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የሰ/መ/ቁ. 132055
ጥቅምት 8/2009 ዒ.ም.
ዲኞች- ዒሉ መሏመዴ
ተኽሉት ይመሰሌ
ክፌሇጽዮን ማሞ
ሰናይት አዴነው
ጳውልስ አርሺሶ
አመሌካች - አቶ አህመዴ ዯርባቸው ጠበቃ ሬዴዋን ከማሌ
ተጠሪ -

ፋዳራሌ ዏቃቤ ህግ- ሙለ ተስፊ ከበዯ - ቀርበዋሌ፡፡
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ ር ዴ

ጉዲዩ የተጀመረው አመሌካች በተጠሪው በቀረበባቸው የቼክ ማጭበርበር ወንጀሌ
ጋር ተያይዞ ጉዲዩን የያዘው ፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ክሱ የሚሰማበት ተሇዋጭ ቀጠሮ
በመስጠቱና ተከሳሽ (የአሁን አመሌካች) የዋስትና መብት ተጠብቆሊቸው እንዱከራከሩ
ሇፌርዴ ቤቱ በማመሌከታቸው ነው፡፡
ተጠሪ

የአመሌካችን

የዋስትና

መብት

ጥያቄ

ተቃውሟሌ

ተጠሪ

በመቃወሚያሌ

አመሌካች ቀዯም ሲሌ በቂ ስንቅ የላሇው ቼክ በማውጣት ወንጀሌ ተከስሰው የሦስት
ወር እሰራት በ2 ዒመት ገዯብ የተፇረዯባቸው ሲሆን በተሰጣቸው የጊዜ ገዯብ ውስጥ
ላሊ የቼክ ማጭበርበር ወንጀሌ ዴርጊት ፇጽመዋሌ ተብል ክስ ቀርቦባቸዋሌ፡፡ ስሇዚህ
በወ/መ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 67 (ሇ) መሠረት የዋስትና መብት ጥያቄአቸው ውዴቅ ሉሆን
ይገባዋሌ ሲሌ ተከራክሯሌ፡፡
ፌ/ቤቱ የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኋሊ አመሌካች ቀዯም ሲሌ የቅጣት ገዯባቸው
ሳያበቃ አሁን ከተከሰሱበት የወንጀሌ ዴርጊት ጋር ተመሳሳይ የሆ ወንጀሌ ፇጽመው
የተቀጡ መሆኑ በወ/መ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 67 (ሇ) መሠረት ላሊ ወንጀሌ ይፇጽሙ ይሆናሌ
ተብል የሚገመት በመሆኑ የዋስትና ጥያቄው አሌተቀበሌነውም ሲሌ ብይን ሰጥቷሌ፡፡
ጉዲዩን

በይግባኝ

የተመሇከተው

ፋዳራሌ

ባሇመቀበሌ ወስኖአሌ፡፡
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ፌ/ቤት

የአመሌካችን

ቅሬታ
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አመሌካች

የሥር

ፌ/ቤቶች

የወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.

67

(ሇ)

ን

በተሳሳተ

መንገዴ

ተርጉመውታሌ ይታረምሌኝ ሲለ የሰበር አቤቱታ አቅርበዋሌ፡፡
አመሌካች በሰበር አቤቱታቸው ቀዯም ሲሌ የተቀጡበት ወንጀሌ በዚህ መዝገብ እያከረከረ
ካሇው የወንጀሌ ክስ ጋር የተሇያየ ሆኖ እያሇ በዴጋሚ በተመሳሳይ ወንጀሌ ተከስሷሌ
መባለ አሇአግባብ መሆኑን ጠቅሰዋሌ፡፡
አመሌካች በማረፉያ ቤት እንዱቆዩ ቢዯረግም እዚያው ሆነው የቼክ ማጭበርበር ዴርጊት
ከመፇጸም

የሚያግዲቸው

ነገር

እንዯማይኖር፣

ይሌቁንም

በዋስ

ተሇቅቀው

ቼክ

እንዱያንቀሳቅሱ መከሌከለ አማራጭ መሆኑን ገሌጸው በዋስ የመሇቀቅ ሔገመንግስታዊ
መብታቸው እንዱከበርሊቸው ጠይቀዋሌ፡፡
አመሌካች በሰበር አቤቱታቸው በዋስ ቢሇቀቁ ላሊ ወንጀሌ ሉፇጽሙ የሚችሌ ስሇመሆኑ
ግምት ሉያስወስዴ የሚችሌ ባህርይ ወይም የነገሮች ሁኔታ ሳይኖር የወ/መ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ.
67 (ሇ) ን በመጥቀስ የሥር ፌ/ቤቶች የሰጡት ውሳኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት
የተፇጸመበት በመሆኑ ይታረምሌኝ ሲለ አመሌክተዋሌ፡፡
ተጠሪ በሰጠው መሌስ ዋስትና በሔገመንግሥቱ ዔውቅና ያገኘ መብት ቢሆንም በሔግ
ሉገዯብ እንዯሚቻሌ የታወቀ ነው ብሎሌ፡፡ አመሌካች ከዚህ ቀዯም በቼክ አታሊይነት
ወንጀሌ በብር 5000 መቀጮ የ3 ወር እስራት በ2 ዒመት ገዯብ የተቀጡ ሲሆን አሁንም
እንዯገና የግሌ ተበዲይን እምነት በመጠቀም የወጡት ቼክ እንዲይከፇሌ ሂሳቡ እንዱዘጋ
በማዴረጋቸው በተመሳሳይ የወንጀሌ ዴርጊት በአንዴ ዒይነት የሔግ ዴንጋጌ ተከስሰው
ቀርበዋሌ፡፡ አመሌካች በዋስ ቢሇቀቁ ላሊ ወንጀሌ ይፇጽማለ ከሚሌ ግምት ከዚህ የበሇጠ
ማሳመኛ ምክንያት ሉኖር አይችሌም ሲሌ ተጠሪ መቃወሚያውን አቅርቧሌ፡፡ በፌ/ቤቶች
ውሳኔ የተፇጸመ መሠረታዊ የሔግ ስህተት የሇም በማሇትም ተከራክሯሌ፡፡
እኛም

መዝገቡን

መርምረናሌ፡፡

እንዯመረመርነውም

በከፌተኛው

ፌ/ቤት

ተሰጥቶ

በጠቅሊይ ፌ/ቤት በፀናው ውሳኔ የአመሌካች የዋስትና ጥያቄ ውዴቅ የተዯረገበት
ምክንያት ያሇፇውን የወንጀሌ ሪከርዴ በማየት አሁንም ተመሳሳይ ወንጀሌ ከመሥራቱ
ይቆጠባሌ ተብል አይገመትም በሚሌ ነው፡፡
ሆኖም በወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 67 (ሇ) ስር የተዯነገገው የዋስትና መብት ገዯብ በተከሳሹ
ያሇፇ የወንጀሌ ታሪክ ሊይ የሚመሠረት አይዯሇም፡፡ ይሌቁንም የዴንጋጌው ዒሊማ በእጅ
ሊይ ያሇውን የክሱ ሂዯት ሉያዯናቅፌ ይችሊሌ ተብል በሚገመትበት ጊዜ በዋስ የመሇቀቅ
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መብቱን ሇመገዯብ ነው፡፡ የወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 67 (ሇ) ከንዐስ ቁጥሮች (ሀ) እና (ሏ)
ጋር በአንዴነት ሉነበብ ይገባሌ ሔጉ የተከሳሹን በዋስ የመሇቀቅ መብት እየገዯበ ያሇው
በዋስትና ወረቀት ሊይ የሰፇሩትን ግዳታዎች አይፇጽምም ተብል ሲገመት ወይም
ዋሶችን ሉያባብሌ ይችሊሌ ወይም ሉያስፇራራ ይችሊሌ ወይም ማስረጃዎችን ሉያጠፊ
ይችሊሌ ተብል ተከሳሹ ሲገመት ነው፡፡ የቁጥር 67 (ሇ) ዴንጋጌም ከንዐስ ቁጥሮች (ሀ)
እና (ሏ) ጋር በጣምራ ሲነበብ “ላሊ ወንጀሌ ሉሠራ ይችሊሌ ተብል ሲገመት” የሚሇው
ዴንጋጌ ከተያዘው ክስና ከተጀመረው የፌርዴ ሂዯት ጋር በተያያዘ ጠባብ የሔግ ትርጉም
በተጣጣመ መሌኩ እንዯሆነ ግሌፅ ነው፡፡
ፌ/ቤቶቹ የተከሳሾችን ያሇፇ የቅጣት ውሳኔ ካሁን ከተከሰሰበት ጉዲይ ጋር በማያያዝ
በዋስ ቢሇቀቅ ተመሳሳይ የቼክ ወንጀሌ ሉፇጸም ይችሊሌ የሚሌ ግምት በመውሰዴ
የዋስትና ጥያቄውን አሇመቀበሊቸው አግባብ ያሇው ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ ፌ/ቤቶቹ ተከሳሽ
በዋስ ቢሇቀቅ በተከሰሱበትን ጉዲይ ሇማዴበስበስ ማስረጃ ሇማጥፊት፣ ወይም ራሱ
ሇመሰወርና ከፌርዴ ሇማምሇጥ በአጭር የተያዘውን የፌርዴ ሂዯት ሇማዯናቀፌ የወንጀሌ
ዴርጊት

ይፇጸማሌ

ሇማሇት

የሚያስችሌ

አሳማኝ

ማስረጃ

ሳይቀርብሊቸው

የወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 67 (ሇ) ን የተሳሳተ ትርጉም በመስጠት መወሰናቸው ሉታረም
የሚገባው ነው፡፡
በላሊ በኩሌ የወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 138 (1) ሔጉ በግሌጽ ካሌዯነገገ በቀር ተከሳሹ በፌርዴ
ዲኝነት በግሌጽ እስከአሌታወቀ ዴረስ የቀዴሞ ጥፊተኝነቱ አይገሇጽም ሲሌ ዯንግጓሌ፡፡
ዴንጋጌው የተከሳሽን ንጽሔ ሆኖ የመገመት ሔገመንግሥታዊ መብት የሚያመሇክት
ሲሆን በተጨማሪም ዲኞች የወንጀሌ ጉዲይ በሚመረምሩበት ጊዜ በተከሳሹ የጥፊተኝነት
ሪከሪዴ ጫና አዴሮባቸው የተሳሳተ ውሳኔ እንዲይሰጡ ሇማዴረግ የሰፇረ ነው፡፡
አሁን በያዝነው ጉዲይ ተጠሪ ስሇአመሌካች የቀዴሞ የጥፊተኝነት መዝገብ ሲያቀርብ
ፌ/ቤቶች ከሊይ በተጠቀሰው የሔግ ዴንጋጌ መሠረት እንዲሌቀረበ በመቁጠር ሉወሰን
ሲገባ

ሔጉን

በመጣስ

በአመሌካቹ

የጥፊተኝነት

መዝገብ

ሊይ

በመመሥረት

ማከራከራቸውን መወሰናቸውና መሠረታዊ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ውሳኔ በመሆኑ
ሉታረም የሚገባ ነው፡፡
በዚህ መሠረት የሚከተሇውን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡
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ው ሣ ኔ
1. የፋዳራለ

ከፌተኛ

ፌ/ቤት

በቀን

21/07/2008

ዒ.ም

በወ/መ/ቁ.

146424

የሰጠውና የፋዳራለ ጠቅሊይ ፌ/ቤትም በቀን 29/09/2009 ዒ.ም በወ/ይ/መ/ቁ.
127657 ያፀናው ውሳኔ ተሽሯሌ፡፡
2. አመሌካች የብር 100,000 (አንዴ መቶ ሺህ ብር) ዋስትና በማስያዝ በዋስ
ተሇቅቀው ጉዲያቸውን እንዱከታተለ ተወስኗሌ፡፡
3. ከፌተኛው ፌ/ቤት ውሳኔውን እንዱያስፇጽም ታዟሌ፤ ይፃፌ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
የ/ማ
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ሌዩ ሌዩ
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