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የሰ/መ/ቁ. 43781 

ሏምላ 14 ቀን 2002 ዓ.ም 

ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ 

   ሏጏስ ወሌደ 

   ሂሩት መሇሰ 

   ብርሃኑ አመነው 

   አሌማው ወላ 

አመሌካች፡- የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባሇሥሌጣን - ዏ/ህግ ወርቅነህ          

           ዓሇማየሁና ታዯሇ ተስፊዬ - ቀረቡ 

ተጠሪ፡- አቶ ዲንኤሌ መኮንን አሌቀረቡም 

 በዚህ መዝገብ የቀረበውን ጉዲይ መርምረን ተከታዩን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 በዚህ መዝገብ የቀረበው አቤቱታ ተጠሪ የተከሰሰበት የወንጀሌ ዴርጊት በሔግ አያስጠይቀውም በማሇት 
የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት እና የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት የሰጡት ፌርዴ መሠረታዊ የሔግ ስሔተት የተፇፀመበት 
ነው ሲሌ አመሌካች ይኸው እንዱታረም በመጠየቁ ነው፡፡ 

 የክርክሩ አመጣጥ ባጭሩ ሲታይ ተጠሪው ነሏሴ 22 ቀን 1996 ዓ.ም መጠኑ 46.96(አርባ ስዴስት ነጥብ 
ዘጠና ስዴስት) ኪ.ግ የሆነ የሀገር ውስጥ ጥፌጥፌ ወርቅ በሔገወጥ መንገዴ ከአገር ሇማስወጣት ወዯ ጅቡቲ 
በማጓዝ ሊይ እያሇ በክትትሌ በወሇንጪቲ እና በመተሏራ መካከሌ በመያዙ የጉምሩክ አዋጅ ቁጥር 60/89 በአዋጅ 
ቁጥር 368/95 እንዯተሻሻሇው አንቀጽ 2(28) እና አንቀጽ 66/2/ በመተሊሇፌ የኮንትሮባንዴ ወንጀሌ ፇጽሟሌ 
በማሇት ክስ የቀረበበት ሲሆን በአማራጭ የገንዘብ እና የባንክ አዋጅ ቁጥር 83/86 አንቀጽ 59/2/ሇ ሥር 
የተጠቀሰውንና የኢትዮጵያ ብሓራዊ ባንክ ስሇወርቅ ግብይት ቁጥጥር ያወጣውን መመሪያ ቁጥር CTG/001/97 
አንቀጽ 1 እና 2 በመተሊሇፌ በሔገ-ወጥ መንገዴ ወርቅ ሲያዘዋውር በአገር ኢኮኖሚ ሊይ ከባዴ ወንጀሌ ፇጽሟሌ 
በማሇት አመሌካች ተጠሪ ሊይ ክስ መስርቷሌ፡፡ 
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 ተጠሪ ሥር ፌ/ቤት ቀርቦ ዴርጊቱን አሌፇጸምኩም ጥፊተኛም አይዯሇሁም ብል ክድ ተከራክሯሌ፡፡ ጉዲዩን 
በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት የግራ ቀኙን ክርክር እና ማስረጃ ከሰማ 
በኋሊ የመጀመሪያውን ክስ በተመሇከተ ተጠሪ በመከሊከያ ማስረጃ አስተባብሇዋሌ በማሇት ከክሱ በነፃ እንዱሰናበቱ 
ወስኗሌ፡፡ በአማራጭ የቀረበውን ክስ በተመሇከተ በማስረጃ ተረጋግጧሌ በማሇት በክሱ መሠረት ጥፊተኛ ነው ሲሌ 
ፇርዶሌ፡፡ ቅጣቱንም በተመሇከተ ጥፊተኛ በተባሇበት አዋጅ ቁጥር 83/86 አንቀጽ 59/2 (ሇ) መሠረት በአምስት 
ዓመት (5) ጽኑ እስራት እንዱቀጣ ብር አንዴ ሚሉዮን የገንዘብ መቀጮ እንዱከፌሌ የተያዘው ወርቅ በመንግሥት 
እንዱወረስ እና ሇሦስት (3) ዓመት ጊዜ ምስክር ከመሆን መምረጥ እና ከመመረጥ መብት ተገዴቧሌ በማሇት 
ወስኗሌ፡፡ 

 በዚህ የጥፊተኛነት እና የቅጣት ውሳኔ ሊይ ተጠሪ ይግባኙን ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት አቅርቧሌ፡፡ 
የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ግራቀኙን አስቀርቦ ካከራከረ በኋሊ 1ኛው ክስ የኮንትሮባንዴ ወንጀሌ ስሇመፇጸሙ 
የዏ/ሔግ ማስረጃ አሊረጋገጠም በማሇት ሲወስን በአማራጭ የቀረበውን ክስ በተመሇከተ በአዋጅ ቁጥር 83/86 
አንቀጽ 59/2/(ሇ) ሊይ ወርቅን አስመሌክቶ ያስቀመጠው ክሌከሊ የሇም፤ መመሪያ ቁጥር 001/97 ሔግ ሆኖ 
አስገዲጅነት እንዱኖረው በአዋጅ ቁጥር 3/87 እና 14/88 መሠረት በነጋሪት ጋዜጣ ታትሞ ያሌወጣ እንዱሁም 
በአማርኛ ቋንቋ ያሌተፃፇ በመሆኑ ሔግ ሆኖ ቅጣት ሉጥሌ አይችሌም በወንጀሌ ተጠያቂ ሉያሰኝ አይችሌም በሚሌ 
ምክንያት ተጠሪው እንዱከሇከሌ ብይን መስጠቱ ተገቢ አሌነበረም ሲሌ በውሳኔው ሏተታ ገሌጿሌ፡፡ 

 በፌሬ ነገር ረገዴም ወርቁን ወዯ ጅቡቲ ሳይሆን ወዯ ጎንዯር ያጓጓዘ መሆኑን በመከሊከያ ማስረጃ በተሻሇ 
ሁኔታ አረጋግጧሌ በሚሌ የሥር ፌ/ቤት ጥፊተኛ በማሇት የሰጠው ውሳኔ ተገቢነት እንዯሇላው ወስኗሌ፡፡ 
ባጠቃሊይ በሔግም ሆነ በፌሬነገር መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ውሳኔ ስሔተት ነው በማሇት ተጠሪ(ተከሳሽ) በነፃ 
እንዱሰናበት ወስኗሌ፡፡ 

 የአሁን አመሌካች በዚህ ፌርዴ ቅር ተሰኝቶ ሇፋዳራለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ያቀረበ ሲሆን ጠቅሊይ 
ፌ/ቤቱም ግራ ቀኙን አስቀርቦ ካከራከረ በኋሊ ተጠሪ በአማራጭ የተከሰሰበት ዴርጊት መመሪያው በሔግ መሌክ 
ስሊሌወጣ የወንጀሌ ክሌከሊ ተዯርጓሌ ሉባሌ አይችሌም በማሇት የሥር ከፌተኛ ፌ/ቤት ውሳኔ አፅንቷሌ፡፡ 

 ሇዚህ ሰበር ችልት አቤቱታ የቀረበው በዚሁ ሊይ ነው፡፡ የአመሌካች አቤቱታ ይዘት ባጭሩ ሔገወጥ 
የወርቅ ዝውውር አስመሌክቶ አዋጅ ቁጥር 52/85 እና 83/86 መሠረት አዴርጏ የወጣው የብሓራዊ ባንክ 
መመሪያ ቁጥር CTG/001/97 ተፇጻሚነት ያሇው ስሇመሆኑ መመሪያው በነጋሪት ጋዜጣ ታትሞ ያሇመውጣቱ 
ሔጋዊነቱን እንዯማያሳጣው፣ መመሪያው በአማርኛ ቋንቋ ያሌተፃፇው ከብሓራዊ ባንክ የሥራ ባህርይ የተነሳ 
ስሇመሆኑ እንዱሁም ወንጀሌ ዴርጊቱ የቅጣት አወሳሰን አዋጁ ወይም የወንጀሇኛ መቅጫ ሔግ አንቀጽ 357 እና 
358 ተፇጻሚነት ሉኖረው እንዯሚገባ በመጥቀስ የይግባኝ ሰሚ ችልት ውሳኔ ተሽሮ የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ 
ፌ/ቤት ውሳኔ እንዱፀና አመሌክቷሌ፡፡ 

 የሰበር ችልቱም የቀረበውን አቤቱታ ከመረመረ በኋሊ በዚህ ጉዲይ በአማራጭ የቀረበውን ክስ አስመሌክቶ 
በአዋጅ መሠረት የወጣው መመሪያ በአማርኛ ተተርጉሞ ያሇመገኘቱ ሁኔታ በጉዲዩ ሊይ የሚያስከትሇው ውጤት 
ምንዴነው? መመሪያው ተፇጻሚ ነው ከተባሇ ተፇፀመ የተባሇውን ዴርጊት ሉሸፌን የሚችሌ ነው ወይስ አይዯሇም? 
ይህም ቢታሇፌ የገንዘብ እና የባንክ አዋጅ ቁጥር 83/86 በ1949 ዓ.ም ከወጣው የወንጀሇኛ መቅጫ ሔግ አንቀጽ 
357 እና 358 አንፃር ሲታይ በይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤቶች ተጠሪ ጥፊተኛ ሉባሌ አይገባም በሚሌ የተሰጠውን 
ውሳኔ አግባብነት ሇመመርመር ተጠሪን አስቀርቧሌ፡፡ የተጠሪ ጠበቃ ህዲር 23 ቀን 2002 ዓ.ም በዋሇው ችልት 
ቀርበው የግራ ቀኙ ክርክርም በችልቱ ተሰምቷሌ፡፡ 

 በተጠሪ ጠበቃ በኩሌ የተነሱት የመከራከሪያ ነጥቦች ሥር ፌ/ቤት የባንክ ሥራ ሰርቷሌ ተብል ክስ 
ያሌቀረበ ስሇመሆኑ የኮንትሮባንዴ ወንጀሌ ነው ተብል የቀረበው ክስ ውዴቅ ስሇመዯረጉ በአማራጭ የቀረበው 
ክስም አዋጅ እና መመሪያ ከመጥቀስ ውጪ ዴርጊቱን በተመሇከተ ጥፌጥፌ ወርቅ አዘዋውሯሌ እንዲሌተባሇ 
መመሪያው ተፇጻሚነት ሉኖረው እንዯማይገባ እንዱሁም የወንጀሇኛ መቅጫ ሔግ ዴንጋጌ ቁጥር 357 እና 358 
መመሪያው ሔጋዊነት የላሇው በመሆኑ ተፇጻሚነት ሉኖረው አይገባም በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ በዚሁ አግባብ 
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የሥር ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ እንዱፀና አመሌክተዋሌ፡፡ የጉዲዩ አመጣጥ እና የግራ ቀኙ ክርክር 
ከፌሲሌ በአጭሩ የተመሇከተው ሲሆን እኛም ከተያዘው ጭብጥ አንፃር ከሔጉ በማገናዘብ እንዯሚከተሇው 
መርምረናሌ፡፡ 

 ከፌሲሌ እንዯተጠቀሰው በዚህ ሰበር ችልት እንዱመረመር የተያዘው የመጀመሪያው ጭብጥ በብሓራዊ 
ባንክ የወጣው መመሪያ ቁጥር ሲቲጂ/001/97 በአማርኛ ተተርጉሞ ያሇመውጣቱ በጉዲዩ ሊይ የሚያስከትሇው 
ውጤት ምንዴነው? የሚሇውን አስቀዴመን እንመረምራሇን፡፡ ሇዚህ ጭብጥ ምሊሽ ሇማግኘት የሔጎች ተዋረዴ እና 
አወጣጥ በመጠኑም ቢሆን መዲሰስ ተገቢ ይሆናሌ፡፡ በመርህ ዯረጃ ሔግ የማውጣት ሥሌጣን በሥሌጣን ክፌፌሌ 
መርህ መሠረት የሔግ አውጪው አካሌ ስሇመሆኑ ግሌፅ ነው፡፡ በሔግ አውጪው የመንግስት አካሌ የሚወጡ 
ሔጎች ቀዲማዊ /primary legislations/ ተብሇው የሚታወቁ ሲሆን ላልቹ እንዯአስፇሊጊነታቸው አግባብ ባሇው 
አካሌ የሚወጡ የበታች ሔጎች (subsidiary legislations) ተብሇው የሚታወቁ ናቸው፡፡ ሔግ አውጪው 
የመንግሥት አካሌ በተሇያዩ ቴክኒካዊና ማህበራዊ ምክንያቶች ቀዲሚውን ሔግ ሇማስፇጸም የሚያስችለ ዝርዝር 
ሔጎች ያስፇሌጋለ ብል ባመነ ጊዜ ጉዲዩ በቀጥታ የሚመሇከተው አካሌ የበታች ሔጎችን እንዱያወጣ ሥሌጣን 
ሲሰጥ ይስተዋሊሌ፡፡ ይህ አሰራር በሔግም በምክንያትም የተዯገፇ እና የዲበረ ሌምዴ ስሇመሆኑ ግሌፅነው፡፡ አሁን 
በተግባር ሥራ ሊይ ያሇው የሔዝብ ተወካዮች ም/ቤት የሔግ አወጣጥ ሥነ-ሥርዓት አዋጅ ቁጥር 14/88 አንቀጽ 
2(1) እንዯሚያመሇክተው ሔግ የሚሊቸው አዋጅ፣ ዯንብና መመሪያ ሲሆኑ እነዚህ በሔዝብ ተወካዮች ም/ቤት 
ሲወጡ በነጋሪት ጋዜጣ ታትሞ መውጣት እንዲሇባቸው ያመሇክታሌ፡፡ ነገር ግን ከፌ ሲሌ እንዯተመሇከትነው 
በላልች የመንግሥት አካሊት የሚወጡት የበታች ሔጎች ማሇትም ዯንቦች እና መመሪያዎች በነጋሪት ጋዜጣ 
ታትሞ እንዱወጡ የሚያስገዴዴ ዴንጋጌ በዚህ አዋጅ አሌተመሇከተም፡፡ ከዚህም ላሊ ከመነሻውም ይህ አዋጅ 
ቁ.14/88 የሔዝብ ተወካዮች ም/ቤት የሔግ አወጣጥ ሥነ-ሥርዓት የሚመሇከት እንዯመሆኑ በላልች አካሊት 
የሚወጣን የበታች ሔግ አወጣጥ ሥነ-ሥርዓት አስመሌክቶ ምሊሽ የሚሰጥ አይዯሇም፡፡ በርግጥ በዚህ ረገዴ 
የላልች ሀገሮች ሌምዴ ሲታይ በመንግሥት አስፇጻሚ አካሊት የሚወጡት የበታች ሔጎች ሥነ ሥርዓታዊ ጉዲዮች 
የሚወሰነው የአስተዲዯር ሥነ ሥርዓት ሔግ በሚሰኝ የሔግ ዓይነት መሆኑን የምንገነዘበው ጉዲይ ነው፡፡ በዚህ 
ረገዴ በሀገራችን የወጣ ሔግ የሇም፡፡ ይህም በመሆኑ በየአስፇጻሚ የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች የሚወጡ የበታች 
ሔጎች እንዱታተሙ እና በተወሰነ ቋንቋዎች እንዱፃፈ የሚያስገዴዴ ሔግ የሇንም፡፡ ከዚህም የተነሳ በርካታ የበታች 
ሔጎች በተሇያዩ ተቋማት በተሇያየ መሌክ ወጥተው በተግባር ሊይ ውሇው እናገኛሇን፡፡ በተሇይም መመሪያ በነጋሪት 
ጋዜጣ ታትሞ ሲወጣ አሌተስተዋሇም፡፡ 

 በተግባር ያሇው እውነት ይህ መሆኑን የምንረዲው ከመሆኑ አንፃር አሁን በእጃችን ያሇው ጉዲይ 
ስንመሇከት ብሓራዊ ባንክ ያወጣው መመሪያ ቁጥር ሲቲጂ/001/97 በአማርኛ ቋንቋ አሌተፃፇም በነጋሪት ጋዜጣም 
አሌታተመም ሲለ የፋዳራለ ከፌተኛ ፌ/ቤት እና የፋዳራለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት የሰጡት ውሳኔ ይህ እንዱዯረግ 
የሚያስገዴዴ ግሌፅ ሔግ በላሇበት ሁኔታ እና በተግባር ያሇውን እውነታ ባሇማገናዘብ በመሆኑ ተገቢ ሆኖ 
አሊገኘነውም፡፡ ይህ አካሄዴም በተግባር ሥራ ሊይ ያለትን በርካታ መመሪያዎች ተፇጻሚነት ዋጋ የሚያሳጣ 
ነውና፡፡ ይሌቁንም ሇዚህ መመሪያ መውጣት ዋና ወይም እናት ሔግ የሆነው አዋጅ ቁጥር 83/86 ሇባንኩ ሥሌጣን 
ስሇመስጠቱ መመሪያው በአዋጅ የተሰጠውን ሥሌጣን ሇማስፇጸም በሚያስችሌ መሌኩ የተቀረፀና የሚጣጣም 
ስሇመሆኑ በማገናዘብ ውጤት በሚያስገኝ እና የእናት ሔግ ዓሊማና ግብ ሇማስፇጸም በሚያስችሌ አግባብ ተግባራዊ 
እንዱሆን ማዴረግ ይገባሌ የሚሌ እምነት አሇን፡፡ ስሇሆነም መመሪያው በአማርኛ ቋንቋ አሌተፃፇም በሚሌ 
ምክንያት ይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤቶች የሰጡት ውሳኔ ሉታረም ይገባሌ ብሇናሌ፡፡ 

 በሁሇተኛ ዯረጃ የተያዘው ጭብጥ የመመሪያውን ተፇጻሚነት የሚመሇከት ነው፡፡ ከመዝገቡ መረዲት 
እንዯተቻሇው ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤቶቹ መመሪያው የወንጀሌ ዴንጋጌ የሇውምና ተፇጻሚነት የሇውም በማሇት 
የመ/ዯረጃ ፌ/ቤትን ውሳኔ ሽረዋሌ፡፡ በዚህ መሠረት በይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤቶች የተሰጠውን ምክንያት አግባብነት 
ከአዋጅ ቁጥር 83/86 አንቀጽ 39/2/ እና ተያያዥ ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ መመርመር ተገቢ ነው፡፡ በተያዘው 
ጉዲይ ባንኩ ተጠቃሹን መመሪያ ያወጣው በአዋጁ አንቀጽ 39/2/ በተሰጠው ሥሌጣን መሠረት ስሇመሆኑ 
የመመሪያው መግቢያ ዏረፌተነገር ያመሇክታሌ፡፡ በአዋጁ አንቀጽ 39/2/ የተመሇከተው ዴንጋጌ የሚያስገነዝበን 
ስሇወርቅና ስሇውጭ ሀገር ገንዘብ ምንዛሪ ባንኩ መመሪያ ማውጣት ስሇመቻለ ነው፡፡ ከዚህ ዴንጋጌ እና ከአዋጅ 
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አጠቃሊይ መንፇስ መረዲት የሚቻሇው የገንዘብ እና የወርቅ ሥራ እንቅስቃሴ በሀገሪቱ አጠቃሊይ ኢኮኖሚ 
እንቅስቃሴ ሊይ ያሇውን አለታዊም ሆነ አዎንታዊ ውጤት በመመሌከት በተሇየ ሁኔታ ሥርዓት እንዱበጅሇት እና 
ቁጥጥር እንዱዯረግበት የታሰበ ስሇመሆኑ ነው፡፡ ይህንንም ሇማሳሇጥ ይቻሌ ዘንዴ በአዋጁ ከተመሇከቱት 
ዴንጋጌዎች በተጨማሪ ባንኩ በዝርዝር መመሪያ ሉወሰን እንዱችሌ ሥሌጣን የተሰጠው መሆኑን ያመሇክታሌ፡፡ 
ስሇሆነም መመሪያው በአንቀጽ 1 እና 2 ስሇወርቅ ንግዴና ዝውውር መያዝ ወይም ማኖር የባንኩ ፇቃዴ 
አስፇሊጊነት እና የመጠኑም ገዯብ አስመሌክቶ ዴንጋጌ ይዟሌ፡፡ ይህ ዴንጋጌ ሲጣስ በየትኛው ሔግ መሠረት 
ተጠያቂ ይሆናሌ ሇሚሇው ጥያቄ ምሊሽ የሚሰጠው ዯግሞ ራሱ ዋናው አዋጅ ሆኖ እናገኛሇን፡፡ ይህም አዋጅ ቁጥር 
83/86 አንቀጽ 59(1)(ሸ) ሊይ እንዯተመሇከተው አዋጁን ወይም አዋጁን ተከትል የወጡ ዯንቦችንና መመሪያዎችን 
የተሊሇፇ ሰው የሚቀጣበትን አግባብ ዯንግጓሌ፡፡ ስሇሆነም የወንጀሌ ተጠያቂነትን አስመሌክቶ የተዯነገገው በአዋጁ 
መሠረት መሆኑን እንረዲሇን፡፡ ከዚህ አንፃር በመመሪያው የተመሇከተውን ገዯብ በመተሊሇፌ ሇተፇፀመ የወንጀሌ 
ዴርጊት ተጠያቂነት በአዋጁ በተመሇከተው አግባብ የሚፇፀም በመሆኑ በተያዘው ጉዲይ ሊይም መመሪያው 
ተፇጻሚነት አሇው ብሇናሌ፡፡ 

 መመሪያው ተፇጻሚነት አሇው ካሌን በኋሊ በተጠሪ ተፇፀመ የተባሇው ዴርጊት በዚህ መመሪያ የሚሸፇን 
ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን እንዯሚከተሇው መርምረናሌ፡፡ በተጠሪ ሊይ ሥር ፌ/ቤት በአማራጭ የቀረበው 
ክስ በባንኩ የወጣውን መመሪያ በመተሊሇፌ ያሇባንኩ ፇቃዴ ከአሥር(10) አውንስ በሊይ ወርቅ ሲያዘዋውር 
ተገኝቷሌ የሚሌ ሲሆን ተጠሪም በክሱ የተጠቀሰውን 46.96 ኪ.ግ ወርቅ ይዞ መገኘቱን አሌካዯም፡፡ ይሌቁንም 
ጎንዯር ከተማ ሇሚገኝ ዯንበኛው የሸጠ መሆኑንና ወዯዚያው እንዱጓጓዝ ማዴረጉን የእምነት ቃለን ሰጥቷሌ፡፡ 
ስሇሆነም በፌሬ ነገር ረገዴ በሥር ፌ/ቤት የተረጋገጠው ባንኩ ካወጣው መመሪያ ውጭ ያሇባንኩ ፇቃዴ እውቅና 
ከፌተኛ ዋጋ ያሇው የወርቅ መጠን ማዘዋወሩና ስሇመያዙ ነው፡፡ ይህ ዴርጊቱ በመመሪያው አንቀጽ 1 እና 2 
የተመሇከተውን ክሌከሊ የተሊሇፇ ስሇመሆኑ በሥር ፌ/ቤቶች የተረጋገጠ ፌሬነገር ነው፡፡ ስሇዚህም የተጠሪ ዴርጊት 
በመመሪያው የሚሸፇንና የወንጀሌ ተጠያቂነት የሚያስከትሌ ሆኖ አግኝተናሌ፡፡ 

 ተጠሪ የፇፀመው ዴርጊት በአዋጅ ቁጥር 83/86 አንቀጽ 39/2/ ሇባንኩ በተሰጠው ሥሌጣን መሠረት 
የወጣውን መመሪያ ቁጥር ሲቲጂ 001/97 አንቀጽ 1 እና 2 የተሊሇፇ በመሆኑ በአዋጁ አንቀጽ 59/1//ሸ/ መሠረት 
ጥፊተኛ የሚያሰኝና ቅጣት የሚያስከትሌ ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ የቅጣት አወሳሰን በተመሇከተ በዏ/ህጉ በሥር ፌ/ቤት 
በቀረበው ክስ እና የመ/ዯረጃ ፌ/ቤት ከወንጀለ አፇጻጸም ባህሪይ እና ከተፇፀመው ዴርጊት ዓሊማና በሀገር ኢኮኖሚ 
ሊይ ከዯረሰ ጉዲት አንፃር በአዋጅ ቁጥር 83/86 አንቀጽ 59(2)(ሇ) ሥር በተመሇከተው አግባብ የተወሰነው 
ጥፊተኛነት እና ቅጣት ዓይነትና መጠን መሠረታዊ የሔግ ጉዴሇት አሇው ሇማሇት የሚያስችሌ የሔግ ምክንያት 
ስሊሊገኘንበት ባሇበት እንዱፀና ብሇናሌ፡፡ 

 የተጠሪ ጥፊት እና የቅጣት አወሳሰን በአዋጅ ቁ.83/86 እና በመመሪያው የተሸፇነ መሆኑን ከፌሲሌ 
ስሇተመሇከትን ከወንጀሇኛ መቅጫ ሔግ /የ1949 ዓ.ም ወ/መ/ሔግ/ አንቀጽ 357 እና 358 አንፃር ሇመመርመር 
የተያዘው ጭብጥ መመርመር አስፇሊጊ ስሊሌሆነ አሌፇነዋሌ፡፡ 

 ሲጠቃሇሌ ተጠሪ በአማራጭ በቀረበበት ክስ ጥፊተኛ አይዯሇም ሲለ ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤቶች የሰጡት 
ውሳኔ ከፌሲሌ በዝርዝር በተመሇከቱት ምክንያቶች መሠረታዊ የሔግ ስሔተት የተፇፀመበት በመሆኑ ሉታረም 
ይገባሌ ብሇናሌ፡፡ በዚሁ መሠረት ተከታዩን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. የፋዯራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በይ/ወ/መ/ቁ 56547 ሏምላ 23 ቀን 1999 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ እና 
የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት የወንጀሌ ይግባኝ ሰሚ ችልት በወ/መ/ቁ 32664 ህዲር 26 ቀን 2001 ዓ.ም 
የሰጠው ውሳኔ በወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁጥር 195(2)ሀ  መሠረት ተሽሯሌ፡፡ 

2. የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በወ/መ/ቁ 46204 ግንቦት 24 ቀን 1999 ዓ.ም የሰጠው 
የጥፊተኛነት ውሳኔ እና ቅጣት ፀንቷሌ፡፡ 
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3. ተጠሪ ሊይ የተሰጠው የእስራት ቅጣት በዚህ ወንጀሌ እስከ አሁን የታሰረው ታሳቢ ተዯርጏ ቀሪው 
እንዱፇፀምበት ብሇናሌ፡፡ የፋዳራሌ ፖሉስ ተጠሪን ይዞ ሇማረሚያ ቤት እንዱያስረክብ እና ማረሚያ 
ቤቱም ይህንኑ እንዱያስፇጽም ታዟሌ፡፡ ይፃፌ፡፡ 

4. የገንዘብ መቀጮ እና የሚወረሰውን ንብረት በተመሇከተ አመሌካች ተከታትል እንዱያስፇጽም ብሇናሌ፡፡ 
ይፃፌ  

መዝገቡ ተዘግቷሌ ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

 

ራ/ታ 
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