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የሰበር መ/ቁ/158613                                                                                                       

ሏምላ 18 ቀን 2010 ዒ.ም  

ዲኞች ፡ብርሃኑ አመነዉ 

      በዔዉቀት በሊይ 

      እንዲሻዉ አዲነ 

   ሃይለ ነጋሽ 

      እትመት አሰፊ 

   አመሌካች፡- ወ/ሮ ማስተዋሌ ሰፇረ 

    ተጠሪ፡- የሇም 

መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ዉሳኔ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ዉሳኔ 

    የሰበር አቤቱታ የቀረበዉ አማራ ብ/ክ/መ/ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር አጣሪ ችልት 

ተጠሪ ሇችልት ስራ እንቅፊት ሆናሇች በማሇት ጥፊተኛ ናት በሚሌ የመጨረሻ የጽሐፌ 

ማስጠንቀቂያ በመስጠት ይህም ከማህዯሯ ጋር እንዱያያዝ ትእዛዝ በመስጠቱ እና 

አመሌካች ይህንን ትእዛዝ ሇማስሇወጥ አቤቱታ በማቅረቧ የስር ፌርዴ ቤት ትእዛዝ 

አግባብነት ከወንጀሌ ህግ አንቀጽ 449 አንጻር ሇመመርመር እንዱቻሌ ሇዚህ ሰበር 

ችልት የቀረበ ነዉ፡፡  

እኛም የቀረበዉን አቤቱታ ከስር ፌርዴ ቤት ትእዛዝ ይዘት እና አግባብነት ካሇዉ ህግ 

ጋር በማገናዘብ መርምረናሌ፡፡መዝገቡን መርምረን እንዯተገነዘብነዉ ፌርዴ ቤቱ ሇትእዛዙ 

መሰረት ያዯረገዉ መነሻ ምክንያት አመሌካች የፌርዴ ቤቱ ንብረት ክፌሌ ሰራተኛ ሆና 

ሇዲኞች የሚሰጥ የሞባይሌ ካርዴ ሇዲኞች ቢሮ ዴረስ ሇማቅረብ ፇቃዯኛ አሌሆነችም 

በሚሌ ምክንያት ጉዲዩን ችልት ቀርባ እንዴታስረዲ ስትጠራም ችልት ሇመቅረብ 

እምብተኛ ከመሆኗም በተጨማሪ በፖሉስ ተጠርታ ስትቀርብም ተገቢዉን ምሊሽ 

ሇመስጠት ፇቃዯኛ ባሇመሆኗ ሇችልት ስራ እንቅፊት ሆናሇች በሚሌ ምክንያት 
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የመጨረሻ ማስጠንቀቂያ እንዱሰጣትና ከማህዯሯ እንዱያያዝ ትእዛዝ ስሇመስጠቱ 

ገሌጧሌ፡፡ችልቱ ይህንን የቅጣት ዉሳኔ ሲሰጥ የህግ መሰረቱ ግሌጽ ባሇመሆኑ አከራካሪ 

ሆኖ ቀርቧሌ፡፡ሇዚህም ነዉ በዚህ መዝገብ የቀረበዉ ጉዲይ ከወንጀሌ ህግ አንቀጽ 449 

አንጻር አግባብነቱን መመርመር ያስፇሇገዉ፡፡ 

በመሰረቱ የዲኝነት ስራ አካሄዴ ሊይ የሚፇጸሙ ወንጀልች ዒይነትና ቅጣታቸዉ 

የሚዯነግገዉ የወንጀሌ ህጉ አንቀጽ 443 እና ተከታዮቹ ዴንጋጌዎች ሊይ 

እንዯተመሇከተዉ እንዯጉዲዩ ባሔርይና ጥፊት ዒይነት ቅጣት የሚጣሌበት ሲሆን በተሇይ 

ችልት መዴፇርን አስመሌክቶ ችልቱ በያዘዉ መዝገብ ሊይ ወዱያዉኑ ቅጣት ሉወስን 

የሚችሌበት አግባብ በወንጀሌ ህጉ አንቀጽ 449 እንዱሁም በፌ/ብ/ስ/ስ/ህግ ቁ/480 እና 

481 በግሌጽ ተዯንግጎ ይገኛሌ፡፡የእነዚህ ዴንጋጌዎች ይዘትም ሲታይ የዲኝነት ስራ 

በማከናወን ያሇዉን ዲኛ በማናቸዉም መንገዴ ማወክ፣መስዯብ ፣ማፋዝ፣ መዛትና 

በመሰሌ ሁኔታ እንቅፊት መፌጠር እንዱሁም የዲኝነት ስራ አካሄዴ ስነስርዒት 

አሇማክበር፣ሇችልቱ ክብርና ሇዲኝነት ስራ መሌካም አመራር ተቃራኒ የሆነ ጠባይ 

የሚያሳይ ማንኛዉም ሰዉ ፣ የችልት ተግባርና ስራ  የሚያዯናቅፈና ተገቢዉን ክብር 

ሇማይሰጡ ሇማይታዘዙና ተገቢዉን ምሊሽ ሇመስጠት ፇቃዯኛ ባሇመሆን የችልቱን ስራ 

የሚያዯናቅፌን ማንኛዉም ሰዉ በዚያዉ መዝገብ ወዱያዉኑ ተገቢ ቅጣት መጣሌ 

የሚያስችሌ ነዉ፡፡የነዚህ ዴንጋጌዎች ዋነኛ ዒሊማ የችልቱን ስራ አካሄዴ በማስከበር 

ያሇእንቅፊት የዲኝነት ስራዉን ማሳሇጥ መሆኑን እንገነዘባሇን፡፡ 

  በዚህ መዝገብ ወዯ ተያዘዉ ጉዲይ ስንመሇስ አመሌካች የሞባይሌ ካርዴ ሇችልቱ 

ዲኞች የማቅረብ አስተዲዯራዊ ግዳታ ወይም የስራ ሃሊፉነት አሌተወጣችም በሚሌ 

ምክንያት ወዯ ችልቱ እንዴትጠራ መዯረጉ የተገሇጸ ሲሆን ከጅምሩ አስተዲዯራዊ የስራ 

ሃሊፉነት አሇመወጣት አሇ ከተባሇ በአስተዲዯራዊ ስነ ስርዒት ጉዲዩ ተጣርቶ ተገቢዉ 

እንዱወሰን ማዴረግ እንዯሚገባ ይታወቃሌ፡፡ከዚህ አሌፍ ግን ችልቱ ምክንያቱን 

ሇመገንዘብ ፇሌጎ ወዯ ችልት እንዴትቀርብና ተገቢዉን ምሊሽ እንዴትሰጥ ትእዛዝ ከሰጠ 

በኋሊ አመሌካች ችልት ቀርባ የችልቱን ትእዛዝ አሌቀበሌም ማሇቷ እንዱሁም ሇችልቱ 

ተገቢዉን ክብር አሇመስጠቷ ከተረጋገጠ እና ችልቱ ይህ ተግባሯ ጥፊት ነዉ ብል 

ካመነበት ቅጣት ሉወስን የሚችሇዉ ሇዴርጊቱ ማቋቋሚያ ዴንጋጌ በመሇየት በወ/ህጉ 
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አንቀጽ 443 ወይም በፌ/ብ/ስ/ስ/ህግ አንቀጽ 480 ወይም 481 በተዯነገገዉ አግባብ ሉሆን 

ይገባሌ፡፡ከዚህ ዉጪ በህግ በግሌጽ ባሌተዯነገገ አግባብ የሚጣሌ ቅጣት የህግ መሰረት 

የሇዉም ፡፡በመሆኑም የስር ፌርዴ ቤት አመሌካች ሊይ የመጨረሻ የጽሁፌ ማስጠንቀቂያ 

እንዱሰጥና ይህም ከማህዯሯ ጋር እንዱያያዝ በማሇት የሰጠዉ የቅጣት ዉሳኔ የህግ 

መሰረት የላሇዉ ስሇሆነ ሉታረም የሚገባ ሆኖ አግኝተናሌ፡፡ነገርግን አመሌካች 

የፇጸመችዉ ዴርጊት በአስተዲዯራዊ መንገዴ ተጣርቶ አስተዲዯራዊ እርምጃ 

የሚወሰዴበት ነዉ ወይስ የችልቱን ስራ መዴፇር ነዉ? በሚሇዉ ሊይ በመሇየት ተገቢና 

አስተማሪ ዉሳኔ መስጠትን ይህ ዉሳኔ ቀሪ አያዯርገዉም ብሇናሌ፡፡ በዚሁ አግባብ 

ተከታዩን ትእዛዝ ሰጥተናሌ፡፡ 

ትእዛዝ፡፡ 

1ኛ/የአማራ ብ/ክ/መ/ጠ/ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በሰበር መ/ቁ/03-75294 
በ11/08/2010 ዒ.ም አመሌካች ሊይ የሰጠዉ የቅጣት ትእዛዝ ተሽሯሌ፡፡ 

2ኛ/ አመሌካች የፇጸመችዉ ዴርጊት በአስተዲዯራዊ ስነስርዒት ወይም በችልት መዴፇር 
የሚሸፇን ነዉ የሚሇዉን በመሇየት ተገቢዉን የመወሰን ጉዲይ ይህ ዉሳኔ ቀሪ 
አያዯርገዉም ብሇናሌ፡፡ 
3ኛ/ይኸዉ እንዱታወቅ ሇክሌለ ጠ/ፌ/ቤት የዚህ ዉሳኔ ግሌባጭ ይተሊሇፌ 
ብሇናሌ፡፡ይጻፌ፡፡     
      መዝገቡ ተዘግቷሌ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡     

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት ፡፡ 
ሰ/ጌ 
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