የሰ/መ/ቁ. 48237
መጋቢት 06 ቀን 2002 ዓ.ም
ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ
መንበረፀሏይ ታዯሰ
ሂሩት መሇሰ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች፡- ወ/ሮ ሰኢዲ ሁሴን ይመር
ተጠሪ፡- የሇም
መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሠጥቷሌ፡፡

ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ፌትሏብሓር ይግባኝ ችልት በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 480 ስር
የተመሇከተውን መሰረት በማዴረግ ያስተሊሇፇውን የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ያሇበት
በመሆኑ ሉታረም ይገባሌ በማሇት አመሌካች ነሏሴ 07 ቀን 2001 ዓ.ም በተፃፇ ማመሌከቻ ስሊመሇከቱ የቀረበ ነው፡፡
አመሌካች በጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የፌትሏብሓር ይግባኝ ሰሚ ችልት የተሠጠው ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት
ተፇፅሟሌ የሚለት አመሌካች ፇፀሙ የተባለት ዴርጊት ስሇመፇፀሙ በአሳማኝ ማስረጃ ያሌተረጋገጠ መሆኑን፣ ዴርጊቱ
ስሇመፇፀሙ ከችልቱ ውጪ ላሊ ምርመራ ተከናውኖ ባግባቡ ሉጣራ ይችሌ የነበረ እንጂ ሇውሳኔው መሰረት የሆነውን
ዴንጋጌ የማያሟሊ መሆኑን፣ ችልቱ የአመሌካችን መከሊከያ ማስረጃዎችን የመዘነበት አግባብ የማስረጃ አሰማም እና ምዘና
ሥርዓትን ያሌተከተሇ መሆኑን ያሳያለ ያሎቸውን ምክንያቶችን በመዘርዘር ነው፡፡
ይህ ችልትም የአመሌካችን አቤቱታ ሇአቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ ግሌባጭ እና አግባብነት ካሊቸው
ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ በሚከተሇው መሌኩ መርምሯሌ፡፡
በዚህም መሰረት አመሌካች ጥፊተኛ የተባለት በፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ከሶሪቲ ኢንተርናሽናሌ ትሬዱንግ
ጋር በነበረባቸው የፌትሏብሓር ይግባኝ ክርክር ጉዲዩ ገና በምርመራ ሊይ ባሇበት ሁኔታ ጉዲዩ አሌቋሌ፣ አስጨርሼአሇሁ፣
የተፇረዯሊችሁን ገንዘብ አታገኙም፣ ጉዲዩን ሇማስጨረስ ከዲኞች ጋር ተነጋግሬ ገንዘብም ከፌያሇሁ እያለ ስሇመናገራቸው
ሇጉዲዩ መሌስ ሰጪ የነበረው ሶሪቲ ኢንተርናሽናሌ ትሬዱንግ ባቀረባቸው ማስረጃዎች ተረጋግጧሌ ተብል እና ይህ
አዴራጎት ዯግሞ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 480 ስር የተመሇከተውን ዴንጋጌ ያሟሊሌ በሚሌ ነው፡፡ አመሌካች የፋዳራለ
ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የፌትሏብሓር ይግባኝ ሰሚ ችልት ዴርጊቱ ስሇመፇፀሙ የሰማቸው ምስክሮች ቃሌ ክብዯት ተሠጥቶ
በአንፃሩ የአመሌካች ምስክሮች ቃሌ ክብዯት ውዴቅ ያዯረገው ያሊግባብ ነው፣ ዴርጊቱ ስሇመፇፀሙ በቂና አሳማኝ ማስረጃ
አሌቀረበብኝም በማሇት የሚከራከሩ ቢሆንም የስር ፌርዴ ቤት በቂ ማስረጃ አስቀርቦ የግራ ቀኙን ማስረጃዎችን ቃሌ
በመመዘን የወሰነ መሆኑን ስሇተገነዘብን እና ይህ ችልት የማስረጃ ምዘናን በተመሇከተ ስሌጣን የላሇው በመሆኑ
አመሌካች በዚህ ረገዴ ያቀረቡትን ክርክር የምንቀበሇው ሆኖ አሊገኘነውም፡፡
አመሌካች አጥብቀው የሚከራከሩት ላሊው ነጥብ፤ ተፇፀመ የተባሇው ዴርጊት በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 480 ስር
የተመሇከተውን ዴንጋጌ የማያቋቁም፣ ራሱን የቻሇ ምርመራ ሉዯረግበት የሚችሌ እንጂ ችልቱ በራሱ ወዱያውኑ በቀጥታ
ቅጣት እንዱያስተሊሌፌ ስሌጣን የሚሰጠው አይዯሇም በሚሌ ነው፡፡
በመሰረቱ የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 480 ይዘት ሲታይ የማንኛውም ችልት ሰብሳቢ ዲኛ የፌርዴ ቤቱን የዲኝነት ስራ
አካሓዴ ስነ ስርዓት ሇማስከበር ማናቸውንም አስፇሊጊ መስል የታየውን እርምጃ ሉወስዴ እንዯሚችሌ፣ ይህንንም
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ሇማስፇፀም ሇፌርዴ ቤቱ ችልት ክብር ወይም ሇዲኝነቱ ሥነ-ሥርዓት መሌካም አመራር ተቃራኒ የሆነ ጠባይ
የሚያሳየውን ማናቸውንም ተከራካሪ ወገን ወይም ጠበቃ ወይም በችልቱ ውስጥ የሚገኘውን ማናቸውንም ሰው ተቃራኒ
ተግባር በሰራበት ጊዜ በያዘው መዝገብ ሊይ የገንዘብ መቀጮ ሉወስንበት የሚችሌ ስሇመሆኑ ያስገነዝባሌ፡፡ ዴንጋጌው
በፌርዴ ቤቱ እይታ ውስጥ ወይም ፉት ሇፉት የተፇፀሙ፤ የፌርዴ ቤቱን ስራ የሚያውኩ ተግባሮችን ማስቆም፣ አስፇሊጊ
እርምጃዎች እንዱወሰዴ ሇፌርዴ ቤቱ ወዱያውኑ በቀጥታ የመወሰን ስሌጣን የሚሰጥ መሆኑን እንገነዘባሇን፡፡ የዴንጋጌው
አስፇሊጊነትም ተከራካሪ ወገኖችም ሆኑ ማናቸውም ግሇሰብ የሚፇፅሟቸው ተግባሮች የፌርዴ ቤትን ሥርዓትና ክብር
የሚያናጉ፣ ህብረተሰቡ በፌርዴ ቤት ሊይ ያሇውን አመኔታ የሚቀንሱ ከሆነ ማስወገዴ ነው ተብል ይታሰባሌ፡፡
ወዯ ተያዘው ጉዲይ ስንመሇስም አመሌካች ጥፊተኛ የተባለት በፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ከሶሪቲ
ኢንተርናሽናሌ ትሬዱንግ ጋር በነበረባቸው የፌትሏብሓር ይግባኝ ክርክር ጉዲዩ ገና በምርመራ ሊይ ባሇበት ሁኔታ ጉዲዩ
አሌቋሌ፣ አስጨርሼአሇሁ፣ የተፇረዯሊችሁን ገንዘብ አታገኙም፣ ጉዲዩን ሇማስጨረስ ከዲኞች ጋር ተነጋግሬ ገንዘብም
ከፌያሇሁ እያለ ማስወራታቸው በሚገባ በማስረጃ ተረጋግጦባቸው ነው፡፡ ይህ አዴራጎት የዲኝነትን ክብርን፣ የዲኝነት
አስተዲዯርን የሚነካ፣ ሔብረተሰቡ በፌርዴ ቤቱ ሊይ እምነት እንዲይኖረው የሚያዯርግ ስሇመሆኑ ግሌፅ ነው፡፡ በመሆኑም
የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት አመሌካች ያስወሩት ተግባር በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 480 ስር የተመሇከተውን ዴንጋጌ
የሚያሟሊ ነው በማሇት አመሌካችን ወዱያውኑ በቀጥታ በያዘው መዝገብ ጥፊተኛ በማዴረግ በብር 10,000.00(አስር ሺህ)
መቅጣቱ ሔጋዊ እንጂ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ነው ሇማሇት የሚያስችሌ ሆኖ ስሊሊገኘነው ውሳኔው
ሉፀና የሚገባው ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ በዚህም መሰረት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡

ው ሣ ኔ
1. በፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 42643 ሏምላ 30 ቀን 2001 ዓ.ም የሠጠው የጥፊተኝነትም ሆነ
የቅጣት ውሳኔ ፀንቷሌ፡፡
2. መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡

ራ/ታ
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