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                                                          የሰ/መ/ቁ 76909 

ግንቦት 10 ቀን 2004 ዓ.ም 
 

ዲኞች፡- ተሻገር ገ/ሥሊሴ 

      አሌማው ወላ 

       ዓሉ መሏመዴ 

    ነጋ ደፌሳ 

     አዲነ ንጉሴ 
 

አመሌካች፡-   ወ/ሮ ፇትያ አወሌ - አሌቀረቡም 

ተጠሪ፡-    የፋዳራሌ ዏቃቢ ህግ - አሌቀረቡም 

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ    ር   ዴ 

ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤትና የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ 
ችልት የሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ ይታረምሌኝ 
በማሇት ያቀረበችውን የሰበር አቤቱታ አጣርቶ ሇመወሰን ነው፡፡ ጉዲዩ አመሌካች እኔ 
ባሌተገኘሁበትና የቅጣት አስተያየት ባሌሰጠሁበት የሥር ፌርዴ ቤት የሰጠው የጥፊተኝነትና 
የቅጣት ውሳኔ እንዱሰረዝ ያቀረብኩት አቤቱታ ውዴቅ ተዯርጎብኛሌ የሚሌ ይዘት ያሇው ነው፡፡ 

የጉዲዩን አመጣጥ ከመዝገቡ እንዯተረዲነው ተጠሪ አመሌካች አዋጅ ቁጥር 104/90 አንቀጽ 20 
እና አንቀጽ 18(2) በመተሊሇፌ የግሌ ተበዲይን ወዯ ኩዬት እሌክሻሇሁ በማሇት ብር 7800 
በመቀበሌ ታህሳስ 1 ቀን 2000 ዓ.ም ወዯ ደባይ የሊከቻት በመሆኑ በክሱ የተጠቀሰውን አዋጅና 
የአዋጁን ዴንጋጌዎች በመተሊሇፌ ወንጀሌ ፇፅማሇች በማሇት ክስ አቅርቦ አመሌካች ወንጀለን 
አሌፇጸምኩም ጥፊተኛ አይዯሇሁም በማሇት ተከራክራሇች፡፡ 

ዏቃቤ ህግ ክሱን የሚያስረደሇትን ምስክሮች አመሌካች ባሇችበት አሰምቶ አመሌካች የሰውና 
የፅሁፌ የመከሊከያ ማስረጃዎችን አሰምታሇች፡፡ ከዚህ በኋሊ አመሌካች ሰኔ 7 ቀን 2003 ዓ.ም 
በነበረው ቀነ ቀጠሮ አመሌካች ባሇመቅረቧ የሥር ፌርዴ ቤት አመሌካች በላሇችበት ጉዲዩን 
የሚቀጥሌ ስሇመሆኑ ትዕዛዝ ሰጥቶ ሀምላ 28 ቀን 2003 ዓ.ም አመሌካች በክሱ የተጠቀሰውን 
ወንጀሌ የፇፀመች ጥፊተኛ ናት በማሇት በአስር ወር እስራት እንዴትቀጣ ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ 
አመሌካች በላሇሁበት የተሰጠው ፌርዴ ይነሳሌኝ (ይሰረዝሌኝ) በማሇት ሇከፌተኛው ፌ/ቤት 
አቤቱታ አቅርባ የከፌተኛው ፌ/ቤት የአመሌካች ጥያቄ የህግ መሰረት የሇውም በማሇት ውዴቅ 
አዴርጎታሌ፡፡ አመሌካች ይግባኝ ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት አቅርባ ፌ/ቤቱም የስር ፌ/ቤት 
የሰጠውን ትዕዛዝ አፅንቶታሌ፡፡ 
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አመሌካች ሰኔ 7 ቀን 2003 ዓ.ም በነበረው ቀጠሮና የሥር ፌርዴ ቤት ፌርዴ በሰጠበት ጊዜ 
ያሌቀረበችው ውጭ አገር ሄዲ ሌጇ በመታመሙ ምክንያት ወዯኢትዮጵያ የምታዯርገው ጉዞ 
የዘገየ መሆኑን ገሌፃ የሥር ፌ/ቤት የወንጀሌ ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 149 ንዐስ አንቀፅ 4 
በሚዯነግገው መሰረት ጠበቃዬ እንዲይገኝ በማዴረግ የቅጣት አስተያየት ሣይሰጥ የሰጠው 
የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሳኔ በላሇሁበት የተሰጠ ፌርዴ በመሆኑ ሉሰረዝሌኝ ሲገባ ጥያቄዬ 
ውዴቅ መዯረጉ መሰረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት አመሌክታሇች፡፡ ተጠሪ ክርክር 
የተካሄዯውና ማስረጃ የተሰማው አመሌካች ባሇችበት ነው፡፡ ስሇዚህ ፌ/ቤቱ ፌርዴ በሰጠበት ጊዜ 
አመሌካች አሇመገኘቷ ጉዲዩ በላሇችበት ታይቷሌ የሚያስብሌ አይዯሇም፡፡ ፌርደ የሚሰረዝበት 
ምክንያት የሇም በማሇት መሌስ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች የመሌስ መሌስ አቅርባሇች፡፡ 

ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር የቀረበው የፅሁፌ ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም 
የሥር ፌ/ቤትና ይግባኝ ሰሚው ችልት አመሌካች ያቀረበችውን የፌርዴ ይሰረዝሌኝ ጥያቄ ውዴቅ 
ማዴረጋቸው ተገቢ ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን ጭብጥ በመያዝ ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ 
ጉዲዩን እንዯመረመርነው አመሌካች የወንጀሌ ክሱ በሚሰማበት ጊዜ ወንጀለን ያሌፇፀመች 
መሆኑን በመግሇጽ የተከራከረች መሆኑ፣ አመሌካች ባሇችበት ተጠሪ ማስረጃዎቹን ያሰማ 
መሆኑንና አመሌካችም የመከሊከያ ምስክሮችንና የሰነዴ ማስረጃዎቿን ያቀረበች መሆኑ 
ተረጋግጧሌ፡፡ ይህም አመሌካች በህገ መንግስቱ አንቀጽ 20 ንዐስ አንቀጽ 4 በተዯነገገው መሰረት 
የተጠሪን ምስክሮች ቃሌ የመመርመርና የመጠየቅ መብቷ እና የእሷን የመከሊከያ ማስረጃ አቅርባ 
የማሰማት መብቷ ሙለ በሙለ በተከበረበት ሁኔታ የአመሌካችና የተጠሪ ክርክርና ማስረጃ 
የተሰማ መሆኑን የሚያሳይ ነው፡፡ የህገ መንግስቱ አንቀጽ 20 ንዐስ አንቀጽ 4 በሚዯነግገው 
መሰረት የከሳሽን ማስረጃ የመመርመርና የመጠየቅ መብቷ የተረጋገጠሊትና የእሷንም የሰውና 
የፅሁፌ የመከሊከያ ማስረጃ ያቀረበችው አመሌካች የከሳሽንና የተከሳሽን ማስረጃ መርምሮ ፌ/ቤቱ 
ውሳኔ ሇመስጠት ቀጠሮ በያዘበት ቀን ሣትገኝ መቅረቷ ጉዲዩ በህገመንግስቱ አንቀጽ 20 ንዐስ 
አንቀጽ 4 የተዯነገገው መሰረታዊ መብቷ ባሌተሟሊበት ሁኔታ ታይቷሌ ከሚሌ መዯምዯሚያ 
ሊይ የሚያዯርስ አይዯሇም፡፡ በወንጀሌ የተከሰሰ ሰው የዏቃቤ ህግ ማስረጃ ሲሰማ በመገኘት የዏቃቤ 
ህግን ምስክሮች የመጠየቅና የመመርመር መብቱን በአግባቡ ከተጠቀመና የመከሊከያ ምስክሮችንና 
ማስረጃ ካሰማ በኋሊ ቀጠሮውን አክብሮ ፌርዴ ቤት ባይቀርብ ዲኞች የከሳሽንና የተከሳሽን 
ክርክርና ማስረጃ በመመዘን ፌርዴ ከመስጠት የሚገዴባቸው አይዯሇም፡፡ ከዚህ አንፃር 
ስንመሇከተው አመሌካች ቀጠሮውን አክብራ ባሌቀረበችበት ሁኔታ የቅጣት አስተያየት የመስጠት 
መብቴ ታሌፎሌ በማሇት ያቀረበችው ክርክር የህገ መንግስቱን አንቀጽ 20 ንዐስ አንቀጽ 4 እና 
የወንጀሌኛ መቅጫ ስነ ስርዓት ሔግ ቁጥር 149 ንዐስ አንቀጽ 1 እና 4 ዴንጋጌ ይዘት መንፇስና 
ዓሊማ ያሊገናዘበና የህግ መሰረት የላሇው ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

በላሊ በኩሌ አመሌካች ጉዲዩን የሥር ፌ/ቤት ተከሳሽ በላሇበት በሚታይበት ሥርዓት (defau|t 
procedure) እንዲየው በመቁጠር ያቀረበችው አቤቱታ መጀመሪያውኑ አንዴ ጉዲይ ተከሳሽ 
በላሇበት በ(defau|t procedure) ታየ የሚባሇው መቼ ነው? ተከሳሽ በላሇበት የወንጀሌ ክስ 
ስሇሚታይበት ሁኔታ የሚዯነግጉት ከወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ ስርዓት ሔግ ቁጥር 161 እስከ 164 
የተዯነገጉት ዴንጋጌዎች ይዘት ትርጉምና ተፇፃሚነትና ውጤት እንዯዚሁም ተከሳሽ በእነዚህ 
ዴንጋጌዎች መሰረት በላሇበት ታይቶ የተሰጠው ፌርዴ እንዱሰረዝሇት ከወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ 
ስርዓት ሔግ ቁጥር 197 እስከ 202 የተዯነገጉትን ዴንጋጌዎች ይዘት ትርጉም ተፇፃሚነትና 
ውጤት ያሊገናዘበና ተገቢነት የላሇው ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ ስሇሆነም አመሌካች በህገ መንግስቱ 
አንቀጽ 20 ንዐስ አንቀጽ 4 በተዯነገገው መሰረት የተጠሪን ማስረጃ የመመርመርና የመጠየቅ 
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መብቷ በተረጋገጠበትና የሰውና የሰነዴ የመከሊከያ ማስረጃ የማቅረብ መብቷን ሙለ በሙለ 
ከተጠቀመች በኋሊ ፌ/ቤቱ ፌርዴ በሰጠበት ቀን እኔ ስሊሌተገኘሁ የሥር ፌ/ቤት የሰጠው ፌርዴ 
ይሰረዝሌኝ በማሇት ያቀረበችው አቤቱታ የህግ መሰረት የላሇው ነው፡፡ ይህ የአመሌካች ጥያቄ 
የህግ መሰረት የላሇው ነው በማሇት የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤትና የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት 
ይግባኝ ሰሚ ችልት የሰጡት ውሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት የሇበትም በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

ው    ሳ    ኔ 

1. የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤትና የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የሰጡት ውሳኔ 
   ፀንቷሌ፡፡ 
 

       መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ 

 

                                     የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

 

ት/ዘ  
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