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የሰ/መ/ቁ.156999
ጥቅምት 27/2011 ዒ/ም
ዲኞች፡- ብርሃኑ አመነዉ
በዔዉቀት በሊይ
እንዲሻዉ አዲነ
ኃይለ ነጋሽ
እትመት አሰፊ
አመሌካች:- አቶ ከበዯ ተሠራ ጠበቃ ሚሉዮን አሰፊ ቀረቡ
ተጠሪ፡- የፋዳራሌ ጠቅሊይ ዏ/ሔግ ዮሏንስ ግርማ ቀረቡ
መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇዉ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ
የጉዲዩ መነሻ አመሌካች ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ባቀረቡት አቤቱታ በ25 ዒመት
ጽኑ እሥራት እንዱቀጡ ተወስኖ ቅጣቱን በመፇጸም ሊይ የሚገኙ መሆኑን ገሌጸዉ
ጥፊተኛ የተባለበትን ሔግ የተካዉ የፋዳራሌ የታክስ አስተዲዯር አዋጅ ቅጣቱን አሻሽል
የወጣ በመሆኑ ከሔገ-መንግስቱ አንቀጽ 22(2)፣ ከወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 6(9) እና
ከአዱሱ አዋጅ አኳያ ታይቶ ቅጣቱ እንዱቀነስሊቸዉ ማመሌከታቸዉ ነዉ፡፡ የፋዳራሌ
ከፌተኛ ፌ/ቤት የአመሌካችን አቤቱታ መርምሮ በአመሌካች ሊይ በመጨረሻ የቅጣት
ዉሳኔ የሰጠዉ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሇእያንዲንደ ጥፊት መነሻ ቅጣት በመያዝ
ዉሳኔ ባሇማስተሊሇፈ ይህ ፌቤት ቅጣቱን በአዱሱ አዋጅ ዴንጋጌ መሠረት እንዯገና
ሇማስሊት መቸገሩን ገሌጾ አመሌካች አቤቱታዉን ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት አቅርቦ
መስተናገዴ ይኖርባቸዋሌ በማሇት በአብሊጫ ዴምጽ አቤቱታዉን ባሇመቀበሌ ወስኗሌ፡፡
በዚህ ዉሳኔ ቅር ተሰኝተዉ አመሌካች ባቀረቡት ይግባኝ መነሻነት ጉዲዩን የተመሇከተዉ
ፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ይግባኙ ያስቀርባሌ በማሇት በክርክር
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ሂዯት ሊይ እያሇ አመሌካች በይቅርታ በመሇቀቃቸዉ መዝገቡን ዘግቶታሌ፡፡ ሆኖም
ሇአመሌካች የተሰጠዉ ይቅርታ በስህተት ነዉ ተብል በመሠረዙና አመሌካች ወዯ
ማረሚያ ቤት የተመሇሱ በመሆኑ የተዘጋዉ መዝገብ ተከፌቶ እንዱንቀሳቀስ አመሌካች
ጠይቀዋሌ፡፡
ተጠሪ በአመሌካች በአቤቱታ ሊይ መሌስ እንዱሰጥበት የተዯረገ ሲሆን አመሌካች
በራሳቸዉ የተዉትን ይግባኝ መሌሰዉ እንዱንቀሳቀስ ማዴረግ አይችለም፡፡ አመሌካች
የይግባኝ ቅሬታዉ መሰረዙን ካወቁና ወዯ እስር ቤት ከተመሇሱ ከ9 ወር በሊይ የሆነዉ
በመሆኑ አመሌካች መዝገቡ እንዱንቀሳቀስ ያቀረቡት ምክንያት በቂና አሳማኝ ባሇመሆኑ
ጥያቀዉ ዉዴቅ ይዯረግሌን በማሇት ተከራክሯሌ፡፡
የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ጉዲዩን መርምሮ የወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ
ሇሁለም ጉዲዮች የጊዜ ገዯብና በቂ ምክንያት ያሇዉ መሆኑ ሲታይ የተዘጋዉ መዝገብ
እንዱንቀሳቀስ ሇማዴረግ በጊዜ ገዯቡና በበቂ ምክንያት ተዯግፍ ሉቀርብ የሚገባዉ
በመሆኑ

አመሌካች

መዝገቡ

ከተዘጋ

ከ8

ወር

በሊይ

ቆይቶ

የተዘጋዉ

መዝገብ

ይንቀሳቀስሌኝ በማሇት ያቀረበዉ ጥያቄ በቂ ምክንያት በላሇዉ ሁኔታ የቀረበ በመሆኑ
ተገቢነት

የሇዉም

በማሇት

የአመሌካችን

አቤቱታ

ዉዴቅ

በማዴረግ

መዝገቡን

ዘግቶታሌ፡፡ የሰበር አቤቱታው የቀረበው ይህን ትዔዛዝ በመቃወም ነው፡፡
የአመሌካች የሰበር አቤቱታ መሠረታዊ ይዘት፡- የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት በትዔዛዙ ሊይ
እንዲሰፇረዉ በዚህ አግባብ የተዘጋ መዝገብ በምን ያህሌ ጊዜ መከፇት እንዲሇበት በሥነሥርዒት

ሔጉ

ሊይ

አሌተመሇከተም፡፡

አመሌካች

ይቅርታዉ

ከተሰረዘባቸዉ

በኃሊ

ያሇአግባብ የተሰረዘባቸዉ መሆኑን በመጥቀስ የይቅርታ አዋጁ ባስቀመጠዉ አግባብ
አቤቱታ ሇሚመሇከተዉ አቅርበዉ ዉጤቱን ሲጠባበቁ ብዙ ጊዜ ወስድባቸዋሌ፡፡ አቤቱታ
የቀረበሇት አካሌ ፇጥኖ መሌስ ሰጥቷቸዉ ቢሆን ኖሮ የይግባኙ መዝገብ እንዱንቀሳቀስ
ወዱያዉኑ ማመሌከት ይችለ ነበር፡፡ የሥነ-ሥርዒት ሔግ በራሱ ግብ ካሇመሆኑም በሊይ
በጭፌጫፋ የሥነ-ሥርዒት ጉዲዮች መሠረታዊ የሆነ የተከሳሽ መብት ሉነካ አይገባም፡፡
ስሇሆነም ፌ/ቤቱ የፇጸመዉ

መሠረታዊ የህግ ስህተት በመሆኑ

ይግባኙን ተመሌክቶ እንዱወስን ይመሇስሇት የሚሌ ነዉ፡፡
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የአመሌካች አቤቱታ ተመርምሮ አመሌካች አዋጅ ቁጥር 286/94 አንቀጽ 96 እና
97(3)ን

ተሊሌፇዉ

ወንጀሌ

ፇጽመዋሌ

ተብል

የጥፊተኝነትና

የቅጣት

ዉሳኔ

ከተሊሇፇባቸዉ በኃሊ ጥፊተኛ የተባለበት አዋጅ በአዋጅ ቁጥር 983/2008 ስሇተሻሻሇ
በወ/ሔ/አንቀጽ 6 እና 9(1) እንዱሁም በኢ.ፋ.ዳ.ሪ. ሔገ-መንግስት አንቀጽ 22(2)
መሠረት የተወሰነባቸዉ ቅጣት እንዱሻሻሌሊቸዉ ሇስር ፌ/ቤት አቤቱታ አቅርበዉ ዉዴቅ
ሲዯረግባቸዉ አመሌካች ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ አቅርበዉ በመታዬት ሊይ
እያሇ

አመሌካችን

መንግስት

በይቅርታ

የፇታቸዉ

በመሆኑ

የይግባኝ

መዝገቡ

እንዱዘጋሊቸዉ ባቀረቡት አቤቱታ መነሻነት መዝገቡ ከተዘጋ በኃሊ መንግስት ሇአመሌካች
ሰጥቶ የነበረዉን ይቅርታ በማንሳቱ እና አመሌካች ወዯ እስር በመግባታቸዉ ምክንያት
የተዘጋዉ

የይግባኝ

መዝገብ

ተከፌቶ

እንዱታይሊቸዉ

ያቀረቡትን

አቤቱታ

ይህን

የሚከሇክሌ ግሌጽ ሔግ መኖሩ ሳይገሇጽ አቤቱታዉ ዉዴቅ የተዯረገበትን አግባብነት
ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ ሇሰበር ያስቀርባሌ የተባሇ ሲሆን ግራቀኙ መሌስና የመሌስ
መሌስ በጽሁፌ በማቅረብ ተከራክረዋሌ፡፡
ተጠሪ የሰጡት መሌስ ይዘት በአጭሩ፡- አመሌካች

መዝገቡን ያስዘጉት ይቅርታ

ስሇተዯረገሊቸዉ ሲሆን በሳምንት ዉስጥ ይቅርታዉ በስህተት የተሰጠ መሆኑ ተገሌጾ
ወዯ እስር እንዱመሇሱ ተዯርጓሌ፡፡ አመሌካች ይቅርታዉ መሰረዙን ካወቁ ከ8 ወር በኃሊ
አቤቱታ ሉያቀርቡ የቻለበት ምክንያት ስሇመኖሩ አሊቀረቡም፡፡ አመሌካች በወ/ሔ/አንቀጽ
6፣

9(1)

እና

በሔገ-መንግስቱ

አንቀጽ

22(2)

የተቀመጠዉን

መብት

ማስጠበቅ

የሚችለት በስነ-ስርዒት ሔጉ የተቀመጠዉን መርህ ተከትል አቤቱታ በስርዒቱ ሲቀርብ
ነዉ፡፡ የአመሌካች አቤቱታ ምክንያታዊ በሆነ ጊዜ ዉስጥ ያሌቀረበ በመሆኑ አቤቱታዉ
ተቀባይነት ማጣቱ የሚነቀፌ አይዯሇም፡፡ አመሌካች በሰበር አቤቱታቸዉ ሊይ ይቅርታዉ
ቀሪ መዯረጉን እንዲወቁ መዝገቡ እንዱንቀሳቀስ ያሊመሇከቱት በይቅርታ አዋጁ መሠረት
አቤቱታ ሇሚመሇከተዉ አካሌ አቅርበዉ ዉጤቱን ሲጠባበቁ መሆኑን ቢገሌጹም በስር
ያሌተነሳ በመሆኑ ተቀባይነት የሇዉም፡፡ ስሇሆነም በስር የተፇጸመ መሠረታዊ የህግ
ስህተት ባሇመኖሩ ይጽናሌን የሚሌ ነዉ፡፡ አመሌካች የሰበር አቤቱታቸዉን በሚያጠናክር
መሌኩ የመሌስ መሌስ አቅርበዋሌ፡፡
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የግራ ቀኙ ክርክር በአጭሩ ከሊይ የተመሇከተዉን የሚመስሌ ሲሆን ከስር ፌ/ቤት ዉሳኔ
እና ጉዲዩ ሇሰበር ያስቀርባሌ ተብል ከተያዘዉ ጭብጥ ጋር በማገናዘብ መርምረናሌ፡፡
መርምረን እንዯተረዲነዉ አመሌካች በስር ፌ/ቤት ያቀረቡት አቤቱታ ቀዯም ብል
ጥፊተኛ የተባሇበትን ሔግ የተካዉ አዱሱ አዋጅ ሇጥፊቱ የተቀመጠዉን ቅጣት አሻሽል
የወጣ በመሆኑ በኢ.ፋ.ዳ.ሪ ሔገ-መንግስት አንቀጽ 22(2) መሰረት ቅጣቱ አዱስ
በወጣዉ አዋጅ ዴንጋጌ አግባብ እንዯገና እንዱሰሊሇት ነዉ፡፡ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት
አቤቱታዉን ተቀብል ከመረመረ በኃሊ ተፇጻሚ በመሆን ሊይ ያሇዉን ቅጣት የወሰነዉ
የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ቅጣቱን ሲወስን መነሻ ቅጣት በመያዝ ባሇማስሊቱ አዱሱን
ሔግ ተፇጻሚ ሇማዴረግ እንዯሚቸገር ገሌጾ አመሌካች አቤቱታዉን ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ
ፌ/ቤት አቅርበዉ መስተናገዴ እንዲሇባቸዉ በመጥቀስ ወስኗሌ፡፡ አመሌካች በዚህ ዉሳኔ
ቅር ተሰኝቶ ያቀረቡት ይግባኝ ያስቀርባሌ ተብል በመታየት ሊይ ባሇበት ወቅት
አመሌካች በይቅርታ በመሇቀቃቸዉ የጉዲዩ መታየት አስፇሊጊ ሆኖ ባሇመገኘቱ መዝገቡ
ተዘግቷሌ፡፡ ይህ በእንዱህ እንዲሇ ይቅርታዉን የሰጠዉ አካሌ ይቅርታዉ በስህተት
የተሰጠ መሆኑን በመግሇጽ ይቅርታዉን በማንሳቱና አመሌካች ቅጣቱን መፇጸም
እንዱጀምሩ ከተዯረገ ከ8 ወር በኃሊ አመሌካች የተዘጋዉ መዝገብ እንዱንቀሳቀስሊቸዉ
ቢጠይቁም

የፋዳራሌ

ጠቅሊይ

ፌ/ቤት

ዘግይቶ

የቀረበ

አቤቱታ

ነዉ

በማሇት

ሳይቀበሊቸዉ ቀርቷሌ፡፡ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት አመሌካች መዝገቡ እንዯገና ተከፌቶ
እንዱንቀሳቀስሊቸዉ ያቀረቡትን አቤቱታ ከ8 ወር በሊይ ዘግይቶ የቀረበ ነዉ በማሇት
ዉዴቅ ማዴረጉ በአግባቡ ነዉ? ወይስ አይዯሇም? የሚሇዉን ቀጥሇን እንመሌከት፡፡
በመሠረቱ

የወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ

ሇይግባኝ

ማቅረቢያና

ተያያዥ

ጉዲዮች

የጊዜ

ገዯብ

ቢያስቀምጥም በመታየት ሊይ ያሇ መዝገብ መዘጋቱ አስፇሊጊ ሆኖ ከተዘጋ በኃሊ እንዯገና
መከፇቱ አስፇሊጊ ሆኖ ሲገኝ በምን ያህሌ ጊዜ ዉስጥ አቤቱታ ሉቀርብበት እንዯሚገባ
በሔግ የጊዜ ገዯብ አሌተቀመጠም፡፡ ይህ በሚሆንበት ወቅት የጊዜ ገዯቡ የሚወሰነዉ
የጉዲዩን ሁኔታዎችና የአቤቱታዉን ዒይነት በመመሌከት እንጂ ከተወሰነ ጊዜ በኃሊ
የቀረበዉ አቤቱታ ተቀባይነት የሇዉም በሚሌ ዴምዲሜ ሊይ በመዴረስ አይዯሇም፡፡
በተያዘዉ ጉዲይ መዝገቡ እንዱዘጋ ምክንያት የሆነዉ የአመሌካች ጥፊት ወይም
ይግባኙን አሇመፇሇግ ሳይሆን ይቅርታዉን የሰጠዉ አካሌ የፇጸመዉ ስህተት ነዉ፡፡
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እንዱሁም

የተዘጋዉ

እንዯማይችሌ

በግሌጽ

መዝገብ
በሔጉ

ከምን

ያህሌ

ያሌተዯነገገ

ጊዜ

መሆኑ

በኃሊ

ሉከፇት

አመሌካች

ፇጥኖ

እንዯሚችሌና
አቤቱታዉን

እንዲያቀርብ የሚያዯርገዉ ከመሆኑ አንጻር በሔጉ ክፌተት ምክንያት አመሌካች መብቱን
ሉያጣ አይገባም፡፡ ከዚህ በተጨማሪ አመሌካች የኢ.ፋ.ዳ.ሪ ሔገ-መንግስት አንቀጽ
22(2)፣ የወ/ሔ/አንቀጽ 6 እና 9(1)ን መሠረት በማዴረግ አቤቱታ ያቀረበበት ጉዲይ
በባህሪዉ እንዯመዯበኛ የክርክር ጉዲይ የሚታይ ሳይሆን አቤቱታ በቀረበ ጊዜ ሉስተናገዴ
የሚችሌ ከመሆኑም በሊይ አቤቱታዉን በቀጥታ ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት በማቅረብ
ማስወሰን እንዱችሌ ከፌተኛዉ ፌ/ቤት በዉሳኔዉ የገሇጸበት ከመሆኑ አንጻር መዝገቡ
እንዯገና አይንቀሳቀስም መባለ ምክንያታዊ አይዯሇም፡፡
ሲጠቃሇሌ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት አመሌካች የተዘጋዉ መዝገብ
እንዱንቀሳቀስሇት

የጠየቀበትን

አቤቱታ

በሥነ-ሥርዒት

ሔጉ

በግሌጽ

የጊዜ

ገዯብ

ባሌተቀመጠበትና ሇመዝገቡ መዘጋትም ዋናዉ ምክንያት የይቅርታ ሰጪዉ አካሌ
ስህተት እንጂ የአመሌካች ቸሌተኝነት ወይም ይግባኙን አሇመፇሇጉ ባሌሆነበት ሁኔታ
የተዘጋዉን መዝገብ ሇማንቀሳቀስ አመሌካች በቂ ምክንያት አሊቀረበም በማሇት የሰጠዉ
ትዔዛዝ የአመሌካችን መብት የሚያጣብብና መሠረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት
በመሆኑ ሉሻር የሚገባዉ ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ በመሆኑም የሚከተሇዉ ተወስኗሌ፡፡
ው ሳ ኔ
1. የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመ/ቁ 141372 ሚያዚያ 04
ቀን 2011 ዒ.ም የሰጠዉ ትዔዛዝ በወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁ 195(2/ሇ/2) መሠረት
ተሽሯሌ፡፡
2. የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የተዘገዉን መዝገብ እንዯገና
በማንቀሳቀስ በይግባኙ ሊይ ግራ ቀኙን በማከራከር ተገቢዉን እንዱወስን ጉዲዩን
መሌሰንሇታሌ፡፡ ይጻፌ፡፡
3. መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ተመሊሽ ይዯረግ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ማ/አ
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