዳታውን ሉፇጽም አይችሌም ሇማሇት የሚያስችሌ በበቂ ምክንያት
የተዯገፇ ግምት ካሇ ይህ በመኖሩ ብቻ በወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁ 67/ሀ/ መሠረት ዋስትና መከሌከሌ
የሚቻሌ ሲሆን በተያዘው ጉዲይ በስር ፌርዴ ቤት አመሌካች የዋስትና መብት የተከሇከለት
የዋስትና ግዳታን አክብረው ፌርዴ ቤት በየቀጠሮው ይቀርባለ የሚሌ ዕምነት ሉጣሌበት
የሚያስችሌ ሁኔታ አሇመኖሩን ፌርዴ ቤቱ በመቀበለ ነው፡፡ ፌርዴ ቤቱ እዚህ መዯምዯሚያ ሊይ
የዯረሰው በአመሌካች እና በዴርጅታቸው ሊይ የቀረቡትን ተዯራራቢ ክሶች፤ ክሶቹ የያዙትን
ከፌተኛ የገንዘብ መጠን እና ወንጀለም ግብር አሳውቆ ካሇመክፇሌ እና አሳንሶ ከማሳወቅ ጋር
የተያያዙ ወንጀልች መሆናቸውን፤ እነዚህ ከፌተኛ ቅጣትን ሉያስከትለ የሚችለ ተዯራራቢ
ወንጀልች በመሆናቸው፤ የዴርጊቱ አፇፃፀም አዯገኛነት እና የወንጀለ ከባዴነት ሁለ ሲታይ
አመሌካች በዋስትና ቢወጡ ይቀርባለ ተብል ሇመገመት የማያስችሌ መሆኑን፤ እንዱሁም
አመሌካች

ያሊቸውን

የኢኮኖሚ

አቅም

ተጠቅመው

ከሃገር

አይወጡም

የሚሇውን

ግምት

የሚያስተባብሌ አሳማኝ ምክንያት ያሊቀረቡ መሆኑን በማንሳት ነው፡፡
የወ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 67(ሀ) በዋስትና ወረቀት የተመሇከቱትን ግዳታዎች አመሌካች የሚፇጽሙ
የማይመስሌ

እንዯሆነ

በዋስትና

የመሇቀቅ

ማመሌከቻውን

መቀበሌ

የማይቻሌ

ስሇመሆኑ

ቢዯነግግም ፌርዴ ቤቱ ዋስትናውን ሇመከሌከሌ ግምቱን መነሻ የሚያዯርግባቸው ሁኔታዎች
በግሌጽ አሌተመሇከቱም፡፡ በመሆኑም አንዴ ተከሣሽ የዋስትና መብት ቢከበርሇት ግዳታውን
የሚፇጽም የማይመስሌ ነው ተብል ግምት የሚወሰዯው በቂና ህጋዊ ሉባለ በሚችለ ምክንያቶች
ሉሆን እንዯሚገባ፤ እንዱሁም ምክንያቶቹ በቂና ህጋዊ ናቸው የሚሇው ጉዲይ ከተሇያዩ ከባባዊ
ሁኔታዎችና ከጉዲዩ ሌዩ ባህርይ አንፃር ፌርዴ ቤቱ ሉገነዘበው የሚችሇው ተዯርጎ ሉወሰዴ
እንዯሚገባ ይህ ሰበር ችልት በመዝገብ ቁጥር 59304 እና ላልችም ተመሳሳይ መዛግብት ውሳኔ
ሰጥቷሌ፡፡ ስሇሆነም በወ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 67 መሰረት የዋስትና መብት የሚነፇግባቸው ምክንያቶች
ፌርዴ ቤቶች ከተሇያዩ ሁኔታዎች አንፃር እየተመሇከቱ ሉመዝኗቸው የሚገባቸው ናቸው፡፡
በተያዘው ጉዲይ የስር ፌርዴ ቤት የአመሌካችን የዋስትና ጥያቄ ያሌተቀበሇው የዋስትና መብት
ቢፇቀዴሊቸው የዋስትና ግዳታውን አክብረው ፌርዴ ቤት በቀነ ቀጠሮው ይቀርባለ የሚሌ ዕምነት
ሉጣሌበት የሚያስችሌ ሁኔታ አሇመኖሩን ነው፡፡ ሇዚህ በምክንያትነት የተጠቀሰው ከፌ ሲሌ
እንዯገሇፅነው የቀረቡት ክሶች ተዯራራቢነት፤ ክሶቹ የያዙትን ከፌተኛ የገንዘብ መጠን፤ የወንጀለ
አይነት እና የዴርጊቱ አፇፃፀም፤ ሉያስከትሌ የሚችሇው ከፌተኛ ቅጣት፤ እንዱሁም አመሌካች
ያሊቸውን የኢኮኖሚ አቅም ተጠቅመው ከሃገር አይወጡም የማያሰኝ ሁኔታ አሇመኖሩን ነው፡፡
እነዚህ ምክንያቶች ሇግምቱ መነሻ እንዲይዯረጉ በህጉ ክሌከሊ ካሇመኖሩም በሊይ በምክንያትነት
ተቀባይነት ሉኖራቸው አይገባም የሚባሌበት ሁኔታ ባሇመኖሩ የስር ፌርዴ ቤት በተጠቀሰው

400

ምክንያት እና ግምት ሊይ ተመስርቶ በዋስትና ወረቀት የመሇቀቅ ማመሌከቻውን ባሇመቀበሌ
በመወሰኑ መሰረታዊ የህግ ስህተት ፇጽሟሌ ሇማሇት አሌተቻሇም፡፡
በላሊም በኩሌ ቅሬታው ሇሰበር ችልት ሲቀርብ የፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት
ከዚህ ቀዯም በሰበር መ/ቁ 31734 ከሰጠው ትርጉም አንፃር ሇማየትም እንዱቻሌ ተብል ቢሆንም
በተጠቀሰው መዝገብ ተከሳሹ የብዙ ሃገር ፓስፖርትና ቪዛ በእጁ ስሇሚገኝ ብቻ የዋስትና
ግዳታውን

አክብሮ

ሉቀርብ

አይችሌም

ሇማሇት

የሚያስችሌ

በቂ

መንዯርዯሪያ

ምክንያት

ስሊሇመሆኑ፤ እንዱሁም የዋስትና ግዳታውን አክብሮ እንዱቀርብ የሚያዯርግ ትዕዛዝ መስጠት
እንዯሚቻሌ የተወሰነበት ከመሆኑ ውጭ በሁሇቱ መዛግብት የቀረበው ክርክር እና ዋስትና
ሇመከሌከሌ

መንዯርዯሪያ

የተዯረጉት

ምክንያቶች

ተመሳሳይ

ናቸው

የሚባለ

ሆነው

አሊገኘናቸውም፡፡
በአጠቃሊይ የስር ፌርዴ ቤት በህጉ ተቀባይነት የሊቸውም የማይባለ ምክንያቶች ሊይ በመመስረት
አመሌካች የዋስትና መብት ቢፇቀዴሊቸው የዋስትና ግዳታውን አክብረው ፌርዴ ቤት በየቀጠሮው
ይቀርባለ የሚሌ ዕምነት ሉጣሌበት የሚያስችሌ ሁኔታ የሇም በማሇት በዋስትና ወረቀት
የመሇቀቅ ማመሌከቻውን በወ/መ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 67/ሀ/ መሰረት ባሇመቀበሌ በመወሰኑ፤ እንዱሁም
ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤትም የይግባኝ ማመሌከቻውን ባሇመቀበሌ በመወሰኑ የተፇፀመ መሰረታዊ
የህግ ስህተት ባሇመኖሩ ተከታዩን ወስነናሌ፡፡
ው ሣ ኔ
በፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በወ/መ/ቁጥር 141352 ጥቅምት 1 ቀን 2009 ዒ.ም. የተሰጠው
ብይን፤ እንዱሁም በፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በወ/ይ/መ/ቁ 133103 ጥቅምት 15 ቀን 2009
ዒ.ም የተሊሇፇው ውሳኔ በወ/መ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 75/2/ መሠረት በአብሊጫ ዴምፅ ፀንቷሌ፡፡ መዝገቡ
ተዘግቷሌ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡

የማይነበብ የአራት ዲኞች ፉርማ አሇበት
የሌዩነት ሃሳብ
እኔ በተራ ቁጥር አንዴ ስሜ የተገሇፀው ዲኛ አብሊጫው ዴምፅ በዯረሰበት ዴምዲሜና ውሳኔ
ያሌተስማማሁ

በመሆኑ

በሀሳብ

ተሇይቻሇሁ፡፡

በሀሳብ

የተሇየሁባቸውን

ምክንያቶች

ግሌፅ

ሇማዴረግ በመጀመሪያ ተጠሪ በአመሌካች ሊይ ያቀረባቸውን የወንጀሌ ክሶች ይዘት፣ የስር ፌርዴ
ቤት የተጠሪን ማስረጃ ከተሰማ በኋሊ አመሌካች መከሊከያ ማስረጃ ማቅረብ ሳያስፇሌገው
በወንጀሇኛ መቅጫ ስነ ስርዒት ሔግ ቁጥር 141 መሰረት በነፃ እንዱሰናበት የሰጠውን ብይንና
ብይኑን በማስተካከሌ አመሌካች በዋስ ሌሇቀቅ ይገባሌ በማሇት ያቀረበውን ጥያቄ ውዴቅ
ሇማዴረግ የስር ፌርዴ ቤት የሰጣቸውን ምክንያቶች በአጭሩና በዝርዝር መግሇፁ አስፇሊጊ ነው
ብየ ሰሇማስብ ከዚህ ቀጥል በአጭሩ አስፌሬሇሁ፡፡
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1. ተጠሪ በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በወንጀሌ መዝገብ ቁጥር 141352 ባቀረበው የወንጀሌ
ክስ
አመሌካች በወንጀሌ ሔግ አንቀፅ 33፣ አንቀፅ 32 እና አንቀፅ 411 ንዐስ አንቀፅ
1/ሏ/ እና ንዐስ አንቀፅ 2 በመተሊሇፌ ከሊይ ቁጥሩ በተገሇፀው የወንጀሌ መዝገብ
አንዯኛና ሁሇተኛ ተከሳሽ ሆነው ከተከሰሱት የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባሇስጣኖች
ጋር በመሆን የመንግስት ስራ በማያመች ሁኔታ የመምራት ከባዴ የሙስና ወንጀሌ
ፇፅሟሌ በማሇት በሁሇተኛው የወንጀሌ ክስ አቅርቦበታሌ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ ተጠሪ
አመሌካች በስር ፌርዴ ቤት አስራ ዘጠነኛ ተከሳሽ የሆነው ጄ ኤች ሴሚክስ ኃሊፉነቱ
የተወሰነ የግሌ ማህበር ስራ አስኪያጅ እንዯሆነ ገሌፆ፤
አስራ ዘጠነኛ ተከሳሽ የአዋጅ ቁጥር 285/1994 አንቀፅ 49 በመተሊሇፌ ከ1998 ዒ.ም
እስከ 2004 የሰበሰበውን ተጨማሪ እሴት ታክስ ብር 20‚111‚328.94 አሳውቆ
ያሇመክፇሌ ወንጀሌ ፇፅሟሌ በማሇት በሰሊሳ ሰባተኛው ወንጀሌ ክስ ሊይ የገሇፀ
ሲሆን፣

አመሌካች

የ19ኛ

ተከሳሽ

ስራ

አስኪያጅ

ሆኖ

ሲሰራ

የአዋጅ

ቁጥር

285/1994 አንቀፅ 56 እና አንቀፅ 49 በመተሊሇፌ በሰሊሳ ሰባተኛው ክስ የተገሇፀውን
የወንጀሌ ዴርጊት ፇፅሟሌ በማሇት በሰሊሳ ስምንተኛው የወንጀሌ ክስ አቅርቦበታሌ፡፡
አስራ ዘጠነኛ ተከሳሽ የአዋጅ ቁጥር 285/1994 አንቀፅ 50 ንዐስ አንቀፅ /1/ እና
ንዐስ አንቀፅ 3/ሇ/ በመተሊሇፌ የሰበሰበውን ተጨማሪ እሴት ታክስ አሳውቆ መክፇሌ
ሲገባው

1998

ዒ.ም

እስከ

2004

የሰበሰበውን

ተጨማሪ

እሴት

ታክስ

ብር

20‚111‚328.94 የሰበሰበውን ተጨማሪ እሴት ታክስ በመዯበቅና የተጭበረበረ መረጃ
ሇግብር አስገቢው መስሪያ ቤት የመስጠት ወንጀሌ ፇፅሟሌ በማሇት በሰሊሳ ዘጠነኛው
የወንጀሌ ክስ ሊይ የገሇፀ ሲሆን፣ አመሌካች የ19ኛ ተከሳሽ ስራ አስኪያጅ ሆኖ ሲሰራ
የአዋጅ ቁጥር 285/1994 አንቀፅ 56/1/ እና አንቀፅ 50 ንዐስ አንቀፅ /1/ እና ንዐስ
አንቀፅ 3/ሇ/ በመተሊሇፌ በሰሊሳ ዘጠነኛው ክስ የተገሇፀውን የወንጀሌ ዴርጊት ፇፅሟሌ
በማሇት በአርባኛው የወንጀሌ ክስ አቅርቦበታሌ፡፡
አስራ

ዘጠነኛ

ተከሳሽ

የአዋጅ

ቁጥር

286/1994

አንቀፅ

96

የተመሇከተውን

በመተሊሇፌ ከ2001 ዒ.ም እስከ 2004 29, 433, 214.24 ያገኘውን ትክክሇኛ ገቢ
አሳውቆ መከፇሌ የሚገባውን ገቢ ግብር ያሇመክፇሌ ወንጀሌ ፇፅሟሌ በማሇት በአርባ
አንዯኛው ወንጀሌ ክስ ሊይ የገሇፀ ሲሆን፣ አመሌካች 19ኛ ተከሳሽ ስራ አስኪያጅ ሆኖ
ሲሰራ የአዋጅ ቁጥር 286/1994 አንቀፅ 102/1/ እና አንቀፅ 97 ንዐስ አንቀፅ /1/ እና
ንዐስ አንቀፅ 3/ሇ/ በመተሊሇፌ በአርባ አንዯኛው ክስ የተገሇፀውን የወንጀሌ ዴርጊት
ፇፅሟሌ በማሇት በአርባ ሁሇተኛው የወንጀሌ ክስ አቅርቦበታሌ፡፡
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አስራ ዘጠነኛ ተከሳሽ የአዋጅ ቁጥር 286/1994 አንቀፅ 97 ንዐስ አንቀፅ /1/ እና
ንዐስ አንቀፅ 3/ሇ/ የተመሇከተውን በመተሊሇፌ ከ2001 ዒ.ም እስከ 2004 ዒ.ም ብር
29‚433‚214.24 ያገኘውን ትክክሇኛ ገቢ አሳውቆ መክፇሌ የሚገባው ገቢ ግብር
በመዯበቅና ያሇመክፇሌ ወንጀሌ ፇፅሟሌ በማሇት በአርባ ሶስተኛው ወንጀሌ ክስ ሊይ
የገሇፀ ሲሆን፣ አመሌካች 19ኛ ተከሳሽ ስራ አስኪያጅ ሆኖ ሲሰራ የአዋጅ ቁጥር
286/1994 አንቀፅ 102/1/ እና አንቀፅ 97 ንዐስ አንቀፅ /1/ እና ንዐስ አንቀፅ 3/ሇ/
በመተሊሇፌ በአርባ ሶስተኛው ክስ የተገሇፀውን የወንጀሌ ዴርጊት ፇፅሟሌ በማሇት
በአርባ አራተኞው የወንጀሌ ክስ አቅርቦበታሌ፡፡
አመሌካች በአዋጅ ቁጥር 622/2001 አንቀፅ 98 የተመሇከተውን በመተሊሇፌ ከቀረጥ
ነፃ ያስገባቸውን የቀረጥ መጠናቸው 197556.61 የሆኑ መሳሪያዎች ከተፇቀዯሇት
ተግባር ወጭ ተጠቅሟሌ በማሇት በአርባ አምስተኛው የወንጀሌ ክስ አቅርቦበታሌ፡፡
2. አመሌካች በሁሇተኛው የወንጀሌ ክስ የተከሰሰበትን ወንጀሌ ማሇትም አመሌካች ከመንግስት
ባሇስሌጣናት ጋር በመሆን በወንጀሌ ሔግ አንቀፅ 33 እና አንቀፅ 411 ንዐስ አንቀፅ 1/ሏ/
እና ንዐስ አንቀፅ 2 በመተሊሇፌ ፇፅሞታሌ የተባሇው ከባዴ የሙስና ወንጀሌ ከአስር አመት
በሊይ የሚያስቀጣ የሙስና ወንጀሌ በመሆኑ፣ በአዋጅ ቁጥር 434/97 አንቀፅ 4/1/ መሰረት
አመሌካች

በዋስትና

ወረቀት

እንዱሇቀቅ

የሔጉ

ዴንጋጌ

ስሇማይፇቀዴሇት

አመሌካች

በማረሚያ ቤት ሆኖ ሲከራከር ቆይቷሌ፡፡ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ሏምላ 26 ቀን
2008 ዒ.ም በዋሇው ችልት አመሌካች በሁሇተኛው የወንጀሌ ክስ የተከሰሰበትን ከባዴ
የሙስና ወንጀሌ የፇፀመ ስሇመሆኑ ተጠሪ በበቂ ሁኔታ ያሊስረዲ በመሆኑ፣ ተከሳሹ
የመከሊከያ ማስረጃ ማቅረብ ሳያስፇሌገው በወንጀሇኛ መቅጫ ስነ ስርዒት ሔግ ቁጥር 141
መሰረት በነፃ እንዱሰናበት በማሇት ብይን ሰጥቷሌ፡፡ በላሊ በኩሌ አመሌካች የተጨማሪ
እሴት ታክስ አዋጅ ቁጥር 285/94 እና የገቢ ግብር አዋጅ ቁጥር 286/1994 በመተሊሇፌ
በበኩሊቸው የወንጀሌ ክሶች ከሳሽ /ተጠሪ/ በበቂ ሁኔታ ያስረዲ በመሆኑ ተከሳሽ /አመሌካች/
የመከሊከያ ማስረጃ እንዱያቀርብ የስር ፌርዴ ቤት ብይን ሰጥቷሌ፡፡
3. የስር ፌርዴ ቤት የሰጠውን ብይን ከሰማ በኋሊ አመሌካች ሏምላ 26 ቀን 2008 ዒ.ም
በተፃፇ ማመሌከቻ፣ በአዋጅ ቁጥር 434/97 አንቀፅ 4/1/ መሰረት በዋስትና ወረቀት
እንዲይሇቀቅ ከማያስከሇክሇው ከባዴ ሙስና የወንጀሌ ክስ ፌርዴ ቤቱ የመከሊከያ ማስረጃ
ማቅረብ ሳያስፇሌገው በወንጀሇኛ መቅጫ ስነ ስርዒት ሔግ ቁጥር 141 መሰረት በነፃ
እንዱሰናበት ብይን የተሰጠ መሆኑንና ተከሊከሌ የተባሇባቸው ላልች ወንጀልች በዋስትና
የመሇቀቅ መብትን የሚያስከሇክለ መሆኑን ገሌፆ፣ በዋስ የመሇቀቅ መብቴ ይከበርሌኝ
በማሇት አመሌክቷሌ፡፡ አመሌካች ሊቀረበው የዋስትና ጥያቄ ተጠሪ ነሏሴ 2 ቀን 2008 ዒ.ም
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እና መስከረም 23 ቀን 2009 ዒ.ም መሌስ የሰጠ መሆኑን የስር ፌርዴ ቤት ብይን ያሳያሌ፡፡
የስር ፌርዴ ቤት ግራ ቀኙ በዋስትናው ጥያቄ ሊይ ያዯረጉትን ክርክር ከመረመረ በኋሊ፤
ተከሳሽ በተዯራራቢ ወንጀሌ ማሇትም በ37ኛ ፣ 38፣ 40፣ 41፣ 42፣43፣44፣ እና
በ45ኛ በዴምሩ በስምንት ክሶች ብር 50,374,960 ተጨማሪ እሴት ታክስና ገቢ
ግብር

አሳውቆ

ያሇመክፇሌ

ወንጀሌ

ፇጽሟሌ

ተብል

በተዯራራቢ

ወንጀልች

የተከሰሰና ክሶቹ ተዯራራቢ የወንጀሌ ቅጣት የሚያስከትለ በመሆናቸው፣
ተከሳሽ የተከሰሰባቸው ተጨማሪ እሴት ታክስና ገቢ አሳውቆ ያሇመክፇሌ ተዯራራቢ
ወንጀልች ሳይከፌሌ ቀርቷሌ የተባሇው ታክስና ግብር ከፌተኛ የገንዘብ መጠን
ያሇው (ብር 50,374,960) በመሆኑና ወንጀለ በአገር ኢኮኖሚ ሊይ የሚያሳዴረው
ተጽዕኖ ከፌተኛነት ሲታይ የዴርጊቱ አፇፃፀም አዯገኝነትና የወንጀለ ከባዴነት
ተከሳሹ

በዋስትና

ቢወጣ

ይቀርባሌ

ብል

መገመት

የማያስችሌ

ምክንያት

በመሆኑና፣
ተከሳሹ ያሇውን ኢኮኖሚ አቅም ተጠቅሞ ከአገር አይወጣም የሚሇውን ግምት
ሉያስተባብሌ የሚችሌ አሳማኝ ምክንያት በከሳሽ በኩሌ ስሊሌቀረበ በወንጀሇኛ
መቅጫ ስነ ስርዒት ህግ ቁጥር 67 (ሀ) እና የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር
መዝገብ ቁጥር 59304 በሰጠው አስገዲጅ ትርጉም መሠረት ተከሳሽ በዋስ ቢሇቀቅ
የዋስትና ግዳታውን አክብሮ ሉቀርብ አይችሌም የሚሌ እምነት ያሇን በመሆኑ
ተከሳሹ በማረሚያ ቤት ሆኖ ይከራከር በማሇት ብይን ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች የሰበር
አቤቱታ ያቀረበው የስር ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚ ችልት የአመሌካችን ዋስትና
መብት ሇመገዯብ የሰጡት ምክንያት የህገ መንግስቱንና የላልች ህግ ዴንጋጌዎችን
የተከተሇ አይዯሇም በማሇት ሲሆን ግራ ቀኙ የጽሐፌ ክርክራቸውን አቅርበዋሌ፡፡
4. በእኔ በኩሌ የስር ፌርዴ ቤት አመሌካች ያቀረበውን የዋስትና ጥያቄ ውዴቅ ሇማዴረግ
በብይኑ ሊይ ያሰፇራቸው ምክንያቶች ህጋዊ ተቀባይነት ያሊቸው ስሇመሆናቸው የስር ፌርዴ
ቤት ተከሳሽ በዋስ ቢሇቀቅ ያሇውን ከፌተኛ የኢኮኖሚ አቅም ተጠቅሞ ከአገር የማይወጣ
ስሇመሆኑ የማስረዲት ግዳታውን አሌተወጣም በማሇት የሰጠው ትርጉምና የፋዳራሌ
ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት በሰበር መዝገብ ቁጥር 59304 የተሰጠውን አስገዲጅ የህግ
ትርጉም በዋቢነት የጠቀሰበት ሁኔታ በሰበር ሉታረም የሚገባው መሠረታዊ የህግ ስህተት
አሇበት የሚሌ ሀሳብ አሇኝ፡፡
በመርህ ዯረጃ የተከሰሱ ሰዎች በዋስትና የመፇታት መብት ያሊቸው መሆኑ በህገ መንግስቱ
አንቀጽ 19 ንዐስ አንቀፅ 6 የመጀመሪያው ሏረግ ‛የተያዙ ሰዎች በዋስ የመፇታት መብት
አሊቸው“ በማሇት ቃሌ በቃሌ የተዯነገገ ሲሆን በህግ በተዯነገጉ ሁኔታዎች ፌርዴ ቤት
የተከሳሹን በዋስትና የመሇቀቅ ጥያቄ ውዴቅ በማዴረግ የተከሳሹ በዋስትና የመሇቀቅ መብት
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ተገዴቦ ሉቆይ እንዯሚችሌ በህግ መንግስቱ አንቀጽ 19 ንዐስ አንቀጽ 6 ተከታዩ ሏረግ
ይዯነግሌ፡፡

በአገራችን

የተከሳሽን

በዋስትና

የመሇቀቅ

መብት

ሔግ

አውጭው

በሔግ

የገዯበባቸው ሁኔታዎች አለ፡፡ ሔግ አውጭው የዋስትና መብትን አስገዲጅ በሆኑ የህግ
ዴንጋጌዎች በከሇከሇባቸው ወንጀልች የተከሰሱ ሰዎችን ዲኞች በዋስ የመፌታት ፇቃዯ
ስሌጣን የሊቸውም፡፡ ሔግ አውጭው የተከሳሽን በዋስትና የመሇቀቅ መብት አስገዲጅ የህግ
ዴንጋጌ የገዯበው በወንጀሇኛ መቅጫ ስነ ስርዒት ህግ ቁጥር 63 ንዐስ አንቀጽ 1 እና
በተሻሻሇው ሌዩ የሙስና የስነ ስርዒት ህግ ቁጥር 434/1997 አንቀጽ 4 ንዐስ አንቀጽ1
በተመሇከቱ ወንጀልች የተከሰሱ ሰዎችን የሚመሇከት ነው፡፡
5. ሔግ አውጭው የተከሳሽን በዋስትና የመሇቀቅ መብት በህግ ከገዯበባቸው ከሊይ ከተመሇከቱት
ሁኔታዎች ውጭ በሆኑ ላልች ወንጀልች የተከሰሱ ሰዎች በመርህ ዯረጃ የቀረበባቸው
የወንጀሌ ክስ ሉያስከትሌ የሚችሇው ከፌተኛ የወንጀሌ ቅጣትና በተከሳሹ ሊይ የቀረበው
የወንጀሌ ክስ ብዛት ግምት ውስጥ ሳይገባ በህገ መንግስቱ አንቀጽ 19 ንዐስ አንቀጽ 6
መሠረት

በዋስ

የመሇቀቅ

መብት

አሊቸው፡፡

በህግ

በዋስትና

የመሇቀቅ

መብታቸውን

በማያስገዴቡ ወንጀልች የተከሰሱ ሰዎች በዋስትና የመሇቀቅ መብት የሚገዯበው መንግስትና
ሔዝብን ወክል የሚከራከረው ዏቃቤ ህግ የተከሳሹን በዋስ መሇቀቅ በመቃወም ክርክር
ሲያነሳና ፌርዴ ቤቱ ግራ ቀኙ በዋስትናው ሊይ ያቀረቡትን ክርክር ማስረጃ መርምሮ
የተከሳሹን በዋስ የመሇቀቅ መብት የሚገዴብ ውሳኔ ወይም ትዕዛዝ ሲሰጥ ነው፡፡ እዚህ ሊይ
የሚነሳው ጥያቄ ዲኞች በህግ የተሰጣቸውን ፇቃዯ ስሌጣን በመጠቀም ተከሳሹ በዋስ
እንዱሇቀቅ ወይም የተከሳሽ በዋስ የመሇቀቅ መብት ተገዴቦ እንዱቆይ ትዕዛዝ የሚሰጡት
ምን ምን ሁኔታዎችን መሰረት በማዴረግ ነው? የሚሇው ነጥብ ሲሆን ይህም በዝርዝር
ሲታይ፡

ፌርዴ ቤቶች በሔገ መንግስቱ አንቀጽ 19 ንዐስ አንቀጽ 6 የተረጋገጠው በወንጀሌ
የተከሰሱ ሰዎች በዋስትና የመሇቀቅ መብት የሚገዴብ ትዕዛዝ ወይም ውሳኔ
የሚሰጡት ምን አይነት ሌዩ ሁኔታ ሲያጋጥማቸው ነው?



ተከሳሹ በዋስ ሇመሌቀቅ የማያስችለና የተከሳሽን በዋስ የመሇቀቅ መብት በፌርዴ
ቤት ውሳኔ ወይም ትዕዛዝ በሌዩ ሁኔታ ሇመገዯብ የሚያስችለ ሁኔታዎች ያለ
መሆኑን የማስረዲት ግዳታ ያሇበት



ማን ነው?

ተከሳሹን በዋስ ሇመሌቀቅ የማያስችለና የተከሳሹን በዋስ የመሇቀቅ መብት በፌርዴ
ቤት ውሳኔ (ትዕዛዝ በሌዩ ሁኔታ ሇመገዯብ የሚያስችለ ሁኔታዎች ያለ መሆኑን
የማስረዲት ግዳታ ያሇበት ወገን፣ የማስረዲት ግዳታውን የሚወጣው በምን ዯረጃ
(standard of proof) እስከምን ዴረስ ነው? የሚለትን ነጥቦች በዝርዝር ማየት
የሚጠይቅ ነው፡፡
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6. ፌርዴ ቤቶች በህገ መንግስቱ አንቀጽ 19 ንዐስ አንቀጽ 6 የተረጋገጠውን በወንጀሌ የተከሰሱ
ሰዎች በዋስትና የመሇቀቅ መብት የሚገዴብ ትዕዛዝ ወይም ውሳኔ የሚሰጡባቸውን ጥቅሌ
ሁኔታዎች ህግ አውጭው በወንጀሇኛ መቅጫ ስነ ስርዒት ህግ ቁጥር 67 ሇማመሇከትና
ሇመዯንገግ ሞክሯሌ፡፡ በወንጀሇኛ መቅጫ ስነ ስርዒት ህግ ቁጥር 67 መሠረት አንዴ ተከሳሽ
በዋስትና የመሇቀቅ መብቱን በፌርዴ ቤት ትዕዛዝ ወይም ውሳኔ የሚገዯበው፡ሀ/ ተከሳሹ በዋስ ቢሇቀቅ የዋስትና ግዳታውን የማይፇጽም የሚመስሌ የሆነ እንዯሆነ
ሇ/ ተከሳሽ በዋስ ቢሇቀቅ ላሊ ወንጀሌ ይፇጽም ይሆናሌ ተብል ሲገመት ወይም
ሏ/

ምስክሮችን

በመግዛት

(በማባበሌ)

ወይም

አስረጅ

የሚሆኑበትን

ያጠፊሌ

ተብል

የሚገመት ሲሆን እንዯሆነ ቃሌ በቃሌ ተዯንግጓሌ፡፡
ከሊይ ዝርዝር ይዘታቸው የተገሇጸው የወንጀሇኛ መቅጫ ስነ ስርዒት ህግ ቁጥር 67
ዴንጋጌዎች መሠረታዊ ዒሊማ ተከሳሽ በዋስ ቢሇቀቅ በተጀመረው የወንጀሌ ምርመራ ወይም
በፌርዴ ቤት በተጀመረው የወንጀሌ ፌርዴ ሂዯት ሊይ አለታዊ ተጽዕኖ ሉያሳዴሩ የሚችለ
ተግባሮችን ሉፇጽም ይችሊሌ ብል ፌርዴ ቤቱ የሚገምተውን ተጠርጣሪ ወይም ተከሳሽ
በዋስትና የመሇቀቅ ጥያቄ ውዴቅ በማዴረግ በማረሚያ ቤት ሆኖ ክርክሩን እንዱከታተሌ
በማዘዝ፣ ወንጀሌ ምርመራው ወይም የፌርዴ ሂዯቱ ተከሳሹ በዋስ ተሇቅቆ ሉፇጽማቸው
ይችሊሌ ተብሇው ከሚገመቱ አለታዊ ተግባራት ነፃ በሆነ ሁኔታ እንዱጠናቀቅ ሇማስቻሌ
መሆኑን የወንጀሇኛ መቅጫ

ስነ ስርዒት ሔግ ቁጥር 67 ዴንጋጌዎች ባህሪ ይዘትና

መሠረታዊ ዒሊማ በማገናዘብ ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡
7. ከሊይ የተገሇጸውን መሠረታዊ ዒሊማ ሇማሳካት የተከሰሱ ሰዎች በዋስትና የመሇቀቅ መብት
እንዱገዴብ ፌርዴ ቤቶች የሚሰጡት ትዕዛዝ ወይም ውሳኔ በህገ መንግስት አንቀጽ 19 ንዐስ
አንቀጽ 6 ዕውቅናና ጥበቃ የተሰጠውን መብት የመገዯብ ውጤት ያሇው በመሆኑ፣ ፌርዴ
ቤቱ የተከሳሹን በዋስ የመሇቀቅ መብት የገዯበው በአግባቡ ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን
ክርክር የሚያስነሳ ነው፡፤ ከሁለም በሊይ ፌርዴ ቤቱ የተከሳሽን በዋስ የመሇቀቅ መብት
ሇመገዯብ የጠቀሳቸው ምክንያቶችና ያስቀመጣቸው ሁኔታዎች ህገ መንግስታዊና ህጋዊ
መሰረት ያሊቸው ናቸው ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን ክርክር የሚያስነሱ ናቸው፡፡
8. ሇዚህም መሠረት የሚሆነው የህገ መንግስቱ አንቀጽ 20 ንዐስ አንቀጽ 3 ዴንጋጌ ይዘትና
ትርጓሜ፣ ዴንጋጌው በመንግስት ሊይ የሚጥሇው ግዳታና ኃሊፉነት በወንጀሌ ፌርዴ ሂዯት
ሊይ

የሚኖረው

ተግባራዊ

ተፇፃሚነትና

የሚያስከትሇው

ህጋዊ

ውጤት

ነው፡፡

በህገ

መንግስቱ አንቀጽ 20 ንዐስ አንቀጽ 3 ‛የተከሰሱ ሰዎች በፌርዴ ሂዯት ባለበት ጊዜ ሁለ
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በተከሰሱበት ወንጀሌ እንዯጥፊተኛ ያሇመቆጠርና በምስክርነት እንዱቀርቡም ያሇመገዯዴ
መብት አሊቸው“ በማሇት የሚዯነግግ

ሲሆን፣ የዚሁ ዴንጋጌ የእንግሉዘኛ ቅጅ ‛During

proceedings accused persons have the right to be presumed innocent until
proved guilty according to the law and not to be compelled to testify against
themselves“ ተብል ተዯንግጓሌ፡፡
9. ተከሳሹ ከፌርዴ በፉት ንጹህ ነው ተብል የመገመት ህገ መንግስታዊ መብት ያሇው
በመሆኑ፣ ተከሳሽ በዋስ ከተሇቀቀ በኋሊ ሇወዯፉት ይዘታቸው ከሊይ የተገሇጹት በወንጀሇኛ
መቅጫ ስነ ስርዒት ህግ ቁጥር 67 የተዯነገጉ አለታዊ ውጤት ከሚያስከትለ ተግባራት
አንደን ወይም ከአንዴ በሊይ የሆኑትን ይፇጽማሌ ብል ፌርዴ ቤቱ ከጅምሩ ግምት
እዲይዝበት ዋስትናና ጥበቃ ይሰጠዋሌ፡፡ ይህም ማሇት ፌርዴ ቤቱ ተከሳሹ ከቀረበበት
የወንጀሌ ክስ ውጭ የሆኑ በቂ ምክንያትና ማስረጃ ሳይቀርብበት ተከሳሹ በዋስ ቢሇቀቅ
በወ/መ/ስ/ስ/ህግ ቁጥር 67 ከተዘረዘሩት የተከሳሽን በዋስ የመሇቀቅ መብትን ሉያስገዴቡ
ከሚችለ ተግባራት አንዯኛውን ወይም ከአንዴ በሊይ የሆኑትን ሉፇጽም ይችሊሌ ብል ግምት
ሇመያዝና የተከሳሽን ዋስትና ጥያቄ እንዱሰርዝ ከሊይ ይዘቱን የገሇጽነው ህገ መንግስታዊ
ዴንጋጌ የሚፇቅዴ አይዯሇም በዚህ ምክንያት ተከሳሹ በዋስ ቢሇቀቅ በወ/መ/ስ/ስ/ሔግ ቁጥር
67 ከተዘረዘሩት በዋስ የመሇቀቅ መብትን ሉያስገዴቡ ከሚችለ ተግባራት አንዯኛውን ወይም
ከአንዴ

በሊይ

የሆኑትን

ሉፇጽም

ይችሊሌ

ብል

ፌርዴ

ቤቱ

ምክንያታዊ

ግምትና

መዯሚዯሚያ ሊይ ሉዯርስ የሚችሌባቸውን ፌሬ ነገሮች የማቅረብና የማስረዲት ግዳታ
(burdon of proof) ያሇበት ዏቃቤ ህግ ነው፡፡
10. በእርግጥ የዏቃቤ ህግ የማስረዲት ሸክም ዯረጃና መጠን (standard of proof) ተከሳሹ
በዋስ ቢሇቀቅ በወ/መ/ስ/ስ/ህግ ቁጥር 67 ከተዘረዘሩት በዋስ የመሇቀቅ መብትን ሉያስገዴቡ
ከሚችለ ተግባራት አንዯኛውን ወይም ከአንዴ በሊይ የሆኑትን በእርግጠኝነት የሚፇፅም
መሆኑን በበቂ ሁኔታ የሚያረጋግጥ ማስረጃ በማቅረብ መሆን አይጠበቅበትም፡፡ የዏቃቤ ህግ
የማስረዲት ሸክም ዯረጃና መጠን (stanedard of proof) ተከሳሹ በዋስ ቢሇቀቅ፣ የዋስትና
ግዳታውን ሊይፇጽምና ቀጠሮውን አክብሮ ሊይመጣ ይችሊሌ፣ ወይም ተከሳሽ በዋስ ቢሇቀቅ
ላሊ ወንጀሌ ይፇጽም ይሆናሌ ወይም ተከሳሹ በዋስ ቢሇቀቅ ምስክሮችን በመግዛት
(በማባበሌ) ወይም አስረጅ የሚሆኑበትን ያጠፈሌ ብሇው ዲኞች የህሉና ግምት ሇመውሰዴ
የሚያስችለ ህጋዊ ተቀባይነት ያሊቸውና ታዒማኒነት ያሊቸውን ፌሬ ነገሮች ከማቅረብ ያሇፇ
አይዯሇም፡፡ ይህም ዲኞች የተከሳሹን የዋስትና ጥያቄ ውዴቅ የሚያዯርግ ትዕዛዝ የሚሰጡት
በመጀመሪያ ዏቃቤ ህግ ተከሳሽ በዋስ ቢሇቀቅ ከተከሰሰበት ጉዲይ ጋር በተያያዘ ወዯ ፉት
የሚኖረው ባህሪ ሉፇጽም የሚችሊቸው ተግባራትና ስነ ምግባሩ ጥሩ አይሆንም ከሚሌ
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ምክንያታዊ ጥርጣሬና ግምት ሊይ እንዱዯርሱ የሚያስችሌ ማስረጃ ወይም ፌሬ ነገር
ሲያቀርብና ሲያስረዲ መሆኑን ያሳያሌ፡፡
11. ከሊይ የተገሇጸውን መሠረታዊ ሀሳብ ይዤ የስር ፌርዴ ቤት የአመሌካችን በዋስ የመሇቀቅ
መብት ሇመገዯብ የሰጣቸውን ምክንያቶች አንዴ በአንዴ ተመሌክቻሇሁ፡፡ የስር ፌርዴ ቤት
የአመሌካችን በዋስ የመሇቀቅ መብት ሇመገዯብ የሰጠው የመጀመሪያው ምክንያት ተከሳሽ
የተጨማሪ እሴት ታክስና የገቢ ግብር አሳውቆ ባሇመክፇለ ተዯራራቢ የወንጀሌ ቅጣት
የሚያስከትለ ተዯራራቢ የወንጀሌ ክሶች ቀርበውበታሌ፡፡ አመሌካች በስምንት የወንጀሌ ክሶች
መጠኑ ብር 50,374-960 ግብርና ታክስ ያሇመክፇሌ ወንጀሌ ፇጽሟሌ ተብል በተዯራራቢ
ወንጀልች ተከሷሌ፡፡ ተከሳሽ የተከሰሰባቸው ተዯራራቢ የወንጀሌ ክሶች ተዯዯራቢና ከባዴ
የወንጀሌ ቅጣት የሚያስከትለ በመሆናቸው በወንጀለ ያሌተከፇሇው የግብር የገንዘቡ መጠን
ከፌተኛ በአገር ኢኮኖሚ ሊይ የሚኖረው አስተዋፅኦ የዴርጊቱ አፇፃፀም አዯገኛነት ያሇው
በመሆኑ አመሌካች በዋስ ቢሇቀቅ የዋስትና ግዳታውን አክብሮ አይቀርብም የሚሌ ነው፡፡
12. ከሊይ እንዯተገሇጸው“ የተከሰሱ ሰዎች በፌርዴ ሂዯት ባለበት ጊዜ ሁለ በተከሰሱበት ወንጀሌ
እንዯጥፊተኛ ያሇመቆጠርና በምስክርነት እንዱቀርቡም ያሇመገዯዴ መብት አሊቸው“ በማሇት
የህገ መንግስቱ አንቀጽ 20 ንዐስ አንቀጽ 3 መዯንገጉ፣ የአመሌካችን በዋስትና የመሇቀቅ
መብት በፌርዴ ቤት ትዕዛዝ ሇማስገዯብ ዏቃቤ ህግ በተከሳሽ ሊይ ያቀረበውን የወንጀሌ ክስ
ይዘት፣ ብዛትና ወንጀለ ሉያስቀጣ የሚችሇው ቅጣት ክብዯት መከራከሪያ አዴርጎ ሉያቀርብ
እንዯማይችሌ እና ዏቃቤ ህግ መከራከሪያ አዴርጎ ቢያቀርበው እንኳ ይህ ምክንያት
የተከሳሽን በዋስ የመሇቀቅ መብት ሇመገዯብ የሚያስችሌ ህጋዊ መሠረትና ተቀባይነት ያሇው
ምክንያት ተዯርጎ በፌርዴ ቤት መወሰዴ የላሇበት መሆኑን ነው፡፡ በአንዴ ሰው ሊይ ዏቃቤ
ህግ ብዙ የወንጀሌ ክሶች ማቅረቡ ብቻውን ተከሳሹ በዋስ ቢሇቀቅ የዋስትና ግዳታውን
አክብሮ ሉቀርብ አይችሌም ከሚሇው ምክንያታዊ ጥርጣሬና ግምት ሇማዴረስ የሚያስችሌ
ህጋዊ ተቀባይነት ያሇው ፌሬ ነገር (ማስረጃ) ሉሆን አይችሌም፡፡ ምክንያቱም አንዴ ተከሳሽ
የተከሰሰው

በአንዴ

የወንጀሌ

ክስ

ወይም

በብዙ

የወንጀሌ

ክሶች

መሆኑ፣ተከሳሹ

በተከሰሰባቸው ሁለም የወንጀሌ ክሶች በህገ መንግስቱ አንቀጽ 20 ንዐስ አንቀጽ 3
በተዯነገገው መሠረት እንዯጥፊተኛ ያሇመቆጠር መብቱን የሚያሳጣው አይዯሇም፡፡

የተከሳሽ

ከፌርዴ በፉት ንፁህ ነው ተብል የመገመት ህገ መንግስታዊ መብት በአንፃራዊነት መብቱን
የማክበርና ማስከበር ግዳታ ባሇበት

መንግስት

ሊይ በጠቅሊሊውና

አግባብነት

ባሊቸው

የመንግስት አካሊት ሊይ በሌዩ ሁኔታ የሚያስከትሇው ኃሊፉነት አሇ፡፡
13. የተከሳሽ በተከሰሰበት (በተከሰሰባቸው) ወንጀልች ከፌርዴ በፉት ንጹህ ነው ተብል የመገመት
ህገ መንግስታዊ መብት በተከሳሹ ሊይ የቀረበውን የወንጀሌ ክስ በሚያየው የዲኝነት አካሌ(
ፌርዴ ቤት) እንዯ አንዴ የመንግስት አካሌና ጉዲዩን በሚያዩ ዲኞች ሊይ የሚጥሇው ግዳታና
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ኃሊፉነት

አሇ፡፡

ይኽውም

ህገ

መንግስታዊ

ኃሊፉነትና

ግዳታ

ተከሳሽ

በተከሰሰበት

(በተከሰሰባቸው) ወንጀልች ከፌርዴ በፉት ንጹህ ነው ተብል የመገመት መብት የማክበርና
የማስከበር ግዳታ እንዯሆነ የህገ መንግስቱን አንቀጽ 20 ንኡስ አንቀጽ 3 እና የህገ
መንግስቱ አንቀጽ 13 ንዐስ አንቀጽ 1 ዴንጋጌዎች ይዘት ተግባራዊ ተፇፃሚነትና ህጋዊ
ውጤት በማገናዘብ ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡ የዲኝነት አካለ እንዯተቋምና የወንጀሌ ጉዲዩን
የሚያዩት ዲኞች የተከሳሽን በተከሰሰበት (በተከሰሰባቸው) ወንጀልች ከፌርዴ በፉት ንፁህ
ነው ተብል የመገመት መብት የማክበር ኃሊፉነታቸውን የሚወጡት የተከሳሹ ጉዲይ
መታየት ከተጀመረበት ጊዜ ጀምሮ እስከሚጠናቀቅ ዴረስ በሚሰጡት ትዕዛዝ ወይም ውሳኔ
ከህግ አግባብ

ውጭ

ሳይሸራረፈ

ሇተከሳሹ

መብት

ዕውቅናና

ከበሬታ

መስጠታቸውን

በሚያረጋግጥ ሁኔታ ጉዲዩን አይተው እሌባት ሲሰጡ መሆኑን የህገ መንግስቱን አንቀጽ 20
ንዐስ አንቀጽ 3 እና የህገ መንግስቱ አንቀጽ 13 ንዐስ አንቀጽ 1 ዴንጋጌዎች ያሳያለ፡፡
14. ይህም ዏቃቤ ህግ የተከሳሽን በዋስ የመሇቀቅ መብት ሇማስገዯብ የሚያቀርበው ምክንያት
ፌሬ ጉዲይና ማስረጃ ተከሳሹ ከተከሰሰበት (ከተከሰሰባቸው) ወንጀልች ይዘት ብዛትና ክብዯት
ውጭ የሆኑ ላልች ምክንያቶች መሆን ያሇበት መሆኑን ያሳያሌ፡፡ የወንጀሌ ጉዲዩን
የሚያዩት ዲኞች የተከሳሽን የዋስትና ጥያቄ ውዴቅ ሇማዴረግ ትዕዛዝ ወይም ውሳኔ
የሚሰጡት በተከሳሽ ሊይ የቀረበበትን የወንጀሌ ክስ ወይም ክሶች ይዘት ብዛትና ክብዯት
ተከሳሽ በዋስትና

ወረቀት

እንዲይሇቀቅ ሇመወሰን የሚያስችሌ በቂና ህጋዊ ምክንያት

አዴርገው በመቀበሌ መሆን አይገባም፡፡ ምክንያቱም የተከሰሱ ሰዎች በፌርዴ ሂዯት ባለበት
ጊዜ ሁለ በተከሰሱበት ወንጀሌ እንዯጥፊተኛ ያሇመቆጠርና በምስክርነት እንዱቀርቡም
ያሇመገዯዴ መብት አሊቸው“ በማሇት በህገ መንግስቱ አንቀጽ 20 ንዐስ አንቀጽ 3
የተዯነገገው ዴንጋጌ ዲኞች የፌርዴ ሂዯቱ ሳይጠናቀቅና በተከሳሽ ሊይ የጥፊተኝነት ውሳኔ
ከመስጠታቸው በፉት ዏቃቤ ህግ በተከሳሽ ሊይ ብዙ የወንጀሌ ክስ ስሇቀረበበትና ተከሳሹ
በቀረቡበት የወንጀሌ ክሶች ጥፊተኛ ተብል ተዯራራቢ የወንጀሌ ቅጣት ሉጣሌበት ስሇሚችሌ
ተከሳሹ ወዯ ፉት ጥፊተኛ ሆኖ ቢገኝ የሚጣሌበትን ተዯራራቢ ቅጣት በመፌራት የዋስትና
ግዳታውን

አክብሮ

በቀጠሮው

ቀን

ፌርዴ

ቤት

ሊይቀርብ

ይችሊሌ

የሚሌ

ግምትና

መዯምዯሚያ እንዱይዙ የሚፇቅዴ አይዯሇም፡፡ ዏቃቤ ህግ በተከሳሹ ሊይ ያቀረባቸውን
ወንጀሌ ክሶች ብዛትና ክብዯት መነሻ በማዴረግ የተከሳሽን ዋስትና መብት ሇመገዯብ ፌርዴ
ቤቶች የሚሰጡት ትዕዛዝ ወይም ውሳኔ ከጅምሩ የተከሳሽን ከፌርዴ በፉት ንፁህ ነው ተብል
የመገመት መብት የሚጥስ ነው፡፡
15. በአንጻሩ ዏቃቤ ህግ በተከሳሽ ሊይ ብዙ የወንጀሌ ክስ ስሊቀረበበትና ተከሳሹ በቀረቡበት
ወንጀሌ ክሶች ጥፊተኛ ተብል ተዯራራቢ የወንጀሌ ቅጣት ሉጣሌበት ስሇሚችሌ ተከሳሹ
ወዯፉት ጥፊተኛ ሆኖ ቢገኝ የሚጣሌበትን ተዯራራቢ ቅጣት በመፌራት የዋስትና ግዳታውን
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አክብሮ በቀጠሮው ቀን ፌርዴ ቤት ሊይቀርብ ይችሊሌ የሚሌ ግምትና መዯምዯሚያ በመያዝ
ዲኞች ተከሳሽ በእስር እንዱቆይ የሚሰጡት ትዕዛዝ በአንደ ወይም በላሊ መሌኩ የተከሳሹን
ከፌርዴ በፉት ንጹህ ነው ተብል መገመት መብት ከህግ አግባብ ውጭ የተሸራረፇና
ያሌተከበረ መሆኑን የሚያሳይ ነው፡፡ የስር ፌርዴ ቤት የሰጠው ትዕዛዝ በይዘቱም ሆነ
በውጤቱ፣ ተከሳሽ በዏቃቤ ህግ ከቀረቡበት የወንጀሌ ክሶች በተወሰኑት የወንጀሌ ክሶች
ወይም በሁለም የወንጀሌ ክሶች ጥፊተኛ ሉባሌና ሉቀጣ ስሇሚችሌ፣ ተከሳሽ ወዯ ፉት
ጥፊተኛ ቢባሌ በፌርዴ የሚወሰንበትን የወንጀሌ ቅጣት ሇማምሇጥ በዋስ ቢሇቀቅ ከአገር
ሉጠፊ ይችሊሌ የሚሌ ዕምነትና ግምት

ዲኞች ያሊቸው መሆኑን ያመሊክታሌ፡፡ ይህም በህገ

መንግስቱ አንቀጽ 20 ንዐስ አንቀጽ 3 እና በህገ መንግስቱ አንቀጽ 13 ንዐስ አንቀጽ 1
በተዯነገገው መሠረት ዲኞች የተከሳሽን ከፌርዴ በፉት ንጹህ ነው ተብል መገመት መብት
ባከበረና በሚያስከብር ሁኔታ ጉዲዩን አይተው እሌባት የመስጠት ግዳታና ኃሊፉነት በአግባቡ
እየተወጡ መሆናቸውን ጥያቄ ውስጥ የሚያስገባ ይሆናሌ፡፡ የስር ፌርዴ ቤት የተከሳሽን
ዋስትና

ጥያቄ

ውዴቅ

ሇማዴረግ

የተጠቀመበት

ከሊይ

የተገሇፀው

ምክንያት

ዲኞች

አስቀዴመው ተከሳሹ የተከሰሰባቸውን ወንጀልች ፇጽሟቸዋሌ የሚሌ ግምትና አቋም ሳይዙ
ገሇሌተኛ

ሆነው

ጉዲዩን

አይተዋሌ

ወይም

አሊዩም

የሚሌ

ክርክር

የሚያስነሳ

የህግ

አተረጓጎም ነው፡፡
16. በእኔ እምነት ዏቃቤ ህግ የተከሳሽን በዋስ የመሇቀቅ መብት በመቃወም ካቀረበው ክርክር
አንፃር፣ ተከሳሹ በዋስ ቢሇቀቅ በወንጀሇኛ መቅጫ ስነ ስርዒት ህግ ቁጥር 76 (ሀ)
በተዯነገገው

መሠረት

ተከሳሽ

የዋስትና

ግዳታውን

የማይፇጽም

ይመስሊሌ

ወይም

አይመስሌም? የሚሇውን ጭብጥ ሇመወሰን ፌርዴ ቤቱ መመሌከትና መመዘን ያሇበት
በተከሳሹ ሊይ ዒቃቤ ህግ ያቀረበው ወንጀሌ ክስ ብዛትና ክብዯት ሳይሆን የተከሳሽ ግሊዊ
ሁኔታ ባህሪውን፣ ስብዕናውን እና ተከሳሹ በዋስ ቢሇቀቅ የዋስትና ግዳታውን በማክበር
የፌርዴ ሂዯቱን እንዱከታተሌ ሉያዯርጉት የሚያስችለ ግሊዊ፣ ቤተሰባዊ፣ ኢኮኖሚያዊና
ማህበራዊ ሁኔታዎችና ላልች ተጨባጭ ኩነቶች መኖራቸውን ወይም አሇመኖራቸውን
በመመዘን መሆን እንዲሇበት የሔገ-መንግስቱ አንቀጽ 19 ንዐስ አንቀጽ 6፣ አንቀጽ 20 ንዐስ
አንቀጽ 3፣ አንቀጽ 13 ንዐስ አንቀጽ 1 እና የወንጀሇኛ መቅጫ ስነ- ስርዒት ሔግ ቁጥር
67/ሀ/ ዴንጋጌዎች

የጣምራ ንባብ ይዘት፣ ዒሊማና ተግባራዊ ተፇጻሚነት ያሳያሌ፡፡ ከዚህ

በተጨማሪ ፌ/ቤቱ ጭብጡን መወሰን ያሇበት ተከሳሹ በዋስ ከተሇቀቀ በኋሊ፣ ተከሳሽ
የዋስትና ግዳታውን እንዱያከብር ሇማዴረግ የሚያስችለና ተከሳሹን በእስር ከማቆየት
የተሻለ ላልች አማራጮች፣ ሇምሳላ ተከሳሽ በዋስ ከተሇቀቀ በኋሊ ከአገር እንዲይወጣ
ወይም ከሚኖርበት ከተማ ውጭ እንዲይንቀሳቀስ በመገዯብና ላልች አግባብነት ያሊቸውን
ትእዛዞች በመስጠት ተከሳሽ የዋስትና ግዳታውን እንዱያከብር ሇማዴረግ የሚቻሌ መሆኑን
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ወይም አሇመሆኑን በማገናዘብና በማጣራት መሆን ይገባዋሌ፡፡ በማጣራቱ ሂዯት ፌ/ቤቱ
ተከሳሽ

የዋስትና

ግዳታውን

እንዱያከብር

ሇማዴረግ

የሚያስችለና

ተከሳሹን

በእስር

ከማቆየት የተሻለ ላልች አማራጮች መኖራቸውን ከተረዲ ተከሳሽ በዋስ እንዱሇቀቅ
የሚሰጠውን ትእዛዝ ወይም ውሳኔ ተከሳሽ የዋስትና ግዳታውን እንዱያከብር ሇማዴረግ
ከሚያስችለ ሁኔታዎች /የመብት ማዕቀቦች/ ጋር ተጣምረው እንዱፇጸሙ ትእዛዝ በመስጠት
፣ በሔገ መንግስቱ አንቀጽ 19 ንዐስ አንቀጽ 6፣ አንቀጽ 20 ንዐስ አንቀጽ 3፣ እና አንቀጽ
13 ንዐስ አንቀጽ 1፣ እና የወንጀሇኛ መቅጫ ስነ-ስርዒት ሔግ ቁጥር 67 /ሀ/ ዴንጋጌዎች
የጣምራ ንባብ ይዘትና ዒሊማ ማሳካት ይገባዋሌ ብዬ አስባሇሁ፡፡
17. በእኔ እምነት በወንጀሇኛ መቅጫ ስነ-ስርዒት ሔግ ቁጥር 67/ሀ/ በተዯነገገው መሰረት
ተከሳሹ በዋስ ቢሇቀቅ የዋስትና ግዳታውን የማይፇጽም ይመስሊሌ ወይም አይመስሌም?
የሚሇውን ጭብጥ ሇመወሰን በተከሳሹ ሊይ ዒቃቤ ሔግ ካቀረበው የወንጀሌ ክስ ክብዯትና
ብዛት በበሇጠ፣


ተከሳሽ በአገር ውስጥ ተሇይቶ የሚታወቅ ቋሚ አዴራሻ ያሇው መሆኑ ወይም አሇመሆኑ
፣



ተከሳሹ የቤተሰብ አስተዲዲሪ መሆኑ ወይም አሇመሆኑና ተከሳሽ ከቤተሰቦቹ ጋር በአገር
ውስጥ የሚኖር መሆኑ ወይም አሇመሆኑ፣



ተከሳሹ በአገር ውስጥ የሚተዲዯርበት ቋሚ ስራ፣ የገቢ ምንጭ ወይም ንግዴ ወይም
ኢንቨስትመንት ያሇው መሆኑ ወይም አሇመሆኑ፣



ተከሳሹ በዋስ ከተሇቀቀ በኋሊ ያሇበቂና አሳማኝ ምክንያት በቀጠሮው ቀን ፌርዴ ቤት
ባይቀርብ ፌ/ቤቱ በሔግ አግባብ በቀጣይ በሚሰጠው ትእዛዝ ሉያጣው የሚችሇው
መብትና ጥቅም ያሇ መሆኑን ወይም አሇመሆኑን፣



ተከሳሽ በዋስ ከተሇቀቀ በኋሊ በነጻነቱ ሊይ ላልች ገዯቦችን በመጣሌ ሇምሳላ ከአገር
እንዲይወጣ በመገዯብ፣ እንዯግሇሰቡ ሁኔታ ተከሳሽ በሚኖርበት ከተማ ወይም ቀበላ
በየቀኑ ወይም በየሳምንቱ ሇክፌለ ፖሉስ በአካሌ እየሄዯ ሪፖርት የሚያዯርግበትንና
ፖሉስም ተከሳሹ በፌርዴ ቤት የታዘዘውን ገዯብና ሁኔታ እያከበረ ስሇመሆኑ ክትትሌና
ቁጥጥር እንዱያዯርግና ፌ/ቤቱ ያስቀመጣቸውን ገዯቦችና ሁኔታዎች ተከሳሹ ጥሶ ባገኘው
ጊዜ፣ ተከሳሹን በቁጥጥር ስር አውል በዋስ እንዱሇቀቅ ትእዛዝ ሇሰጠው ፌ/ቤት
የሚያቀርብበትን አሰራር በመከተሌ ተከሳሽ የዋስትና ግዳታውን አክብሮ እንዱቀርብ
ሇማዴረግ የሚቻሌበት ሁኔታ ያሇ መሆኑን ወይም አሇመሆኑን፣



በተከሳሹ ሊይ የቀረበው የወንጀሌ ክስ ተከሳሽ በላሇበት ታይቶ ሉወሰን የሚችሌ መሆኑን
ወይም አሇመሆኑን፣
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ተከሳሽ የዋስትና ግዳታውን ባሇማክበሩ ጉዲዩ በላሇበት ቢታይና ተከሳሽ ጥፊተኛ ሆኖ
ቢገኝ፣ ፌ/ቤቱ ሉወስን የሚችሇውን የወንጀሌ ፌርዴና ቅጣት፣ መንግስት ተከሳሽ
በላሇበት የተሰጠውን የወንጀሌ ፌርዴና ቅጣት ተከትል በሔግ መሰረት በተከሳሽ ንብረት
ሊይ የሚሰጠው የመወረስ ውሳኔ ተከሳሹ ሉያጣ የሚችሇው ገንዘብና ሃብት፣ ተከሳሹ
በዋስ ከተሇቀቀ በኋሊ የፌርዴ ሂዯቱን ጥል እንዱፇረጥጥ የሚገፊፈ ናቸው ወይስ ተከሳሽ
በዋስ

ከተሇቀቀ

በኋሊ

የቀጠሮውን

ቀን

አክብሮ

የፌርዴ

ሂዯቱን

እንዱከታተሌ

የሚያስገዴደ ተጨባጭ ምክንያቶች የሚሇውን በማነጻጸር፣ ከእያንዲንደ ተከሳሽ ሁኔታ
ጋር በማየትና በመመዘን ፌ/ቤቱ ምክንያታዊ ግምትና ልጅካሌ መዯምዯሚያ ሊይ ሉዯርስ
ይገባዋሌ የሚሌ ሃሳብ አሇኝ፡፡
18. ከዚህ አንጻር የስር ፌ/ቤት ዒቃቤ ሔግ በአመሌካች

ሊይ ተዯራራቢ የወንጀሌ ክስ

ማቅረቡንና ተከሳሽ ሉጣሌበት የሚችሇውን ተዯራራቢ ቅጣት ሇመሸሽ በዋስ ቢሇቀቅ ቀነ ቀጠሮውን አክብሮ ፌ/ቤት ሉቀርብ አይችሌም በማሇት የሰጠው ምክንያት ከሊይ በተራ ቁጥር
15

እና 16 የገሇጽኳቸውን መሰረታዊ ሁኔታዎች ያሊገናዘበና ህጋዊ መሰረት ያሇው ሆኖ

ያሊገኘሁት በመሆኑ አመሌካች በዋስ ሉሇቀቅ ይገባሌ በማሇት በሃሳብ ተሇይቻሇሁ፡፡
19. ከሊይ በዝርዝር የገሇጽኩት እንዲሇ ሆኖ፣ የስር ፌ/ቤት አመሌካችን የዋስትና ጥያቄ ውዴቅ
ሇማዴረግ አመሌካች በስምንት ተዯራራቢ የወንጀሌ ክሶች ማሇትም ተጠሪ በወንጀሌ መዝገብ
ቁጥር 141352 ባቀረባቸው በ 37ኛ ፣ 38ኛ፣ 40ኛ፣ 41ኛ፣ 42ኛ፣ 43ኛ፣ 44ኛ እና በ 45ኛ
በዴምሩ በስምንት ክሶች ብር 50,374,960 ግብርና ታክስ እንዲይከፇሌ በማዴረግ ወንጀሌ
እንዯተከሰሰና መከሊከያ ማስረጃ እንዱያቀርብ ብይን እንዯተሰጠበት አዴርጎ በብይኑ ውስጥ
ያሰፇረው ፌሬ ሃሳብ ሉታረምና ተገቢ የሔግ ትርጉም ሉሰጥበት የሚገባ ሆኖ አግኝቸዋሇሁ፡፡
ሇዚህም ምክንያቱ የስር ፌ/ቤት የአመሌካችን የዋስትና መብት ሇመገዯብ ተዯራራቢ ናቸው
ብል

የጠቀሳቸው

ስምንት

ክሶች፣

አመሌካች

ሊይ

የቀረቡትን

የወንጀሌ

ክሶች

ብቻ

የሚመሇከቱ ሳይሆኑ አመሌካቹ በስራ አስኪያጅነት ሲያስተዲዴረው የነበረውና በስር ፌ/ቤት
አስራ

ዘጠነኛ

ተከሳሽ

የሆነው

ጄ

ኤች

ሴሚክስ

ሃሊፉነቱ

የተወሰነ

የግሌ

ማህበር

የተከሰሰባቸውን የወንጀሌ ክሶች ጨምሮ በመቁጠር የአመሌካችን ዋስትና መብት መገዯቢያ
ምክንያት አዴርጎ የስር ፌ/ቤት ብይን የሰጠ በመሆኑ ነው፡፡
20. ከሊይ ይዘታቸውን በተራ ቁጥር 1 የገሇጽኳቸውና ተጠሪ በወንጀሌ መዝገብ ቁጥር 141352
በ 37ኛ፣ 41ኛ እና በ 43ኛ ያቀረባቸው ወንጀሌ ክሶች አመሌካች በስራ አስኪያጅነት
ሲያስተዲዴረው የነበረው በስር ፌ/ቤት አስራ ዘጠነኛ ተከሳሽ ሆነው ጄ ኤች ሴሚክስ
ሃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበር የከሰሰባቸው የወንጀሌ ክሶች ናቸው፡፡ የንግዴ ዴርጅቱ
የተከሰሰባቸው የወንጀሌ ክሶች በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 34 ፣ በአዋጅ ቁጥር 285/94 እና
በአዋጅ ቁጥር 286/94 ሌዩ ዴንጋጌዎች መሰረት የንግዴ ዴርጅቱ ሇተከሰሰበት ወንጀሌ
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ጥፊተኛ ሆኖ ቢገኝ፣ አመሌካች ሳይሆን ራሱ የንግዴ ዴርጅቱ በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 90
ንዐስ አንቀጽ 3 መሰረት የሚወሰንበት የእስራትና የጽኑ እስራት ቅጣት ወዯ ገንዘብ
ተሇውጦ የሚቀጣባቸውና ቅጣቱን እንዱፇጽም የሚዯረግባቸው የወንጀሌ ክሶች ናቸው፡፡
አስራ ዘጠነኛው ተከሳሽ ሔግ ወሇዴ ሰው በመሆኑ በፌርዴ ሂዯቱ በእስር ሊይ አይገኝም፡፡
በዚህ ምክንያት አስራ ዘጠነኛው ተከሳሽ ያቀረበውና ሉያቀርበው የሚችሇው የዋስትና መብት
ጥያቄ የሇም፡፡ የስር ፌ/ቤት የአመሌካችን የዋስትና ጥያቄ ውዴቅ ሇማዴረግ፣ ተጠሪ
በአመሌካች ሊይ ያቀረባቸውን የወንጀሌ ክሶች ብቻ ሳይሆን፣ በስር ፌ/ቤት አስራ ዘጠነኛ
ተከሳሽ የሆነው የንግዴ ኩባንያ የከሰሰባቸውን የወንጀሌ ክሶች ጨምሮ በመቁጠር አመሌካች
ስምንት ተዯራራቢ ወንጀሌ ክሶች እንዯቀረቡበት አዴርጎ ብይን መስጠቱ በሰበር ሉታረም
የሚገባው መሰረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ነው የሚሌ ሃሳብ አሇኝ፡፡
21. የስር ፌ/ቤት የተከሳሹ የዋስትና መብት ጥያቄ ውዴቅ ያዯረገበት ላሊው ምክንያት ተከሳሹ
ያሇውን የኢኮኖሚ አቅም ተጠቅሞ ከአገር ሉወጣ ይችሊሌ የሚሇውን ግምት ሉያስተባብሌ
የሚችሌ አሳማኝ ምክንያት በተከሳሽ በኩሌ አሌቀረበም በማሇት ነው፡፡ ሲጀመር ከፌተኛ
የገንዘብ አቅም ያሇው በወንጀሌ የተከሰሰ ባሇሃብት ያሇውን የገንዘብ አቅም ከቀረበበት
የወንጀሌ ክስ ሇማምሇጥ ሉጠቀምበት ይችሊሌ የሚሌ ግምትና መዯምዯሚያ ዲኞች ከፌርዴ
በፉት እንዱይዙ፣ በሔገ መንግስቱ አንቀጽ 20 ንዐስ አንቀጽ 3 እና በሔገ መንግስቱ አንቀጽ
13 ንዐስ አንቀጽ 1 የተዯነገገው የተከሳሽ ከፌርዴ በፉት ንጹህ ነው ተብል መገመት መብት
የሚፇቅዴ አይዯሇም፡፡
22. በሁሇተኛ ዯረጃ ተከሳሽ በዋስ ቢፇታ ያሇውን የገንዘብ አቅም ከቀረበበት የወንጀሌ ክስ
ሇማምሇጥ ሉጠቀምበት ይችሊሌ የሚሇውን ፌሬ ጉዲይ የማስረዲት ግዳታ ያሇበት ዒቃቤ
ሔግ እንጅ ተከሳሹ አይዯሇም፡፡ ዒቃቤ ሔግ በህግ የተጣሇበትን የማስረዲት ግዳታ የሚወጣው
ተከሳሹ ከፌተኛ የገንዘብ አቅም ያሇው መሆኑን ሇፌርዴ ቤቱ በማሳየት ብቻ አይዯሇም፡፡
በአንጻሩ ተከሳሹ በአገሪቱ ውስጥ ያጠራቀመው ሃብት ወይም ተከሳሹ ኢንቨስት ያዯረገበት
የንግዴ ዘርፌ በባህሪው፣ ተከሳሽ በዚህ አገር ያሇውን እሴትና ገንዘብ በቀሊሌ ሰብስቦ ወዯ ላሊ
አገር ሇማሻገር ውጣ ውረዴን የማያስከትሌ መሆኑን፣ ተከሳሹ በዚህ አገር የሚሳሳሇትና ወዯ
ኋሊ የሚቀር በቀሊለ ሉያጓጉዘው የማይችሌ ቋሚ ሃብት የላሇው መሆኑን ተከሳሹ ከአገር
ሉጠፊ ይችሊሌ የሚሌባቸውን፣ ላልች ተጨባጭ ምክንያቶች በማቅረብ መሆን አሇበት፡፡
23. በያዝነው ጉዲይ ተከሳሽ በተከሰሰበት ወንጀሌ ሳይከፌሇው የቀረ ነው ተብል በወንጀሌ ክሱ
ከተጠቀሰው የግብርና ታክስ ገንዘብ ብር 50,374,960 በብዙ እጥፌ የሚበሌጥ ካፒታሌ
አውጥቶ በረዥም ጊዜ ኢንቨስትመንት ካፒታለን በሚመሌስ ሆቴሌ ግንባታ ስራ ያዋሇ
መሆኑን ተጠሪ አይክዴም፡፡ ይህም ተከሳሽ በዋስ ቢሇቀቅ በዚህ አገር ኢንቨስት ያዯረገውን
ሃብትና ገንዘብ በቀሊለ ሉያንቀሳቅሰው በማይችሇው የኢንቨስትመንት ዘርፌ ሊይ ያፇሰሰው
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መሆኑን የሚያሳይ ነው፡፡ ተከሳሹ በዚህ አገር የሚሳሳሇትና ወዯ ኋሊ የሚቀር በቀሊለ
ሉያጓጉዘው የማይችሌ ቋሚ ሀብት ያሇው መሆኑና ተከሳሹ ያሇው ቋሚ ሃብት በወንጀሌ
ስራው አግኝቶታሌ ከሚባሇው የግብር ገንዘብ በብዙ እጥፌ የሚበሌጥ መሆኑ ካሊከራከረ፣
ይኸ ምክንያት ተከሳሹ የዋስትና ግዳታውን አክብሮ

የፌርዴ ሂዯቱን እስከመጨረሻው

እንዱከታተሌ የሚያዯርገው የንብረት መብትና ጥቅም ያሇው መሆኑን ሇመዯምዯምና
ተከሳሽን በዋስ ሇመሌቀቅ የሚያስችሌ ምክንያት ከሚሆን በስተቀር ተከሳሽን የዋስትና
መብት ሇመንፇግ የሚያስችሌ አይሆንም፡፡
24. ተከሳሽ ከፌተኛ ኢኮኖሚ አቅም ያሇው መሆኑን ፌ/ቤቶች የተከሳሽን የዋስትና መብት
ሇመገዯብ በቂ ምክንያት አዴርገው መቀበሊቸው፣ ኢንቨስተሮችን ወዯ አገራችን ሇመሳብ
በሚዯረገው

እንቅስቃሴ

ሊይ

አለታዊ

ውጤት

የሚያስከትሌ

የዋስትና

ሔግ

ዴንጋጌ

አተረጓጎም ነው፡፡ መንግስት የተጀመረውን ፇጣን ሌማትና ኢኮኖሚያዊ እዴገት ሇማፊጠንና
ሇማስቀጠሌ ኢንቨስትመንት ይፇሌጋሌ፡፡ መንግስት የአገር ውስጥና የውጭ ኢንቨስተሮች
መዋዕሇ ነዋይ፣ ገንዘብና ካፒታሌ ፌሰት ሇማሳዯግና ሇመሳብ ከላልች ኢንቨስትመንት
ከሚቀበለ አገሮች ጋር በሔግ ፣ በአስተዲዯርና በፌትህ ዘርፌ ተወዲዲሪና ተመራጭ ሆኖ
መገኘት ይጠበቅበታሌ፡፡ መንግስት ኢንቨስተሮችን ሇመሳብ የኢንደስትሪ ፓርክ በመገንባት፣
ከሉዝ ነጻ መሬት በመስጠት፣ የታክስ፣ የግብርና ላልች ማበረታቻዎችን በሔግ ከመዯንገግና
ተፇጻሚ ከማዴረግ አሌፍ፣ ሇውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስተሮች ዒሇማቀፌ የመዴን ዋስትና
እየሰጠ መሆኑን በዚህ ዙሪያ የወጡ የሔግ ማእቀፍችን፣ የተዯረጉ ዒሇማቀፌ ስምምነቶችን
ይዘትና ተግባራዊ አፇጻጸም በማገናዘብ ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡
25. በአገር ዯረጃ የተሇያየ ማበረታቻ ተሰጥቷቸው፣ መዋዕሇ ነዋያችንን በዚህ አገር ኢንቨስት
ማዴረግ ይሻሇናሌ ብሇው አገራችንን መርጠው የመጡ ከፌተኛ የገንዘብ አቅም ያሊቸው
ባሇሃብቶች በወንጀሌ ተጠርጥረው ወይም ተከሰው በቁጥጥር ስር የሚውለበት አጋጣሚ
ይኖራሌ፡፡ በእንዯዚህ አይነት ሁኔታ የስር ፌ/ቤት በግሌጽ በብይኑ ባሰፇረው መንገዴ፣
ተጠርጣሪዎቹ ወይም ተከሳሾቹ ባሇሃብቶችና ከፌተኛ የገንዘብ አቅም ስሊሊቸው ከአገር
ሉጠፈ

ይችሊለ

የሚሌ

ግምትና

መዯምዯሚያ

ፌ/ቤቶች

እየያዙ

የዋስ

መብታቸውን

የማያከብሩሊቸው መሆኑን ያመሊክታሌ፡፡ ይህንን ግምትና የዋስትና ሔግ ዴንጋጌ አተረጓጎም
ይህ ሰበር ችልት በሔገ መንግስቱ አንቀጽ 80 ንዐስ አንቀጽ 3/ሀ/ ፣ በአዋጅ ቁጥር
25/1988 አንቀጽ 10 እና በአዋጅ ቁጥር 454/97 አንቀጽ 2 በተሰጠው ስሌጣን ሳያርመው
ማሇፈ ተገቢ አይዯሇም ብዬ አስባሇው፡፡ ይህ የሔግ አተረጓጎም አገሪቱን መርጠው ኢንቨስት
ሇሚያዯርጉ ባሇሃብቶች በወንጀሌ በተጠረጠሩ ወይም በተከሰሱ ጊዜ ይዘውት የመጡት ሃብት
ከፌርዴ በፉት እነርሱን አስሮ ሇማቆየትና የዋስትና መብት ሇመንፇግ የሚያስችሌ በቂ
ምክንያት ሉሆን እንዯሚችሌ የሚያረጋግጥ፣ ሇባሇሃብቶቹ ከፌርዴ በፉት ንጹህ ነው ተብል
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የመገመትና የነጻነት መብት ዋስትናና ጥበቃ የማይሰጥ አስፇሪና ባሇሃብቶቹን በሩቁ
እንዱሸሹ የሚያዯርግ የሔግ አተረጓጎም ይሆናሌ፡፡
26. የሔግ አተረጓጎማችን የኢንቨስተሮች /ባሇሃብቶች/ በወንጀሌ ተጠርጥረው በተያዙ ጊዜ
ወይም

በወንጀሌ

በተከሰሱ

ጊዜ

በሔገ

መንግስቱ

አንቀጽ

20

ንዐስ

አንቀጽ

3

የተረጋገጠሊቸውን ከፌርዴ በፉት ንጹህ ነው ተብል የመገመት መብት፣ አንቀጽ 19 ንዐስ
አንቀጽ 6 የተረጋገጠሊቸውን በዋስ የመሇቀቅ መብትና በአንቀጽ 25 የተረጋገጠውን እኩሌ
የሔግ ጥበቃና የዋስትና ማግኘት መብት የሚጥስና በኢንቨስትመንቱ ዘርፌ፣ ፇርጀ ብዙ
የሆኑ ችግሮችን የሚያስከትሌ የሔግ አተረጓጎምና ውሳኔ ነው የሚሌ ሃሳብ አሇኝ፡፡ ከዚህ
አንጻር የስር ፌ/ቤት አመሌካች በዋስ ቢሇቀቅ ያሇውን ኢኮኖሚ አቅሙን ተጠቅሞ ከአገር
የማይወጣ ስሇመሆኑ ፌ/ቤቱን የሚያሳምን ማስረጃ ያሊቀረበ መሆኑ የዋስትና ጥያቄውን
አሌተቀበሌነውም በሚሌ መንገዴ የተሰጠው የሔግ ትርጉምና ውሳኔ መሰረታዊ የሔግ
ስህተት ያሇበት ነው የሚሌ እምነት ስሊሇኝ በሃሳብ ተሇይቻሇሁ፡፡
27. የስር ፌ/ቤት የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት የሰበር ችልት ከዚህ በፉት፣ በሰበር መዝገብ
ቁጥር 59304 በሰጠው አስገዲጅ ትርጉም የአመሌካችን ዋስትና መብት ሇመንፇግ በዋቢነት
ሲጠቅስ በዚህ መዝገብ የተከሳሽ የዋስትና ጥያቄ ሲታይ የነበሩ ፌሬ ጉዲዮች፣ በሰበር
መዝገብ ቁጥር 59304 አስገዲጅ የሔግ ትርጉም ከተሰጠባቸው ፌሬ ጉዲዮች የሚሇያዩበትና
የተሇየ

የሔግ

ትርጉም

ሇመስጠት

የሚያስችለ

ሁኔታዎች

ያለ

መሆኑን

በአግባቡ

አሊገናዘበም፡፡ በሰበር መዝገብ ቁጥር 59304 የዋስትና ክርክሩ የተነሳው ተከሳሾች የወንጀሌ
ክስ እንዯቀረበባቸው ወዱያውኑ ክሱ በቀረበባቸው በሳምንታት ጊዜ ውስጥ ነው፤ በዚህ
መዝገብ የአመሌካች የዋስትና ጥያቄ አከራካሪ የሆነው አመሌካች በቀረበበት የወንጀሌ ክስ
ምክንያት ሶስት አመት ከስዴስት ወር በሊይ በእስር ከቆየ በኋሊ ነው፡፡ አንዴ ተከሳሸ ከፌርዴ
በፉት ታስሮ የቆየበት ጊዜ ተከሳሹ በዋስ እንዱሇቀቅ ወይም በእስር እንዱቆይ በመወሰን
ሂዯት የራሱ የሆነ ትርጉምና ፊይዲ እንዯዚሁም ህጋዊ ውጤት አሇው፡፡ ረዥም ጊዜ በወሰዯ
የፌርዴ ሂዯት ምክንያት፣ አመሌካች ከፌርዴ በፉት ረዥም ጊዜ በእስር የቆየ መሆኑ
በራሱ፣ ተከሳሽ በዋስ ቢሇቀቅ የዋስትና ግዳታውን አክብሮ ሉቀርብ አይችሌም ከሚሇው
ልጅካሌ መዯምዯሚያና ግምት ሊይ ሇመዴረስ የማያስችሌና አመሌካቹን የዋስትና ጥያቄ
ሇመቀበሌና በሰበር መዝገብ ቁጥር 59304 ከተሰጠው አስገዲጅ የሔግ ትርጉም በመውጣት
የአመሌካች የዋስትና ጥያቄ በሌዩ ሁኔታ አይቶ ሇመወሰን የሚያስችሌ ምክንያት ነው፡፡
28. ከዚህ በተጨማሪ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ችልት በሰበር መዝገብ ቁጥር 59304
አስገዲጅ የሔግ ትርጉም የሰጠውና የአመሌካችን የዋስትና ጥያቄ ውዴቅ ያዯረገው አዋጅ
ቁጥር 285/1994 እና የአዋጅ ቁጥር 286/1994 የወንጀሌ ዴንጋጌዎች ይዘትና ቅጣት ሊይ
መሰረታዊ የሔግ ማሻሻያና ሇውጥ በሔግ አውጭው ከመዯረጉ በፉት ነው፡፡ አንዴ ተከሳሽ
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ተከሶበት የነበረው የወንጀሌ ዴንጋጌ፣ የተከሳሹ ጉዲይ በመታየት ሊይ እያሇ፣ ተከሳሽ
የተከሰሰበትን የሔግ ማዕቀፌ በሂዯት በህግ አውጭው ተከሳሹን የሚጠቅም ይዘት ባሇውና
ቀሊሌ ቅጣት በሚዯነግግ ላሊ ሔግ የተሻሻሇና የተሇወጠ መሆኑ የተከሳሹን የዋስትና ጥያቄና
ከተሻሻሇው ህግ አንጻር አይቶ ሇመወሰን የሚጠቅም መሆኑ፣ የወንጀሇኛ መቅጫ ስነ-ስርዒት
ሔግ ቁጥር 67 ዴንጋጌዎች ፣ ከሔገ-መንግስቱ አንቀጽ 22 ንዐስ አንቀጽ 2 ፣የወንጀሌ
አንቀጽ 5 እና አንቀጽ 6 አስገዲጅ ዴንጋጌ ጋር በማጣመር ሇመተርጎምና ሇመረዲት
ይቻሊሌ፡፡ አመሌካችን በተዯራራቢ የወንጀሌ ክስ የተከሰሰባቸው የአዋጅ ቁጥር 285/1994
እና የአዋጅ ቁጥር 286/1994 ወንጀሌ ዴንጋጌዎች፣ ሔግ አውጭው ባወጣው የፋዳራሌ
የታክስ አስተዲዯር አዋጅ ቁጥር 983/2008 ተሻሽሎሌ፡፡ የፋዳራሌ የታክስ አስተዲዯር አዋጅ
ቁጥር 983/2008 ዴንጋጌዎች አመሌካችን የሚጠቅም ይዘትና ቅጣት መጠን ያሊቸው
መሆኑን ዴንጋጌዎቹን በማገናዘብ ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡ ይህም የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት
ሰበር ችልት በሰበር መዝገብ ቁጥር 59304 አስገዲጅ የሔግ ትርጉም ሲሰጥ በወቅቱ
ባመሇከቱት ተከሳሾች ሊይ ተፇጻሚነት ነበራቸው የአዋጅ ቁጥር 285/1994 እና የአዋጅ
ቁጥር 286/1994 ወንጀሌ ዴንጋጌዎች፣ አመሌካችን የሚጠቅም ይዘት ባሇው አዋጅ ቁጥር
983/2008 ዴንጋጌዎች የተሇወጡና የተሻሻለ መሆኑን ሳያገናዝብ የስር ፌ/ቤት የፋዳራሌ
ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ችልት በአሁኑ ወቅት የተሻረ የሔግ ማዕቀፌ መሰረት በማዴረግ
በሰበር መዝገብ ቁጥር 59304 አስገዲጅ የሔግ ትርጉም አሊግባብ በዋቢነት በመጥቀስ
የአመሌካችን ዋስትና ጥያቄ ውዴቅ ያዯረገ መሆኑን የሚያሳይና መሰረታዊ የሔግ ስህተት
ያሇበት ነው፡፡
29. ከሊይ በዝርዝር በገሇጽኳቸው የሔግ አተረጓጎም ሌዩነቶችና ዝርዝር ምክንያቶች የስር
ፌ/ቤትና የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት አመሌካችን የዋስትና ጥያቄ
ውዴቅ ሇማዴረግ የሰጡት የሔግ ትርጉምና ውሳኔ ተሽሮ አመሌካች በዋስ ሉሇቀቅ ይገባሌ
የሚሌ አቋም ስሊሇኝ በሃሳብ ተሇይቻሇሁ፡፡
የማይነበብ የአንዴ ዲኛ ፉርማ አሇበት
ብ/ይ
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