
291 

 

 የሰ/መ/ቁ. 59537 

ሚያዝያ 19 ቀን 2003 ዓ.ም 

   ዲኞች፡-  ሏጏስ ወሌደ 

    አሌማው ወላ 

    ዓሉ መሏመዴ 

    ነጋ ደፌሳ 

    አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- አነዚር ኢብራሂም - አሌቀረቡም 

ተጠሪ፡- የቤ/ጉ/ክ/ሥ/ፀ/ሙስና ኮሚሽን ዏ/ሔግ አቶ አብዮት አሌቦሮ ቀረቡ 

 መዝገቡ ሇምርመራ የተቀጠረ ሲሆን መርምረን የሚከተሇውን ትዕዛዝ ሰጥተናሌ፡፡ 

ት ዕ ዛ ዝ 

አመሌካች በሥር ከፌተኛ ፌ/ቤት ተከሳሽ ሲሆን ተጠሪው ዯግሞ ከሳሽ ነበር፡፡ የሥር 
ከሳሽም በአመሌካች (በሥር ተከሳሽ) ሁሇት ክሶችን አቅርቧሌ፡፡ 1ኛ ክስ ተከሳሹ ቀዯም ሲሌ በክሌለ 
የሥራ አመራር ተቋም ሀሊፉ የነበረ ሲሆን ከዚሁ ከተጠቀሰው ተቋም ወዯ ክሌለ አቅም ግንባታ 
ቢሮ ከተዛወረ በኋሊ የሥራ አመራር ተቋም በጀት በሆነው በስሌክ መስመር ቁጥር 0911254789 
በህገ ወጥ መንገዴ ተጠቅሞ ብር 4,674.32 የመንግሥት ገንዘብ ወጪ ሆኖ እንዱባክን በማዴረጉ 
በሥሌጣን ያሇአግባብ በመገሌገሌ በወ/ህ/ቁ 407/1ሏ/ የተመሇከተውን ተሊሌፎሌ የሚሌ ሲሆን፤ 2ኛ 
ክስ ዯግሞ ተከሳሹ በሥራ አመራር ተቋም ሥራ አስኪያጅ ሆኖ በሚሠራበት ወቅት በሥራ 
አጋጣሚ በትውስት በእጁ የገቡትን የመንግስት ንብረቶች እንዱመሌስ በተዯጋጋሚ ተጠይቆ 
ጠፌተውብኛሌ በማሇት ያሇአግባብ በንብረቶቹ ሇመጠቀም አስቦ የሰወራቸው በመሆኑ በወ/ህ/ቁ/አ 
413 (1ሇ) የተዯነገገውን የመሰወርና የወውሠዴ ወንጀሌ ፇጽሟሌ የሚሌ ነው፡፡ 

ተከሳሹም ፌ/ቤት ቀርቦ የእምነት ክህዯት ቃለን ሲጠየቅ ወንጀለን አሇመፇፀሙንና ጥፊተኛ 
አሇመሆኑን ክድ በመከራከሩ የሥር ከፌተኛ ፌ/ቤት የከሳሽ ማስረጃዎችን ከሰማ በኋሊ 
በወ/መ/ህ/ሥ/ሥ/ቁ 141 መሠረት ተከሳሹን በብይን በነፃ አሰናብቷሌ፡፡ 

በተከሣሹ በነፃ መሇቀቅ ቅር የተሰኘው የሥር ከሳሽም ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ 
ያቀረበ ሲሆን የጠቅሊይ ፌ/ቤቱ ይግባኝ ሰሚው ችልት በወ/ይ/መ/ቁ 01966 በቀን 24/02/2002 
ዓ.ም በዋሇው ችልት በአብሊጫ ዴምፅ በሰጠው ትዕዛዝ በወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 195(1) መሠረት 
የይግባኝ ባዩን ይግባኝ ባሇመቀበሌ አሠናብቷሌ፡፡ ይሁን እንጂ አነስተኛው ዴምፅ መሌስ ሰጪው 
በሥር ፌ/ቤት ሳይከሊከሌ በነፃ መሠናበቱ ያሇአግባብ በመሆኑ መከሊከሌ አሇበት ብሎሌ፡፡ 
 የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት የወንጀሌ ይግባኝ ሰሚው ችልት በአብሊጫ ዴምጽ የከፌተኛውን 
ፌ/ቤት ብይን በማጽናቱ መሠረታዊ የሆነ የህግ ስህተት ተፇጽሟሌ በማሇት የአሁኑ ተጠሪ ሇክሌለ 
ሰበር ሰሚ ችልት አቤቱታውን ያቀረበ ሲሆን ችልቱም በመ/ቁ 02083 በቀን 19/11/2002 ዓ.ም 
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በዋሇው ችልት በአብሊጫ ዴምፅ በሰጠው ፌርዴ ከሳሽ (ይግባኝ ባይ) በሁሇቱም ክሶች አስረዴቶ እያሇ 
አሌተመሠከረበትም በሚሌ በነፃ መሇቀቁ ያሇአግባብ ነው በማሇት በወ/መ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 142(1) 
መሠረት እንዱከሊከሌ ወስኗሌ፡፡ የሰበር ችልት አነስተኛው ዴምጽ ዯግሞ ተጠሪው (የሥር ተከሳሽ) 
ሉከሊከሌ አይገባም ብሎሌ፡፡ 

በክሌለ ሰበር ሰሚው ችልት ፌርዴ መሠረታዊ የሆነ የህግ ስህተት ተፇጽሟሌ ያሇው 
የአሁን አመሌካችም ሏምላ 30 ቀን 2002 ዓ.ም በተጻፇ ቅሬታ በቀረቡብኝ ሁሇት ክሶች የተጠሪ 
ምስክሮች የወንጀለን ዴርጊት አሇመፇፀሜን በሚገባ በማረጋገጥ መስክረው እያለ የክሌለ ሰበር 
ሰሚው ችልት በአብሊጫ ዴምጽ በሰጠው ፌርዴ እንዱከሊከሌ መወሰኑ መሠረታዊ የህግ ስህተት 
የተፇፀመበት በመሆኑ ስህተቱ ታርሞ የአብሊጫው ዴምጽ ፌርዴ ተሽሮና አነስተኛው ዴምጽ 
መካሊከሌ የሇበትም ያሇው ፀንቶሌኝ በነፃ እንዴሰናበት ይወሰንሌኝ ብሎሌ፡፡ 

ሇዚህ የሰበር ቅሬታ ተጠሪው በቁጥር 01/2003 በቀን 02/05/2003 ዓ.ም በተፃፇ መሌስ 
አመሌካች ያቀረበው የሰበር አቤቱታ ተቀባይነት የሇውም፡፡ ምክንያቱም አንዴ ተከሳሽ ወይም ይግባኝ 
ባይ ወይም የሰበር አቤቱታ አቅራቢ በወ/መ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 184(መ) እና 195 መሠረት የጥፊተኛነት 
ወይም የቅጣት ውሣኔ ባሌተሰጠበት ይግባኝም ሆነ የሰበር አቤቱታ ማቅረብ አይችሌም፡፡ አመሌካች 
የሚያነሣቸው ነጥቦች በመከሊከያ ማስረጃዎች የሚረጋገጡ እንጂ በሰበር አቤቱታው ባቀረበው ሁኔታ 
የሚታመንበትና ተቀባይነት የሚያገኝበት አይዯሇም፡፡ በሁሇቱም ክሶች ተጠሪ ባቀረባቸው የሰውና 
የጽሁፌ ማስረጃዎች ከተገቢው ጥርጣሬ በሊይ የተመሠከረበት በመሆኑ የሥር ሰበር ሰሚው ችልት 
በአብሊጫ ዴምጽ የሰጠው ፌርዴ መሠረታዊ የሆነ የህግ ስህተት ያሌተፇፀመበት ነው በማሇት 
ተከራክሯሌ፡፡ 

አመሌካች ተጠሪው ሇሰበር ችልት ሇሰጠው መሌስ የመሌስ መሌስ በማቅረብ ክርክሩን 
አጠናክሯሌ፡፡ 

የግራ ቀኙ ክርክር ከዚህ በሊይ እንዯተጠቀሰው የቀረበ ሲሆን እኛም ይህ ሰበር ችልት 
ጉዲዩን የመመርመር ሥሌጣን አሇው ወይስ የሇውም የሚሇውን ጭብጥ ይዘን እንዯሚከተሇው 
መርምረናሌ፡፡ 

ክርክሩን እንዯሚከተሇው መርምረናሌ፡፡  

በአዋጅ ቁጥር 25/88 አንቀጽ 10(2) ሆነ በኢ/ፋ/ዱ/ሪ/ህገ መንግስት አንቀጽ 80(3) ሀ 
መሠረት የፋ/ጠ/ፌ/ቤት መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበትን ማንኛውንም የመጨረሻ ውሳኔ ሇማረም 
በሰበር ችልት የማየት ሥሌጣን ያሇው መሆኑ የተገሇፀ ሲሆን በዚህ በተያዘው ጉዲይ ግን በሥር 
የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚው ችልት አመሌካች የቀረቡበትን ክሶች ይከሊከሌ መባለ በጉዲዩ 
የመጨረሻ ውሳኔ ተሰጥቶበታሌ የሚያሰኝ አይዯሇም፡፡ 

ስሇሆነም የሰበር አቤቱታው ሇዚህ ሰበር ሰሚ ችልት ሇመቅረብ ብቁ ባሇመሆኑ ውዴቅ 
አዴርገን መዝገቡን ዘግተን ወዯ መዝገብ ቤት ተመሊሽ እንዱሆን ብሇናሌ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ራ/ታ 
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