የሰ/መ/ቁ. 127312
ግንቦት 23 ቀን 2009 ዒ.ም
ዲኞች፡- ብርሃኑ አመነው
በእውቀት በሊይ
እንዲሻው አዲነ
ሃይለ ነጋሽ
እትመት አሰፊ
አመሌካች፡-የአ.ብ.ክ.መ. ፌትህ ቢሮ ዏቃቤ ህግ - ዲግማዊ አገኘሁ
ተጠሪዎች፡-1ኛ አቶ እሸቱ ለላ ንጉሴ - ቀርበዋሌ፡፡
2ኛ አቶ ዯግዋሇ ሌክነህ ዯርሰህ
3ኛ ወ/ሮ ጥሩዬ ዯግዋሇ

አሌቀረቡም

4ኛ ወ/ሮ ይሳሇሙ ዯመቀ
መዝገቡ የተቀጠረው መርምሮ ፌርዴ ሇመስጠት ነው፡፡ በመሆኑም መርምረን የሚከተሇውን
ፌርዴ ሠጥተናሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ይህ የሰበር አቤቱታ ሉቀርብ የቻሇው አመሌካች የእነማይ ወረዲ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ 0202415
በቀን 02/04/07 ዒ.ም የሰጠውን ፌርዴና የቅጣት ውሳኔ የምስራቅ ጏጃም አስተዲዯር ዞን ከፌተኛ
ፌ/ቤት በመ/ቁ 0213319 በቀን 21/07/2007 ዒ.ም በመሻሩ እና የአብክመ ጠቅሊይ ፌ/ቤት በመ/ቁ
02-13131 በቀን ህዲር 29 ቀን 2009 ዒ.ም ይህንኑ በማጽናቱ እና የአብክመ ጠቅሊይ ፌ/ቤት
ሰበር ችልት መሠረታዊ የህግ ግዴፇት አሌተፇፀመም ሲሌ በሰጠው ትእዛዝ መሠረታዊ የህግ
ስህተት የተፇፀመበት በመሆኑ በሰበር ታይቶ ይታረምሌኝ በማሇታቸው ነው፡፡
ጉዲዩ የወንጀሌ ክስ እንዱሻሻሌ የተሰጠ ትእዛዝ ውጤትን ይመሇከታሌ፡፡ አመሌካች በተጠሪዎች
ሊይ በስር ፌ/ቤት ባቀረበው ክስ 1ኛ፣ 2ኛ እና 3ኛ ተጠሪዎች የወንጀሌ ህግ ቁጥር 32/1/ /ሀ/
555 /ሇ/ የተመሇከተውን ተሊሌፇው በላሊ ሰው አካሌ ሊይ ጉዲት ሇማዴረስ አስበው ነሏሴ 9 ቀን
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2006 ዒ.ም በ12፡00 ሰዒት የግሌ ተበዲይ ሊቃቸው ሞገስን ብቸና ከተማ 01 ቀበላ ኪዲነምህረት
ቤተክርስቲያን 1ኛ ተከሳሽ በጅንፊ ሽመሌ እየዯጋገመ ሲመታው 2ኛ ተከሳሽ በዴንጋይ መሏሌ
ራሱን 3ኛ ተከሳሽ ዴንጋይ በመወርወር ግንባሩን በመምታታቸው በአካሌ ሊይ ጉዲት አዴርሰዋሌ
4ኛ ተከሳሽ የወ/ህ/ቁ 27/1/ 556/2/ /ሀ/ የተመሇከተውን ተሊሌፇው በተመሳሳይ ቀንና ቦታ ከ1-3
ያለት ሲመቱት እሷ በዴንጋይ ወርውራ የሳተችው በመሆኑ በአካሌ ሊይ ጉዲት ሇማዴረሰ
ሞክራሇች የሚሌ ሲሆን ተጠሪዎች በክሱ ሊይ በላሊ መዝገብ ታይቶ የተወሰነ ስሇመሆኑ
መቃወሚያ ያቀረቡ ቢሆንም ፌ/ቤቱ በ01/03/2007 ብይን ተሰጥቶበታሌ በማሇት አሌፍ የግሌ
ተበዲይን ጨምሮ የአመሌካችን ሁሇት ምስክሮች እና የሰነዴ ማስረጃዎች ከሰማ በኋሊ 1ኛ ተጠሪ
የወ/ህ/ቁ 556/2//ሀ/፣ 2ኛ እና 3ኛ ተጠሪዎች የወ/ሔ/ቁ. 555/ሇ/ እና 4ኛ ተጠሪ በቀረበበት ክስ
እንዱከሊከለ

ብይን

የሰጠ

ቢሆንም

የተጠሪዎች

ጠበቃ

ባሇመቅረቡ

ማስረጃዎቻቸውንም

በተከታታይ ቀጠሮዎች አሇማቅረባቸውንና ራሳቸውም መሆናቸውን በመግሇጽ ጠበቃቸው ሲቀርብ
እንዱሰሙ እንዱታዘዝሊቸው ተሇዋጭ ቀጠሮ የጠየቁ ቢሆንም ፌ/ቤቱ ህዲር 19፣ ህዲር 29 እና
ታህሳስ 1/2007 ተሟሌተው አሌቀረቡም ጠበቃቸውም አሌቀረበም በማሇት የመከሊከያ ማስረጃ
የማሰማት መብታቸውን በማሇፌ ተከሊከለ በማሇት በሰጠው ብይን መሠረት 1ኛ ተጠሪ የወንጀሌ
ህግ ቁጥር 556/2/ /ሀ/ ጥፊተኛ በማሇት 4ወር ቀሊሌ እስራት፣ 2ኛ ተጠሪ እና 3ኛ ተጠሪ
የወንጀሌ ህግ ቁጥር 555 /ሇ/ ጥፊተኛ በማሇት 2 ዒመት ከ4 ወር እና 2ዒመት ከ3ወር
እንዯቅዯም ተከተሊቸው እንዱሁም 4ኛ ተጠሪን በ1 ወር ቀሊሌ አስራት እንዱቀጡ በማሇት
ወስኗሌ፡፡
ተጠሪዎች በዚህ ፌርዴ እና የቅጣት ውሳኔ ቅር በመሰኘት ይግባኛቸውን ሇምስራቅ ጏጃም
አስተዲዯር ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት ያቀረቡ ሲሆን ፌርዴ ቤቱም አመሌካች የወ/ህ/ቁ 556/2/ /ሀ/ ወዯ
555 /ሇ/ ሇማሻሻሌ ያቀረበው በብይን ውዴቅ ተዯርጏ ሳሇ በላሊ መዝገብ ክስ ማቅረቡን፣ ይህንኑ
መሰረት አዴርጎ ተጠሪዎች በቀረበባቸው ክስ ተከሊከለ የተባለበትን አግባብ እና የመከሊከያ
ማስረጃ

ሳያሰሙ

በመመርመር
0202368

የተሰጠው

ፌርዴ

እንዱሻርሌን

በማሇት

ያቀረቡትን

ቅሬታ

ፌርዴ

ቤቱ

አስቀዴሞ ክስ ቀርቦበት ነበር የተባሇውን የእነማይ ወረዲ ፌርዴ ቤት መ/ቁ

እንዱቀርብ

በማዴረግ

መርምሮ

አመሌካች

በተጠሪዎች

ሊይ

አስቀዴሞ

በመ/ቁ

0202368 በቀሊሌ አካሌ ጉዲት ማዴረስ ወንጀሌ ክስ አቅርቦ ምስክር ከተሰማ እና እንዱከሊከለ
ብይን ከተሰጠ በኋሊ አመሌካች ክሱን በከባዴ የአካሌ ጉዲት ማዴረስ ወንጀሌ ሇማቅረብ አሻሸል
እንዱያቀርብ ጠይቆ ፌርዴ ቤቱ ምክንያቱን ባሇመቀበሌ ውዴቅ በማዴረግ የአመሌካቾች የመከሊከያ
ማስረጃ እንዱሰማ ያዘዘ ቢሆንም አመሌካች ክሱን አንስቶ በላሊ መዝገብ ቁጥር 0202415 አዱስ
ክስ አቅርቧሌ፡፡
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የከፌተኛው ፌርዴ ቤት ይህንን ጭብጥ በመመርመር ክስ ማንሳትና ማሻሻሌ ሇአመሌካች በህግ
የተሰጠው ቢሆንም ክሱን መቀጠሌ ያሇበት ግን በተዘጋው መዝገብ ሊይ እንዱቀጥሌ እንጂ አዱስ
ክስ መዝገብ ተከፌቶበት የሚቀርብ አይዯሇም፡፡ የስር ፌ/ቤት የተጠሪዎችን ተቃውሞ ያሇፇበት
ምክንያት የህግ መሠረት የሇውም፣ የተጠሪዎች የመከሊከያ ምስክሮች መጥሪያ ዯርሷቸው
ያሌቀረቡና በፖሉስ አማካኝነት እንዱቀርቡ ታዞም ካሇመቅረባቸውም በሊይ ጠበቃቸው ባሇመቅረቡ
ተሇዋጭ ቀጠሮ ተጠይቆ ከወ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 94 አንፃር ማየት ሲገባው ፌ/ቤቱ የመከሊከያ ማስረጃ
የማሰማት መብታቸውን ማሇፊ ተገቢነት የሇውም በማሇት የስር ፌ/ቤትን ውሳኔ ሽሮ አመሌካች
በቀዴሞው መዝገብ እንዱቀጥሌ አዟሌ፡፡
አመሌካች በዚህ ፌርዴ ቅር በመሰኘት ያቀረበው ይግባኝ የተመሇከተው የአብክመ ጠቅሊይ ፌርዴ
ቤት የስር ፌ/ቤትን ውሳኔ በማጽናቱ መሠረታዊ ስህተተ ተፇጽሟሌ በማሇት ሇአብክመ ጠቅሊይ
ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት ያቀረቡትን አቤቱታ ተቀባይነት ሳያገኝ ቀርቷሌ፡፡
የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ሇዚሀ ችልት የቀረበውም በዚሁ ምክንያት ሲሆን ይዘቱም ዏቃቤ ህግ
ከውሳኔ በፉት በማናቸውም ጊዜ ክሱን አሻሽል ሇማቅረብ የሚከሇክሇው ህግ ባሇመኖሩ ከቀረበው
ማስረጃ አንጻር ተመጣጣኝ ዴንጋጌ ጠቅሶ ማቅረቡ ተገቢ ነው በሰበር መ/ቁ 57632 ተመሊክቷሌ፡
የወረዲ ዏቃቤ ህግ የህክምና የመጨረሻ ውጤት ሳይጠበቅ ተቀራራቢነት በላሇው አነስተኛ ዴንጋጌ
ክስ ማቅረቡ ፌትህን ስሇሚያዛባ ዴንጋጌው ተሻሽል ክስ መቅረቡ የተጣሰ ህግ የሇም ስሇመሆኑም
የከፌተኛው ፌ/ቤት ውሳኔ ተሽሮ የወረዲው ይጽናሌኝ የሚሌ ነው፡፡ የአመሌካች አቤቱታ
ተመርምሮ ተጠሪዎች ቀርበው መሌስ እንዱሰጡበት በታዘዘው መሠረት 1ኛ እና 2ኛ ተጠሪ
መሌስ የሰጡ ሲሆን 3ኛ እና 4ኛ መሌስ የመስጠት መብታቸው ታሌፎሌ፡፡ የመሌሳቸው ይዘትም
ዒቃቤ ህግ ክሱን ከውሳኔ በፉት በማንኛውም ጊዜ የማንሳት መብት ቢኖረውም ይህንን መብት
ግን ያሇአግባብ ሉጠቀምበት አይገባም፣ በሰበር መ/ቁ 57632 በላሇበት የተሰጠ ውሳኔን እንጂ
ከዚህ ጉዲት ጋር አይያያዝም፡፡ ከፌተኛው ፌ/ቤት ወረዲው የሻረው የወንጀሌ ህግ አንቀጽ 556
ወዯ 555 ሇምን ተቀየረ በሚሌ ሳይሆን በተሇየ መዝገብ ክስ መቅረቡን መሰረት በማዴረግ ነው
ስሇሆነም የአመሌካች አቤቱታ የህግ መሠረት የላሇው በመሆኑ ይሻርሌኝ የሚሌ ነው፡፡ አመሌካች
የመሌስ መሌስ አቅርቧሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን ክርክር ሇሰበር አቤቱታው
መነሻ ከሆነው ፌርዴ እና

አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ መርምረነዋሌ

እንዯመረመርነውም በዋናነት ምሊሸ የሚሻው የክርክሩ ጭብጥ ዏቃቤ ህግ አመሌካች በተጠሪዎች
ሊይ አቅርቦት የነበረው ክስ የተጠሪዎች የመከሊከያ ማስረጃ ከመሰማቱ በፉት ክሱን እንዱያሻሽሌ
የቀረበው አቤቱታ በፌርዴ ቤቱ ተቀባይነት

በማጣቱ ክሱን ካነሳ በኋሊ በላሊ መዝገብ ሇማሻሻሌ
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ባቀረበው ምክንያት ውጤት መሠረት አዱስ ክስ ማቅረብ የሚችሌበት አግባብ ከወንጀሌ ሥነ
ሥርዒት ህግ ዴንጋጌዎች ዒሊማ አንጻር መርምረናሌ፡፡
ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የሚቻሇው አመሌካች በተጠሪዎች ሊይ በስር ወረዲ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ
0202368 የወ/ህ/ቁ 556 ተሊሌፇው ቀሊሌ የአካሌ ጉዲት አዴረሰዋሌ

በማሇትበቀረበው ክስ

ማስረጃዎቹን አሰምቶ እንዱከሊከለ ብይን ከተሰጠ በኋሊ አመሌካች ክሱን ሇማሻሻሌ ያቀረበውን
አቤቱታ ፌርዴ ቤቱ ባሇመቀበለ የመከሊከያ ምስክሮች ከመሰማቱ በፉት ክሱን በማንሳቱ ፌርዴ
ቤቱ መዝገቡን ዘግቷሌ፡፡ አመሌካች በላሊ መዝገብ በስር ወረዲ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ 0202415
በተጠሪዎች ሊይ የወ/ህ/ቁ555 እና 27/1/ /ሀ/ 556 የተመሇከተውን ተሊሌፇዋሌ በማሇት አዱስ
ክስ አቅርባሌ፡፡ ተጠሪዎቹ መቃወሚያ ቢያቀርቡም ውዴቅ ሆኖ ሇዚህ ሰበር አቤቱታ ምክንያት
የሆነው ውሳኔ በየዯረጃው ባለ ፌርዴ ቤት ተሠጥቷሌ፡፡
በመሠረቱ በተከሳሽ ሊይ በቀረበ የወንጀሌ ክሰ ዋና ስህተት ወይም ያሌተጠቀሰ ነገር ሲኖር ይህም
ክሱ የቀረበበትን ተከሳሽን የሚያሳስት ወይም ያሳሳተ በመሰሇ ጊዜ /የወ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 118/ በክሱ
መሠማት ወቅት ፌርዴ ከመስጠቱ በፉት በማናቸውም ጊዜ ፌርዴ ቤቱ በራሱ ጊዜ ወይም
ከተከራካሪ

ወገኖች

እንዱጨመር

ወይም

በሚነሳ
አዱስ

አስተያየት
ክስ

ቀርቦ

እንዱዘጋጅ

የነበረው
ፌርዴ

የወንጀሌ

ቤቱ

ትእዛዝ

ክስ

እንዱሇወጥ

ሇመስጠት

ወይም

እንዯሚችሌ

በወ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 119/1/ ተመሌክቷሌ፣፣ ከዚህ ዴንጋጌ መረዲት እንዯሚቻሇው ፌርዴ ቤቱ በራሱ
ወይም ከተከራካሪ ወገኖች በአንደ በሚያቀርበው ማመሌከቻ መሠረት እንዯነገሩ ሁኔታ ክሱ
እንዱሇወጥ እንዱጨመር ወይም አዱስ ክስ እንዱዘጋጅ ትእዛዝ የሚሰጥ ስሇመሆኑ ነው፡፡ ይህ
ፌርዴ ቤቱ የሚሰጠው ትእዛዝ የማሻሻሌ ጥያቄውን ውዴቅ በማዴረግ የተሰጠ ከሆነ ዯግሞ
የመጨረሻ በመሆኑ ይግባኝ ሉባሌበት የሚገባ ስሇመሆኑ በሰበር መ/ቁ 93234 አስገዲጅ ትርጉም
ተሰጥቶበታሌ፡፡
በዚህ በያዝነው ጉዲይ አመሌካች በተጠሪዎች ሊይ በቅዴሚያ በመ/ቁ 0202368 በወረዲው ፌርዴ
ቤት በቀረበው ክስ ሊይ ክሱን ሇማሻሻሌ ያቀረበው አቤቱታ ተቀባይነት ሲያጣ አመሌካች ይግባኝ
በማሇት በበሊይ ፌርዴ ቤት ሉያሳርም አሌሞከረም፡፡ በይግባኝ በበሊይ ፌርዴ ከማሳረም የቀረበውን
ክስ በወ/ህ/ሥ/ሥ/ቁ 122/ሇ/ መሠረት ክሱን የማንሳት እና ሇዚያው ፌርዴ ቤት በላሊ መዝገብ
በመ/ቁ 0202415 አዱስ ክስ በማቅረብ ሇማሻሻሌ ሇፌርዴ ቤቱ አቅርቦ ያጣውን መብት ክሱን
በማንሳት አዱስ ክስ በማቅረብ ክርክሩ እንዱቀጥሌ የሆነ መሆኑን ነው መዝገቡ የሚያስረዲው፡፡
የወንጀሌ ሥነ ሥርዒት ህግ ዋነኛ ዒሊማ የወንጀሌ ህጉ በተግባር የሚተረጏምበትን ሥርዒት
በመዘርጋት በህጉ ሊይ የተመሇከቱ ወንጀልች ተፇጽመው በሚገኙ ጊዜ እውነት በማውጣት
ውጤታማ፣ ቀሌጣፊና ፌትሏዊ የወንጀሌ ፌትህ ሥርዒት እንዱኖር ማስቻሌ ነው፡፡ ከሥነ-
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ሥርዒት ሔጉ ውጪ በሆነ አካኋን ተመርምሮና ክርክር ተካሂድ የሚሰጥ ፌርዴ በህገመንግስታችን አንቀጽ 20 የተረጋገጠውን በተገቢ አጭር ጊዜ ፌትህ የማግኘት መብት ያጓዯሇ ነው
የሚሆነው፡፡
አመሌካች ክሱን ሇማሻሻሌም ሆነ ሇማንሳት ብልም በላሊ መዝገብ አዱስ ክስ ሇመቅረብ ምክንያት
የሚያዯርገው የወረዲው ዏቃቤ ህግ የህክምና የመጨረሻ ውጤት ሳይቀርብ ክሱን በማቅረቡ
በቀሊሌ አካሌ ጉዲት ክስ የቀረበ ቢሆንም አሁን የህክምና ማስረጃ የዯረሰ በመሆኑ ነው ክሴን
ሊሻሽሌ የሚሌ ነው፣ ይህ ሁኔታ አይኖርም ባይባሌም መፇጸም ያሇበት ግን በሔግ በተዘረጋ
ሥርዒት ነው፣ በመሰረታዊነት ያሊሇቀ ምርመራ ሊይ ክስ አይቀርብም.፣ ከወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ
40/1/ ዏቃቤ ሔግ በተከሳሹ ሊይ ክስ ሇማቅረብ በቂ ምክንያት መኖሩን ከተረዲ ክስ የሚያቀረብና
ከዚህ በፉት ግን ተመሳሳይ ሁኔታዎች እንዲያጋጥሙ በወ/ህ/ሥ/ሥ/ቁ. 38፣ 41 እና ተከታዮቹ
መሰረት መፇጸም የሚገባው ነው፡፡
ስሇሆነም አመሌካች በቅዴሚያ ያቀረበው ክስ ሊይ ማስረጃዎቹን ካሰማና እንዱከሊከለ ታዞ የክሱ
መሰማት በቀጠሇበት ሂዯት ሊይያቀረበው ክስ ማሻሻሌ አቤቱታ ተቀባይነት ሲያጣ ይህንን

በህጉ

አግባብ በይግባኝ ከማሳረም ክሱን በማንሳት በላሊ መዝገብ አዱስ ክስ ማቅረቡ ምክንያቱ ምንም
ይሁን ምንም የሥነ-ሥርዒት ህጉን ዒሊማ ያሌጠበቀ እና የፌርዴ ቤቱን ትእዛዝ ያሊከበረ በመሆኑ
ተገቢውን ፌትህ ሉያሰጥ የሚችሌ ሆኖ አሌተገኘም፡፡ ስሇሆነም የምስራቅ ጏጃም አስተዲዯር ዞን
ከፌተኛ ፌ/ቤት የሰጠውና በበሊይ ፌርዴ ቤቶች ተቀባይነት ያገኘው ውሳኔ መሠታዊ የህግ ስህተት
የተፇፀመበት ሆኖ ያሊገኘነው በመሆኑ ተከታዩን ውሳኔ ሠጥተናሌ፡፡
ው ሳ ኔ
1/ የእነማይ ወረዲ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ 0202415 በቀን 02/04/07 ዒ.ም የሰጠውን ፌርዴ
በመሻር የምስራቅ ጏጃም አስተዲዯር ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ 0213319 በቀን
21/07/2007 ዒ.ም የሰጠው ፌርዴ እና የአብክመ ጠቅሊይ ፌ/ቤት በመ/ቁ 02-13131
ህዲር 29 ቀን 2008 ዒ.ም እና አብክመ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ችልት መ/ቁ 55406
መጋቢት 5 ቀን 2008 ዒ.ም የሰጡት ትእዛዝ በወ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 195/ሇ/ /2/ መሠረት
ፀንቷሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ብ/ግ
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