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ኀዲር 11 ቀን 2001 ዓ.ም
ዲኞች፡- ዓብደሌቃዴር መሏመዴ
ሑሩት መሇሰ
ታፇሰ ይርጋ
ፀጋዬ አሰማማው
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች፡- የአማራ ክሌሌ ፌትህ ቢሮ - አቃቤ ሔግ አውግቸው መኮንን
ተጠሪ፡- አቶ ተመስገን አዱስ - አሌቀረቡም
መዝገቡ የተቀጠረው ሇምርመራ ነበር፡፡ መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡

ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የአማራ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በወንጀሌ ይግባኝ መዝገብ ቁጥር 15071 ታህሳስ
14 ቀን 2000 ዓ.ም ሇወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ ሥርአት ሔግ ቁጥር 63 የሰጠው ትርጓሜና ተጠሪ በዋስ እንዱሇቀቅ
የሰጠውን ውሣኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት አሇበት በማሇት የሰጠው ውሣኔ መሰረታዊ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር
ታይቶ ይታረምሌኝ በማሇት ስሊመሇከተ ነው፡፡ የክርክሩ መነሻ አመሌካች ተጠሪ 1996 ያወጣውን የኢ.ፋ.ዳ.ሪ የወንጀሌ
ሔግ አንቀጽ 543 ንኡስ አንቀጽ 3 በመተሊሇፌ በቸሌተኝነት ያሽከረክር በነበረው አይሱዙ መኪና እማሆይ ሙለነሽ ዯሊሊ
የተባለትን ገዴሎሌ በሚሌ ክስ አቅርቦበታሌ፡፡ ይህ የወንጀሌ ክስ በሚታይበት ጊዜ ተጠሪ የዋስ መብቴ ተጠብቆ ከውጭ
እየቀረብኩ እንዴከራከር ይፇቀዯሌኝ በማሇት ሇከፌተኛው ፌርዴ ቤት ያመሇከተ ሲሆን አመሌካችን ወክል የሚከራከረው
አቃቤ ሔግ በበኩለ በተጠሪ ሊይ የተጠቀሰው አንቀጽ እስከ አስራ አምስት ዓመት በሚዯረስ ጽኑ እስራት የሚያስቀጣ
ስሇሆነ በወንጀለም የሰው ሔይወት ሇሔሌፇተሞት የተዲረገ በመሆኑ በወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ ሥርአት ሔግ ቁጥር 63
መሰረት የዋስ መብት የሚያስፇቅዴ ባሇመሆኑ በእስር ሆኖ እንዱከራከር ትእዛዝ ይሰጥሌኝ በማሇት ተከራክሯሌ፡፡
የከፌተኛው ፌርዴ ቤት ተጠሪ የተከሰሰበት የሔግ አንቀጽ የዋስ መብት የማያስፇቅዴ መሆኑን በመግሇጽ የተጠሪን
የዋስትና መብት ከጥያቄ ውዴቅ አዴርጏታሌ፡፡ ተጠሪ በከፌተኛው ፌርዴ ቤት የዋስትና ጥያቄውን አስመሌክቶ የሰጠውን
ብይን በመቃወም ይግባኝ ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ያቀረበ ሲሆን ጠቅሊይ ፌርዴ ቤቱም የወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ
ሥርአት ሔግ ቁጥር 63 ሔግ አውጭው የዯነገገው ከአስራ አምስት ዓመት በሊይ የሚያስቀጡ ሆነ ተብል የሚፇጸሙ
በሰው መግዯሌ የተከሰሱ ሰዎችን የዋስ መብት ሇመከሌከሌ እንዯሆነ የሥነ ሥርአት ሔግ ዴንጋጌውን በ1949 ዓ.ም
ከወጣው የወንጀሇኛ መቅጫ ሔግ ዴንጋጌ ጋር በማገናዘብ ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡ ስሇሆነም፣በአዱሱ የወንጀሌ ሔግ የቅጣቱ
መጠን እስከ አስራ አምስት ዓመት በሚዯርስ ጽኑ እስራት የሚያስቀጣ ቢሆንም የሥነ ሥርአት ሔጉን ያወጀው ሔግ
አውጭ በቸሌተኝነት የሰው መግዯሌ ወንጀሌ የፇፀሙ ሰዎችን የዋስ መብት የመከሌከሌ ሏሳብ ያሌነበረው በመሆኑ ተጠሪ
የብር 2000/ሁሇት ሺህ ብር/ ዋስ አቅርቦ እንዱሇቅቅ በማሇት ወስኗሌ፡፡
አመሌካች ይህ የጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሔግ አተረጓጏምና የሰጠው ውሣኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት አሇበት፡፡
ተጠሪ የተከሰሰበት ጉዲይ እስከ አስራ አምስት ዓመት በሚዯርስ ጽኑ እስራት የሚያስቀጣ ሆኖ እያሇና በወንጀለም የሰው
ሔይወት ሇሔሌፇት የተዲረገ መሆኑ በክሱ ውስጥ ተገሌፆ እያሇ እነዚህ ሁሇት ሁኔታዎች በተሟለበት ሁኔታ ተከሳሹ
በዋስትና ወረቀት እንዯማይሇቀቅ በወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ ሥርአት ሔግ ቁጥር 63 ንኡስ አንቀጽ 1 በግሌጽ ተዯንግጏ
እያሇ በቸሌተኝነት የሰው መግዯሌ ወንጀሌ መፇፀም የዋስትና መብት አያስነፌግም የሚሌ ትርጓሜ በመስጠት ተጠሪ በዋስ
እንዱሇቀቅ መወሰኑ መሰረታዊ የሔግ ስህተት አሇበት በሰበር ታይቶ ሉታረም ይገባዋሌ የሚሌ የሰበር አቤቱታ አቅርቧሌ፡፡
ተጠሪ በበኩለ በዋናው ጉዲይ ጥፊተኛ ስሇተባሌኩ አቤቱታው ውዴቅ ይዯረግ በማሇት ተከራክሯሌ፡፡
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ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር ዯረጃ የቀረበው ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም መዝገቡን መርምረናሌ፡፡
መዝገቡን እንዯመረመርነው በኢ.ፋ.ዳ.ሪ የወንጀሌ ሔግ የተሻሻለና የተሇወጡ ሁኔታዎች በወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ ሥርአት
ሔግ ዴንጋጌዎች ጋር ያሊቸውን ተፇፃሚነትና ፌርዴ ቤቶች ሉከተለት የሚገባ የሔግ አተረጓጏም ምን መሆን አሇበት?
የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰጠው የሔግ ትርጓሜ ተገቢ ነው ወይስ አይዯም? የሚለትን ነጥቦች መመርመር ያሇባቸው
ሆነው አግኝተናቸዋሌ፡፡
የመጀመሪያውን ነጥብ በተመሇከተ በኢ.ፋ.ዳ.ሪ የወንጀሌ ሔግ መሰረታዊ የይዞታና የቅጣት ሇውጥና መሻሻሌ
የተዯረገባቸው የወንጀሌ አይነቶች ያለ መሆኑ አያከራክርም፡፡ ከወንጀሌ ሔጉ ጏንሇጏን የወንጀሌ ሥነ ሥርአት ሔግ
ተሻሽል አሇመውጣቱ የአማራ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ያነሳቸውን የመከራከሪያ ሏሳቦችና ጥያቄዎች እንዱነሱ ክፌተት
የሚፇጥር ስሇመሆኑ ሇመገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ ሆኖም ሔግ አውጭው በአዱስ የወንጀሌ ሔግ ያወጣቸውና ያሻሻሊቸው ጉዲዮች
ባለበት ሁኔታ በቀጥታ ከነበረው የሥነ-ሥርአት ሔግ ዴንጋጌዎች ጋር ተጣምረው ተፇፃሚ እንዱሆኑና እንዱተረጏሙ
ፌሊጏትና ሏሳብ አሇው ተብል መወሰዴ ይኖርበታሌ፡፡ ስሇሆነም በአዱሱ የወንጀሌ ሔግ ቅጣታቸው ከፌ ብል የተዯነገጉ
ወንጀልች የዋስትና ጥያቄና ተከሳሽ በላሇበት እንዱታይ የሚቀርቡ የሥነ-ሥርአት ጥያቄዎች 1949 ዓ.ም በወጣው
የወንጀሇኛ መቅጫ ሔግ የነበረውን ሁኔታ ግምት ውስጥ ማስገባትና ትርጓሜ መስጠት ሣያስፇሌግ የሥነ-ስርአት ህጉን
ከአዱሱ የወንጀሌ ሔግ ዴንጋጌዎች ጋር በቀጥታ አጣምሮ በማየት መወሰን ይኖርባቸዋሌ፡፡
ከዚህ አንፃር አዱሱ የወንጀሌ ሔግ ከመውጣቱ በፉት እስከ አምስት ዓመት በሚዯርስ እስራት ብቻ ያስቀጣ
የነበረው በቸሌተኝነት ሰው የመግዯሌ ወንጀሌ በአዱሱ የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 543 ንኡስ አንቀጽ 3 እስከ አስራ አምስት
ዓመት በሚዯረስ ጽኑ እስራት የሚያስቀጣ መሆኑ ተዯንግጓሌ፡፡ ስሇሆነም ይሔ ዴንጋጌ በወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ ሥርአት
ሔግ ቁጥር 63 ንኡስ አንቀጽ 1 የተቀመጡትን መስፇርቶች ያሟሊሌ ወይስ አያሟሊም የሚሇውን በመመዘን ብቻ መወሰን
ሲገባው የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 1949 በወጣው የወንጀሌ ሔግ የነበረውን ሁኔታ መነሻ በማዴረግ የሰጠው የሔግ
ትርጓሜ ተገቢነት የላሇው ነው፡፡ ስሇሆነም ተጠሪ የተከሰሰበት የሔግ ዴንጋጌ በወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ ስርአት ሔግ ቁጥር
63 ንኡስ አንቀጽ 1 የተቀመጡትን መስፇርቶች የሚያሟሊና የዋስ መብት የማያስፇቅዴ ሆኖ እያሇ የክሌለ ጠቅሊይ
ፌ/ቤት ተጠሪ በዋስ እንዱሇቀቅ መወሰኑ መሰረታዊ የሔግ ስህተት አሇበት በማሇት ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡

ው ሣ ኔ
1.
2.
3.

የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት በመዝገብ ቁጥር 15071 ታህሣስ 14 ቀን 2000 ዓ.ም የሰጠው ውሣኔ ተሽሯሌ፡፡
ይፃፌ፡፡
የከፌተኛው ፌርዴ ቤት በመዘገብ ቁጥር 2077 ኀዲር 12 ቀን 2000 ዓ.ም የሰጠው ውሣኔ ፀንቷሌ፡፡ ይፃፌ፡፡
አመሌካች በዚህ ፌርዴ ቤት ያወጣውን ወጪ ራሱ ይቻሌ ብሇናሌ ይህ ፌርዴ በፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ
ቤት ሰበር ሰሚ ችልት ኀዲር 11 ቀን 2001 ዓ.ም በሙለ ዴምጽ ተሰጠ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡

ቤ/ኃ
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