የሰ/መ/ቁ. 43005
ሚያዚያ 19 ቀን 2002 ዓ.ም
ዲኞች፡- ሂሩት መሇሰ
ታፇሰ ይርጋ
አብደራሂም አህመዴ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች፡- 1. አቶ አውግቸው እርገጤ
2. ወ/ሮ ማህዯር ቢተው

ሁለም ከጠበቃ ሳሔለ ሀብቴ ጋር ቀረቡ

3. አቶ አዯራጀው ዘውአሇ
ተጠሪ፡- የሇም
መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሠጥቷሌ፡፡

ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ፌትሏብሓር ችልት በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 481 ስር
የተመሇከተውን መሰረት በማዴረግ ያስተሊሇፇውን የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ያሇበት
በመሆኑ ሉታረም ይገባሌ በማሇት አመሌካቾች ጥር 22 ቀን 2001 ዓ.ም በተፃፇ ማመሌከቻ ስሊመሇከቱ የቀረበ ነው፡፡
የአመሌካቾች በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የፌትሏብሓር ችልት የተሠጠው ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ
የሔግ ስህተት ተፇፅሟሌ የሚለበትን ምክንያት በሰበር አቤቱታቸው ሊይ ዘርዝረዋሌ፡፡ ይህ ችልትም የአመሌካቾችን
አቤቱታ ሇአቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ ግሌባጭ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ በሚከተሇው
መሌኩ መርምሯሌ፡፡
በዚህም መሰረት አመሌካቾች ጥፊተኛ የተባለት በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የተያዘው የጉዱፇቻ
ውሌ ይፅዯቅሌኝ ጥያቄ ሂዯት ውስጥ ሏሰተኛ አቤቱታና አስተያየት በማቅረብና ፌርዴ ቤቱን ሇማሳሳት ሞክረዋሌ በሚሌ
ምክንያት ነው፡፡
ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው ሔጻን ሂክማን ኢብራሂምን ተቀብል የሚያሳዴጋት ብርሃን ሔይወት
የሔጻናትና ቤተሰብ መርጃ ዴርጅት አቶ አውግቸው እርገጤ ወኪሌ ሇሆኑሊቸው ጀርመናዊያን ባሌና ሚስት በጉዱፇቻ
ሇመስጠት ያዯረገውን ውሌ ፌርዴ ቤት ሇማስፀዯቅ ጥቅምት 07 ቀን 2001 ዓ.ም ማመሌከቻ ሇፌርዴ ቤቱ ቀርቦሇት
የሴቶች ጉዲይ ሚኒስቴር አስተያየት እንዱሰጥበት ችልቱ ጥቅምት 18 ቀን 2001 ዓ.ም ትዕዛዝ መስጠቱን፣ ሇሴቶች
ጉዲይ ሚኒስቴር የተሊከው የፌርዴ ቤት ትዕዛዝ በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ሇሚገኙ ሔፃናት ቡዴን መሪ ሇሆኑት ሊሁኑ
ሁሇተኛ አመሌካች ቀርቦሊቸው የጉዱፇቻ ማንነት ሲመረመር ሔጻናት ማሳዯጊያው ተግባሩን እንዲይቀጥሌ በፌትሔ
ሚኒስቴር እንዯታገዯ በመታወቁ ሔፃኗ በቅዴሚያ ሔጋዊ ሇሆነው የህፃናት ማሳዯጊያ ዴርጅት ባሁኑ ሦስተኛ አመሌካች
በሚተዲዯረው የእናት ዓሇም ሔፃናት ማሳዯጊያ እንዯተሊሇፇች፣ ከዚህም በኋሊ ያሁኑ አንዯኛ አመሌካች ከአዱሱ የሔፃናት
ማሳዯጊያ ዴርጅት ጋር የጉዱፇቻ ውሌ ፇፅመው ሁሇተኛ አመሌካች አንዯኛ አመሌካች ሔፃኗን አዱስ ከተረከበው ዴርጅት
ጋር ያዯረጉት የጉዱፇቻ ውሌ እንዱፀዴቅ ታህሳስ 07 ቀን 2001 ዓ/ም አስተያየት መስጠታቸውን ሲሆን ፌርዴ ቤቱ
አመሌካቾችን ጥፊተኛ ብል ቅጣት ሉያስተሊሌፌ የቻሇው በተዘጋና እንዯገና አስተያየት እንዱሰጥ ባሌተጠየቀበት መዝገብ
አስተያየት የተሰጠው ፌርዴ ቤቱን ሇማሳሳት ነው የሚሇውን ምክንያት በመያዝ መሆኑን፣ አንዯኛ አመሌካች ብርሃነ
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ሔይወት የሔጻናት እና ቤተሰብ መርጃ ዴርጅት መፌረሱን አያውቁም ነበር ተብል ታህሳስ 13 ቀን 2001 ዓ.ም በኋሊ
የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሳኔ በተሰጠበት መዝገብ ውሳኔ የተሠጠ መሆኑን ነው፡፡
በመሰረቱ የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 481 ይዘት ሲታይ በዲኝነት ስራ ሊይ ወንጀሌ ሲፇፀም ፌርዴ ቤቱ ጥፊቱ
በተዯረገበት ጊዜ በያዘው የፌትሏብሓር መዝገብ ወዱያውኑ ቀጥታ ቅጣት ሉያስተሊሌፌ የሚችሌ ስሇመሆኑ
ተመሌክቷሌ፡፡ በዚህ መንገዴ ቅጣት ሉያስከትሌ የሚችሇው ዴርጊት በአዱሱ የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 452(1) ስር
የተመሇከተው በተከራካሪ ወገን የሚሰጠው ሏሰተኛ ቃሌ ነው፡፡ በዚህ ዴንጋጌ መሰረት ተጠያቂነት የሚመጣው ማንኛውም
ተከራካሪ ወገን በፌርዴ ቤት ወይም የዲኝነት ነክ ሥሌጣን ባሇው አካሌ ዘንዴ ቀርቦ እውነት እናዱናገር ታዞ በፌርዴ ቤቱ
ወይም የዲኝነት ነክ ሥሌጣን ባሇው አካሌ በሚወሰን ጭብጥ ሊይ አግባብነት ያሊቸውን ፌሬ ነገሮችን በሚመሇከት እያወቀ
ሏሰተኛ ቃሌ የሠጠ መሆኑ ሲረጋገጥ ነው፡፡
የዴንጋጌው አይነተኛ ዓሊማ የዲኝነትን ክብርን፣ የዲኝነት አስተዲዯርን የሚነካ፣ ሔብረተሰቡ በፌርዴ ቤቱ ሊይ
እምነት እንዲይኖረው የሚያዯርግ ዴርጊት መከሊከሌና እውነትን መሰረት ያዯረገ ፌርዴ እንዱሰጥ ማስቻሌ ነው ተብል
ይታሰባሌ፡፡ ይህንን ሇማሳካት ዯግሞ ፌርዴ ቤት ዴንጋጌውን ሲያስፇጽም በዴንጋጌው ስር የተመሇከቱ የወንጀለ ማቋቋሚያ
ነጥቦች መሟሊታቸውንና በተገቢው ማስረጃ መዯገፊቸውን ሉያረጋግጥ ይገባሌ፡፡ እንዱሁም ጉዲዩ የወንጀሌ ባሔርይ ያሇው
እንዯመሆኑ መጠን በወንጀሌ ስነ-ሔግ ተቀባይነት ያሊቸው መርሆዎችንና በሔገ መንግስቱ ውስጥ የተካተቱትን መሰረታዊ
መብቶችን ግንዛቤ ውስጥ ሉያስገባ ይገባሌ፡፡
ወዯተያዘው ጉዲይ ስንመሇስም አንዯኛ ተጠሪ በጉዲዩ ባንዴ መዝገብ ሁሇት ጊዜ ውሳኔ የተሠጠባቸው ሲሆን
በመጀመሪያው ብይን ይኸው አመሌካች በጉዲዩ ሊይ የፇፀሙት ዴርጊት እንዯላሇ ተገሌፆ በነጻ ከተሰናበቱ በኋሊ እንዯገና
እንዱቀጡ መዯረጉ ተገቢውን ስርዓት በተከተሇ ሁኔታ አይዯሇም፡፡ አንዴ ሰው ባንዴ የወንጀሌ ዴርጊት ነጻ ተብል ከተወሰነ
በኋሊ በዚያው ጉዲይ እንዯገና ላሊ ማስረጃ እንዱቀርብ ተዯርጎ የሚቀጣበት አግባብ የሇምና፡፡ ሁሇተኛ አመሌካችን
በተመሇከተም አመሌካች ሰጡ የተባለት አስተያየት በሔጉ በተሰጣቸው ስሌጣን መሰረት ሇሔፃን ጥቅም ማስጠበቅ መሆኑ
የሚገሇፅ እስከ ሆነ እና ፌርዴ ቤቱ አስተያየቱ ተቀባይነት ያሇው መሆኑ ያሇመሆኑን በመመርመር በጉዱፇቻ ውሌ
መፅዯቅ አሇመጽዯቅ ሊይ ተገቢውን ውሳኔ የሚሠጥበት ከሚሆን በስተቀር ሏሰተኛ ነው ተብል የወንጀሌ ኃሊፉነትን
የሚያስከትሌ አይሆንም፡፡ ከሁለም በሊይ ሁሇተኛ ተጠሪ አስተያየት ሰጡ የተባለበት ዴርጅት የፇረሰ መሆኑን እያወቁ
አስተያየት መሰጠታቸው በእርግጠኝነት የተረጋገጠ ፌሬ ጉዲይ አይዯሇም፡፡ እንዱህ ከሆነ ሁሇተኛ አመሌካች ሏሰተኛ
ምስክርነት ቃሌ ሰጥተዋሌ ሉባለ የሚችለበት የሔግ አግባብ የሇም፡፡ ሦስተኛ አመሌካችን በተመሇከተም የተሊሇፇውን
የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሳኔ ስንመሇከተው ይኸው አመሌካች ተፇፀመ ሇተባሇው ዴርጊት የነበራቸው የዴርጊት ተሳትፍ
ምን እንዯሆነና ሏሰተኛ የምስክርነት ቃሌ የሚያሳይ ስሇመሆኑ የስር ፌርዴ ቤት በውሳኔው ሊይ የገሇፀው ነገር የሇም፡፡
አንዴ ሰው ዯግሞ በወንጀለ ዴርጊት የነበረው ተሳትፍ ባግባቡ ሳይረጋገጥ የሚቀጣበት ሔግ የሇም፡፡ በአጠቃሊይ የስር
ፌርዴ ቤቶች በአመሌካቾች ያስተሊሇፈት የጥፊተኝነት እና የቅጣት ውሳኔ ሔጋዊ ስርዓቱን መሰረት ያሊዯረገ፣
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 481 እና በአዱሱ የወንጀሌ ሔግ አንቀፅ 452(1) ስር የተመሇከተውን ዴንጋጌ ይዘትና መንፇስ
የማያሟሊ በመሆኑ ውሳኔው መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ሁኖ ተገኝቷሌ፡፡ በዚህም መሰረት ተከታዩን
ወስነናሌ፡፡

ው ሣ ኔ
1. በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 128857 ታህሳስ 20 እና 22 ቀን 2001 ዓ.ም ተሰጥቶ
በፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 75302 ጥር 21 ቀን 2001 ዓ.ም የፀናውን የጥፊተኝነትም ሆነ
የቅጣት ውሳኔ ሙለ በሙለ በመሻር አመሌካቾችን በነፃ አሰናብተናሌ፡፡
2. መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡

ራ/ታ
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