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ሰበር መ/ቁ154371 

                                           ህዲር 28 ቀን 2011ዒ.ም 

ዲኞች፡ብርሃኑ አመነዉ 

     በዔዉቀት በሊይ 

    እንዯሻዉ አዲነ 

ሃይለ ነጋሽ 

    እትመት አሰፊ 

    አመሌካች፡- አቶ አስፊዉ ተኽሇ በሽሩ 

    ተጠሪ፡-  የትግራይ ክሌሌ ፌትህ ቢሮ 

መዝገቡ ሇምርመራ የተቀጠረ በመሆኑ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

    በዚህ መዝገብ የቀረበዉ ጉዲይ የጥብቅና ሙያ የዱስፕሉን ጥፊት የሚመሇከት 

ነዉ፡፡ አመሌካች አዋጅ ቁ/262/07 አንቀጽ 30/23/ ተሊሌፍ የጥብቅና ሙያ የሚያጎዴፌ 

ተግባር ፇጽሟሌ በሚሌ የክሌለ የጠበቆች የዱስፕሉን ጉባኤ የጥፊተኛነት ዉሳኔ ሰጥቶ 

በዚህም ብር ሶስት ሺህ የገንዘብ መቀጮ የወሰነበት ሲሆን የክሌለ ፌትህ ቢሮ ሃሊፉ 

ይህንኑ በማጽናታቸዉ አመሌካች ሇክሌለ ጠ/ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት አቤቱታ ያቀረቡ 

ቢሆንም ተቀባይነት አሊገኘም፡፡ 

ሇዚህ ሰበር ችልት አቤቱታ የቀረበዉ በዚህ ሊይ ሲሆን የአመሌካች የሰበር አቤቱታ 

ይዘት ባጭሩ ሲታይ የአመሌካች ዯንበኛ ተከሳሽ ፌፁም ገ/መዴህን በተከሰሰበት ቀሊሌ 

ስርቆትና በቸሌተኛነት የመሸሸግ ወንጀሌ በሏዴነት ክ/ከ ክርክር ሊይ መሆኑን በመግሇጽ 

መቃወሚያ ማቅረብ የጥብቅና ሙያ የሚያጎዴፌ ነዉ ተብል የቅጣት ዉሳኔ መሰጠቱ 

መሰረታዊ የህግ ስህተት ስሇሆነ እንዱታረም የሚሌ ነዉ፡፡የአመሌካች የሰበር አቤቱታ 

ተመርምሮ በአመሌካች ዯንበኛና በአቃቤ ህግ መካከሌ በተመሳሳይ ጉዲይ በላሊ ፌርዴ 
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ቤት ቀጠሮ ሊይ መሆኑን ገሌጾ መከራከሩ ፌትህን የሚያዛባ ተግባር ነዉ ተብል 

ጥፊተኛ የመባለን አግባብነት ሇመመርመር እንዱቻሌ ጭብጥ ተይዞ ተጠሪ መሌስ 

እንዱሰጥ ተዯርጓሌ፡፡በተጠሪ በኩሌ ያቀረበዉ መሌስ ባጭሩ የአመሌካች ዯንበኛ በኩሒ 

ክ/ከ/ወረዲ ፌርዴ ቤት የተከሰሰዉ ንብረትነቱ የአቶ ሃይሊይ ገ/ሔይወት የሆነ የብልኬት 

ማምረቻ ዱናሞ ሸሽጎ በመገኘቱ ስሇመሆኑ፤በላሊኛዉ ጉዲይ በሒዴነት ክ/ከ/ ወረዲ 

ፌ/ቤት የተከሰሰዉ ንብረትነቱ የአቶ ሃይለ ግርማይ የሆኑ ሁሇት ስሊተርሽ የሚባሌ 

ማሽን ሸሽጎ በመገኘቱ ስሇመሆኑና በሁሇቱም መዝገብ የአመሌካች ዯንበኛ የተከሰሰዉ 

በመሸሸግ ወንጀሌ ቢሆንም ንብረቶቹ የተሇያዩና ባሇቤቶቹም የተሇያዩ ስሇሆነ ይህንን ሒቅ 

እያወቀ መቃወሚያ ማቅረቡ ፌትህን የሚያሳስት ተግባር ስሇሆነ የጥብቅና ሙያ 

የሚያጎዴፌ ተግባር ነዉ ተብል መቀጣቱ ተገቢ ነዉ በማሇት ተከራክሯሌ፡፡አመሌካችም 

አቤቱታዉን በማጠናከር የመሌስ መሌስ ሰጥቷሌ፡፡ 

    የጉዲዩ አመጣጥና የግራቀኙ ክርክር ይዘት ከሊይ ባጭሩ ተገሇጸ ሲሆን እኛም 

አቤቱታዉ ሇሰበር ያስቀርባሌ ሲባሌ የተያዘዉን ጭብጥ መሰረት በማዴረግ አግባብነት 

ካሇዉ ህግ ጋር በማገናዘብ መርምረናሌ፡፡መዝገቡን መርምረን እንዯተገነዘብነዉ 

የአመሌካች ዯንበኛ በሁሇት ፌርዴ ቤቶች በተመሳሳይ ጉዲይ ክስ ሉቀርብባቸዉ አይገባም 

በማሇት አመሌካች ያቀረቡት መቃወሚያ የክስ ክርክር የጥብቅና ሙያ የሚያጎዴፌ 

ተግባር ነዉ በሚሌ የተሰጠዉ ቅጣት ዉሳኔ ተገቢ መሆን አሇመሆኑ ከአዋጁ አንጻር 

መታየት ያሇበት ሆኖ አግኝተናሌ፡፡የትግራይ ክሌሌ የጥብቅና ፇቃዴ አሰጣጥና 

አስተዲዯር አዋጅ ቁ/262/2007 ሊይ የዴስፕሉን ጥፊቶች ዒይነትና የሚወሰደ 

እርምጃዎችን አስመሌክቶ በክፌሌ ሶስት አንቀጽ 30 እና ተከታዮቹ ዴንጋጌዎች ሊይ 

በዝርዝር ተዯንግጓሌ፡፡በዚህ መዝገብ በተያዘዉ ጉዲይ አመሌካች ጥፊተኛ የተባለት 

የአዋጁን አንቀጽ 30/23/ተሊሌፇዉ የጥብቅና ሙያ የሚያጎዴፌ ተግባር ፇጽመዋሌ 

በሚሌ ነዉ፡፡የአዋጁ አንቀጽ 30 የሚዯነግገዉ ከባዴ የዱስፕሉን ጥፊቶችን በመዘርዘር 

ሲሆን ንኡስ አንቀጽ 23 ስር የተመሇከተዉ የጥብቅና ሙያን የሚያጎዴፌ ተግባር 

በዯንበኛዉ ወይም በላሊ ሰዉ ሊይ መፇጸም ከባዴ የዱስፕሉን ጥፊት መሆኑን 

የሚዯነግግ ነዉ፡፡ከዚህ ዴንጋጌ አንጻር የጥብቅና ሙያ የሚያጎዴፌ ተግባር ምንነት 

አመሊካች ቃሌ ወይም ትርጉም በግሌጽ በአዋጁ ሊይ የተመሇከተ ባይሆንም አመሌካች 

ዯንበኛቸዉ በተመሳሳይ ጉዲይ በሁሇት ፌርዴ ቤት ክስ ሉቀርብበት አይገባም በማሇት 
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መቃወሚያ ማቅረባቸዉ የጥብቅና ሙያ የሚያጎዴፌ ተግባር ነዉ በሚሌ መቀጣታቸዉ 

ተገቢ መሆን አሇመሆኑን መርምረናሌ፡፡ 

በዚህ መዝገብ ሊይ የቀረበዉ ክስ መነሻዉ የአመሌካች ዯንበኛ አቶ ፌጹም ገ/መዴህን 

በሁሇት ፌርዴ ቤቶች በተመሳሳይ ሁኔታ በመሸሸግ ወንጀሌ መከሰሳቸዉን ተከትል 

አመሌካች በዯንበኛቸዉ ሊይ በተመሳሳይ ጉዲይ ሁሇት ፌርዴ ቤት ክስ ሉቀርብ አይገባም 

በሚሌ መቃወሚያ ማቅረባቸዉ የአዋጁን አንቀጽ 30/23/ በሚያሟሊ ሁኔታ የጥብቅና 

ሙያ የሚያጎዴፌ ተግባር ነዉን? የሚሇዉ መታየት ያሇበት ነዉ፡፡የአመሌካች 

መቃወሚያ ነጥብ ዯንበኛቸዉ በመሸሸግ ወንጀሌ በሒዴነት ክ/ከ/ወረዲ ፌርዴ ቤት 

ተከሰዉ ቀጠሮ ሊይ ስሇሆነ በተመሳሳይ የመሸሸግ ወንጀሌ በኩሒ ክ/ከ/ወረዲ ፌርዴ ቤት 

ክስ መቅረቡ ተገቢ ስሊሌሆነ መዝገቡ እንዱዘጋ የሚሌ ስሇመሆኑ መዝገቡ 

ያስረዲሌ፡፡በአቃቤ ህግ በኩሌ የተሰጠዉ ምሊሽ ሁሇቱም ክሶች የመሸሸግ ወንጀሌ ቢሆኑም 

የግሌ ተበዲይ እና ንብረቱ የተሇያየ ስሇሆነ አንዴ ዒይነት ክስ አይዯሇም የሚሌ ነዉ፡፡ 

በወ/መ/ስ/ስ/ህግ ቁ/130 ሊይ እንዯተመሇከተዉ የክሱ ማመሌከቻ ሊይ ተከሳሹ መቃወሚያ 

ሉያቀርብ ከሚችሌባቸዉ ምክንያቶች አንደ በዚሁ ነገር ክስ በላሊ ፌርዴ ቤት ተጀምሮ 

በቀጠሮ ሊይ ያሇ መሆኑን መሰረት በማረጋገጥ ሲቻሌ ነዉ፡፡የአመሌካች ጠበቃ በሁሇት 

ፌርዴ ቤቶች በመሸሸግ ወንጀሌ ክስ የቀረበበት መሆኑ አሊከራከረም፡፡ ስሇሆነም በሁሇቱ 

ፌርዴ ቤቶች የተያዘዉ ክስ አንዴ ነዉ ወይስ አይዯሇም የሚሇዉን እና የቀረበዉ 

መቃወሚያ በህግ ተቀባይነት አሇዉ ወይስ የሇዉም የሚለ ነጥቦች መዝገቡን ሇያዘዉ 

ፌርዴ ቤት የተተወና ፌርዴ ቤቱ አጣርቶ ብይን የሚሰጥበት መሆኑ እንዯተጠበቀ ሆኖ 

አመሌካች በዚህ መሌክ ያቀረቡት መቃወሚያ በህግ የተፇቀዯ ስሇመሆኑ ከወ/መ/ስ/ስ/ህግ 

ቁ/130/2/ሀ ዴንጋጌ ይዘት የምንገነዘበዉ ነዉ፡፡በዚህ መዝገብ በተያዘዉ ጉዲይ 

የአመሌካች ዯንበኛ በሁሇት የተሇያዩ ፌርዴ ቤቶች የተከሰሱት በመሸሸግ ወንጀሌ 

መሆኑን መሰረት አዴርገዉ አመሌካች መቃወሚያ ያቀረቡ ሲሆን እንዯአቃቤ ህግ 

ክርክር የክሶቹ ዝርዝር ይዘት ሲታይ የተሸሸገዉ ንብረት ዒይነትና የንብረቶቹ ባሇቤቶች 

የተሇያዩ መሆንን መሰረት አዴርጎ የክሱ ነገር አንዴ ነዉ ወይሥ አይዯሇም የሚሇዉን 

ሇይቶ መቃወሚያዉ የወ/መ/ስ/ስ/ህግ ቁ130 2/ሀ ዴንጋጌ ይዘት ያሟሊሌ ብል መቀበሌ 

ወይም ዉዴቅ ማዴረግ ፌርዴ ቤቱ ዉሳኔ የሚሰጥበት ስሇመሆኑ ከወ/መ/ስ/ስ/ህግ 
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ቁ/131 ዴንጋጌ ይዘት መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ በመሆኑም  የአመሌካች ዯንበኛ ሊይ በሁሇት 

ፌርዴ ቤቶች በመሸሸግ ወንጀሌ ክስ ቀርቦ ያሇ መሆኑ በተረጋገጠበት ሁኔታ አመሌካች 

በህግ የተፇቀዯዉን መቃወሚያ ማቅረባቸዉን የሚያሳይ እንጂ አመሌካች የጥብቅና 

ሙያ የሚያጎዴፌ ተግባር መፇጸማቸዉን የሚያረጋግጥ ባሇመሆኑ የአመሌካች ተግባር 

በአዋጅ ቁ/262/07 አንቀጽ 30/23/ስር  የሚያሥቀጣ  ሆኖ አሊገኘንም፡፡ስሇዚህም በዚህ 

ጉዲይ ሊይ የተሰጠዉ ዉሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፇጸመበት ስሇሆነ ሉታረም 

ይገባሌ ብሇናሌ፡፡          

ዉሳኔ 

1. በዚህ ጉዲይ አመሌካች ያቀረቡት መቃወሚያ ክርክር የጥብቅና ሙያ 

የሚያጎዴፌ ተግባር ፇጽመዋሌ በሚሌ የትግራይ ክሌሌ የጠበቆች ዱስፕሉን 

ጉባኤ በ06/01/2010 ዒ.ም የሰጠዉ ዉሳኔ እና ይህንኑ በማጽናት የትግራይ 

ክሌሌ ጠ/ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁ/101364 ሊይ በ06/06/2010 ዒ.ም 

የሰጠዉ ትእዛዝ  ተሽሯሌ፡፡ይጻፌ፡፡ 

2. አመሌካች በዯንበኛቸዉ ሊይ ሇቀረበዉ የወንጀሌ ክስ ያቀረቡት መቃወሚያ 

ምክንያት በህግ የተፇቀዯ በመሆኑ ፌርዴ ቤት መርምሮ ዉሳኔ የሚሰጥበት 

እንጂ የጥብቅና ሙያ የሚያጎዴፌ ተግባር ነዉ ተብል በዱስፕሉን የሚያስቀጣ 

ተግባር አይዯሇም ብሇናሌ፡፡ 

      መዝገቡ ተዘግቷሌ ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  

ሰ/ጌ 
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