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የሰ/መ/ቁ/155789
ጥቅምት 21 ቀን 2011 ዒ.ም
ዲኞች ፡ብርሃኑ አመነዉ
በዔዉቀት በሊይ
እንዯሻዉ አዲነ
ሃይለ ነጋሽ
እትመት አሰፊ
አመሌካች፡- የፋዳራሌ ጠ/አቃቤ ህግ
ተጠሪ፡- ነቢሊ አህመዴ
መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ
በዚህ መዝገብ የቀረበዉ ጉዲይ የወንጀሌ ክስ የሚሻሻሌበት አግባብ የሚመሇከት
ነዉ፡፡አመሌካች ተጠሪ ሊይ ያቀረበዉ ክስ 1ኛ/የኢ.ፋ.ዱ.ሪ.የወንጀሌ ህግ አንቀጽ 556/2/ሀ
በመተሊሇፌ ዴንጋይ ወርዉራ የግሌ ተበዲይ አመሇወርቅ ታዯሰ ዯረቷንና የቀኝ እግሯን
በመምታት ቀሊሌ የአካሌ ጉዲት በማዯረስ ፣2ኛ/ የወንጀሌ ህጉን አንቀጽ 615 በመተሊሇፌ
በአንዯኛዉ

ክስ

የተጠቀሰችዉን

የግሌ

ተበዲይ

አስነዋሪ

ስዴብ

ሰዯበቻት

በማሇት

ተዯራራቢ ክስ ያቀረባበት ሲሆን ተጠሪ የእምነት ክዯት ቃሌ ከመስጠቷ በፉት
መቃወሚያ በሚሌ ምክንያት በአንዯኛዉ ክስ ሊይ ዴንጋጌዉና የተፇጸመዉ ዴርጊት
አይጣጣምም በማሇቷ የፋዳራሌ የመ/ዯረጃ ፌርዴ ቤት ይህንኑ መቃወሚያ በመመርኮዝ
አቃቤ ህግ 1ኛዉን ክስ አንቀጽ 556/2/ሀ ወዯ አንቀጽ 560/1/ አሻሽል እንዱያቀርብ
ትእዛዝ ሰጥቶ አቃቤ ህግ የተሻሻሇ ክስ ባሇማቅረቡ በወ/መ/ስ/ስ/ህግ ቁ/122/3/ መሰረት
መዝገቡን ዘግቷሌ፡፡ አቃቤ ህግ ይህንኑ በመቃወም ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት

458

www.fsc.gov.et

ይግባኝ ቅሬታ ያቀረበ ቢሆንም ፌርዴ ቤቱ የስር ፌርዴ ቤት ትእዛዝ በማጽናት ዉሳኔ
ሰጥቷሌ፡፡
ሇዚህ ሰበር ችልት አቤቱታ ቀርቦ በዚህ ሊይ ሲሆን የአቃቤ ህግ አቤቱታ ይዘት ባጭሩ
የስር ፌርዴ ቤት የወንጀሌ ህግ አንቀጽ 556/2/ሀ እና 560/1/ ማቋቋሚያ ፌሬነገሮችን
በአግባቡ ሳያገናዝብ የሰጠዉ ትእዛዝ ተገቢ ባሇመሆኑ እንዱታረም የሚሌ ሲሆን
የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ተመርምሮ

ክሱ ካሌተሸሻሇ አሊይም በማሇት የስር ፌርዴ

ቤት መዝገቡን መዝጋቱ ተገቢነት ሇመመርመር እንዱቻሌ ጭብጥ ተይዞ ተጠሪ መሌስ
እንዱትሰጥ ተዯርጓሌ፡፡ተጠሪም የተፇጸመዉ ዴርጊት የእጅ እሌፉት ነዉ በሚሌ የስር
ፌርዴ ቤት ዉሳኔ ተገቢ ነዉ በማሇት ተከራክራሇች፡፡አቃቤ ህግ ክርክሩን በማጠናከር
የመሌስ መሌስ ሰጥቷሌ፡፡
የጉዲዪ አመጣጥ እና የክርክሩ ይዘት ከሊይ ባጭሩ የተገሇጸ ሲሆን እኛም ጉዲዩ ሇሰበር
ያስቀርባሌ ሲባሌ የተያዘዉን ጭብጥ መሰረት በማዴረግ
በማገናዘብ

መርምረናሌ፡፡መዝገቡን

መርምረን

አግባብነት ካሇዉ ህግ ጋር

እንዯተገነዘብነዉ

ፌርዴ

ቤት

ክስ

እንዱሻሻሌ ትእዛዝ የሚሰጠዉ በምን አግባብ ነዉ? ህጋዊ ዉጤቱስ ምንዴነዉ? የሚሇዉ
መታየት

ያሇበት

ነጥብ

ሆኖ

አግኝተናሌ፡፡

የወንጀሌ

ክስ

ማመሌከቻ

አዘጋጃጀት

አስመሌክቶ ይዘቱና ዒይነቱ በምን አኳኋን እና ዝርዝር ሉኖረዉ እንዯሚገባ በወንጀሇኛ
መቅጫ ስነ ስርዒት አንቀጽ 111 እና 112 ሊይ ተመሌክቷሌ፡፡ከነዚህ ዴንጋጌዎች ይዘት
መገንዘብ የሚቻሇዉ ክሱ በዝርዝር እንዱገሌጽ ከሚጠበቅባቸዉ መሰረታዊ ፌሬነገሮች
ዉስጥ በክሱ የተጠቀሰዉ የወንጀሌ ህግ ዴንጋጌ እና ተከሳሹ የፇጸመዉ የወንጀሌ ተግባር
የክሱ ፌሬነገር ከህጉ አነጋገር ጋር በጣም የተቀራረበ መሆን እንዲሇበት ነዉ፡፡ የክሱ
አዘገጃጀትና ዝርዝር ይዘት ሊይ መገሇጽ የሚገባዉ መሰረታዊ ነገር ባሇመገሇጹ ተከሳሹን
ያሳሳተዉ እንዯሆነ ወይም ትክክሇኛ ፌርዴ ሇመስጠት የማይቻሌ ከሆነ ዯግሞ ፌርዴ
ቤቱ በራሱ አስተያየት ወይም ማመሌከቻ በቀረበሇት ጊዜ እንዯነገሩ ሁኔታ ክሱ
እንዱሇወጥ፣ እንዱጨመር ወይም አዱስ ክስ እንዱዘጋጅ ትእዛዝ መስጠት እንዯሚችሌ
በወ/መ/ስ/ስ/ህግ አንቀጽ 118 እና 119/1/ ዴንጋጌዎች ይዘት ያስገነዝባለ፡፡ ስሇሆነም ክስ
እንዱሻሻሌ ትእዛዝ የሚሰጠዉ በክስ ማመሌከቻ ፍርም ወይም በክሱ ማመሌከቻ ሊይ
ስሇወንጀለ አስፇሊጊ ዝርዝር ዉስጥ ስህተት ሲገኝ ወይም ሳይጠቀስ ሲቀርና ይህም
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መሰረታዊ ነገር ሆኖ ሲገኝ እንዯሆነ ስሇመሆኑ እንገነዘባሇን፡፡ በዚህ ምክንያት ፌርዴ
ቤቱ ክስ እንዱሻሻሌ ትእዛዝ ሰጥቶ ኣቃቤ ህግ የተሻሻሇ ክስ አዘጋጅቶ ያሊቀረበ እንዯሆነ
ተከሳሹ ሇጊዜዉ እንዯሚሇቀቅ የወ/መ/ስ/ስ/ህግ ቁ/122/3/ ዴንጋጌ ይገሌጻሌ፡፡ ስሇሆነም
በፌ/ቤቱ ትእዛዝ መሰረት ክሱ ተሻሽል ያሌቀረበ እንዯሆነ ዉጤቱ መዝገቡን ሇጊዜዉ
በመዝጋት ተከሳሹን መሌቀቅ እንዯሆነ ህጉ በግሌጽ ዯንግጓሌ፡፡
በዚህ መዝገብ በተያዘዉ ጉዲይ በ1ኛዉ ክስ የወንጀሌ ህግ አንቀጽ 556/2/ሀ ተጠቅሶ
በክሱ ዝርዝር ሊይ ዯግሞ ተጠሪ በሰዉ አካሌና ጤና ሊይ ጉዲት ሇማዴረስ አስባ የግሌ
ተበዲይ አመሇቀወርቅ ታዯሰ ሊይ ዴንጋይ ወርዉራ ዯረቷንና የቀኝ እግሯን በመምታት
የህመም ስሜት አንዱሰማት በማዴረግ ቀሊሌ የአካሌ ጉዲት ማዴረስ ወንጀሌ ፇጽማሇች
የሚሌ ሲሆን የስር ፌርዴ ቤት ይህ ዴንጋጌ ወዯ 560/1/ ተሇዉጦ ክሱ ተሻሽል
መቅረብ አሇበት በማሇት ትእዛዝ የሰጠዉ በኣቃቤ ህግ በኩሌ የቀረበዉ ክስ ዝርዝር
ስህተት ስሊሇበት ወይም መጠቀስ ያሇበት መሰረታዊ የክሱ ፌሬነገር ባሇመጠቀሱ ሳይሆን
ተፇጸመ የተባሇዉ ዴርጊት ክስ የቀረበበትን ዴንጋጌ አያቋቁምም ከሚሌ መነሻ እንዯሆነ
መገንዘብ ተችሎሌ፡፡ በመሰረቱ ክስ እንዱሻሻሌ የሚዯረግበት ምክንያት እና አቃቤ ህግ
ያቀረበዉን ክስ በማስረጃ አረጋግጧሌ ወይስ አሊረጋገጠም? በአቃቤ ህግ ማስረጃ
የተረጋገጠዉ የዴርጊቱ አፇጻጻምና ዉጤቱ በየትኛዉ የህግ ዴንጋጌ የሚሸፇን ነዉ?
የሚሇዉ ጉዲይ በየራሱ ተሇያይቶ የሚታይ ስሇመሆኑ ከወ/መ/ስ/ስ/ህግ ቁ/119 እና
113/2/ ይዘት መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ የክስ ማመሌከቻ እንዱሻሻሌ የሚዯረገዉ ከሊይ
በተገሇጸዉ አግባብ በክሱ ዝርዝር ሊይ መገሇጽ የሚገባዉ መሰረታዊ ጉዲይ ሳይገሇጽ
የቀረ እንዯሆነ ወይም ዯግሞ ያሇአግባብ የተገሇጸዉ ነገር ተከሳሹን የሚያሳስት ነዉ
ተብል ሲታሰብ ነዉ፡፡ በላሊ በኩሌ አቃቤ ህግ በክሱ መሰረት የዴርጊቱን ፌሬነገር
በማስረጃ ማስረዲት ወይም አሇማስረዲት እና ዉጤቱን በተመሇከተ ፌርዴ ቤቱ ዴምዲሜ
ሊይ

ሉዯርስ

የሚገባዉ

ከወ/መ/ስ/ስ/ህ/ቁ.141

መገንዘብ

የአቃቤ

ህግ

አዲጋች

ማስረጃ

አይዯሇም፡፡

ከተሰማ

በኋሊ

የወ/መ/ስ/ስ/ህ/ቁ

እንዯሆነ
112

ሊይ

እንዯተገሇጸዉ ዯግሞ የክስ ማመሌከቻ ስሇወንጀለና ስሇሁኔታዉ የሚሰጠዉ ዝርዝር
መግሇጫ ወንጀሇኛዉ የፇጸመዉ ተግባር ወንጀሌ ከሚያዯርገዉ ህግ አነጋገር ጋራ በጣም
የተቀራረበ መሆን አሇበት ሲሌ ህግ አዉጪዉ በጥንቃቄ የተመሇከተዉ የተፇጸመዉ
ዴርጊት የተጠቀሰዉን ዴንጋጌ ማቋቋሚያ ፌሬነገር ማሟሊት አሇማሟሊት ፌርዴ ቤቱ
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በማስረጃ የሚያረጋግጠዉ መሆኑን ታሳቢ በማዴረግ እንዯሆነ ያስገነዝባሌ፡፡ሇዚህም ነዉ
አቃቤ ህግ በክሱ በገሇጸዉ ሌክ ሳይሆን ከዚያ ባነሰ ሁኔታ ወይም ክስ ባይቀርብበትም
በአማራጭ ክስ ሉቀርብበት የሚችሌ ዴንጋጌ የሚሸፇን

የወንጀሌ ፌሬነገር መፇጸሙ

በማስረጃ በተረጋገጠ ጊዜ ፌርዴ ቤቱ ተገቢ ነዉ ወዯሚሇዉ ዴንጋጌ ሇመሇወጥ
እንዱችሌ በወ/መ/ስ/ስ/ህግ ቁ/113/2/ ስሌጣን የተሰጠዉ፡፡ ከዚህም በሻገር አቃቤ ህግ
እንዯክሱ አቀራረብ በማስረጃ ማስረዲት ካሌቻሇ ፌርዴ ቤቱ ተከሳሹን በነጻ የማሰናበት
ስሌጣን በህጉ የተሰጠዉ ነዉ፡፡
በተያዘው ጉዲይ ሊይ 1ኛዉ ክስ የተጠቀሰዉ ዴንጋጌ እና በክሱ ዝርዝር የተገሇጸዉ
ፌሬነገር ሊይ ጉዴሇት ወይም ስህተት ስሇመኖሩ አሌተገሇጸም ፡፡ይሌቁንም በግሌ ተበዲይ
ሊይ የዯረሰዉ ጉዲት መጠነኛ ነዉ የሚሌ ምክንያት ብቻ ነዉ ፡፡በዴርጊቱ ምክንያት የግሌ
ተበዲይ ሊይ የዯረሰዉ ጉዲት መጠን የሚረጋገጠዉ በማስረጃ ስሇሚሆን ከወዱሁ ማስረጃ
ሳይሰማ ዴምዲሜ ሊይ መዴረሱ ተገቢ ሆኖ አሌተገኘም፡፡ ስሇሆነም አመሌካች በክሱ
ማመሌከቻ ሊይ ጠቅሶ ያቀረበዉ የወንጀሌ ህጉ ዴንጋጌና የክሱ ፌሬነገር ዝርዝር ሊይ
በስህተት የተጠቀሰ ወይም ሳይጠቀስ የታሇፇ መሠረታዊ ነገር መኖሩ እስካሌተረጋገጠ
ዴረስ የተፇጸመዉ ዴርጊትና አግባብነት ያሇዉ ዴንጋጌ የትኛዉ ነዉ የሚሇዉ የክሱ
ማቋቋሚያ ፌሬነገር መሟሊት አሇመሟሊት ማስረጃ ተሰምቶ የሚሇይና ፌርዴ ቤቱ በህጉ
አግባብ ዉሳኔ የሚሰጥበት ሆኖ እያሇ ከወዱሁ አንቀጽ ካሌተሇወጠ በሚሌ ምክንያት ክስ
እንዱሻሻሌ ትእዛዝ መስጠትና ይህ ካሌተፇጸመ በሚሌ የክሱን መዝገብ መዝጋቱ ክስ
እንዱሻሻሌ የሚዯረግብትን ህጋዊ ምክንያት እና አሊማ ያገናዘበ ሆኖ አሊገኘንም፡፡ከዚህም
ባሻገር ተጠሪ ሊይ የቀረበዉ ክስ ሁሇት ሆኖ እያሇ 1ኛዉ ክስ በፌርዴ ቤቱ ትእዛዝ
መሰረት ተሻሽል ባሇመቅረቡ የሚዘጋ ቢሆን እንኳን ሁሇተኛዉ ክስ ሊይ ዉሳኔ
ሊሇመስጠት ፌርዴ ቤቱ ምንም ዒይነት ህጋዊ ምክንያት ሳይኖረዉ ማሇፈም የክርክር
አመራር ሊይ የተፇጸመ መሰረታዊ የህግ ስህተት ሆኖ አግኝተናሌ፡፡በዚሁ አግባብ
ተከታዩን ዉሳኔ ሰጥተናሌ፡፡
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ዉ ሳ ኔ
1ኛ/የፋዳራሌ የመ/ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ/112647 ሊይ በ24/06/09 ዒ.ም እና
በ08/07/09 ዒ.ም የሰጠዉ ብይን እና ይህንኑ በማጽናት የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት
በመ/ቁ/194971

በ02/04/2010

ዒ.ም

የሰጠዉ

ፌርዴ

በወ/መ/ስ/ስ/ህግ ቁ/195/2/ሀ

መሰረት ተሰርዟሌ፡፡
2ኛ/የፋዳራሌ የመ/ዯረጃ ፌርዴ ቤት የዘጋዉን መዝገብ በማንቀሳቀስ ክርክሩን ሰምቶ
ተገቢዉን ዉሳኔ እንዱሰጥበት በማሇት በወ/መ/ስ/ስ ህግ ቁ/ 195/2/ሀ መሰረት ጉዲዩን
መሌሰንሇታሌ፡፡ይጻፌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ ይመሇስ ::
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ቅ/ሀ
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