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የሰ/መ/ቁ. 59304 

ኀዲር 15 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም. 

ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ  

      ሏጎስ ወሌደ 

      ተሻገር ገ/ሥሊሴ  

      ብርሃኑ አመነው  

      አሌማው ወላ   

አመሌካች፡- 1. አቶ አያላው ተሠማ        ጠበቆች፡-  

    2. አቶ ጌታቸው አጎናፌር       1. ታምሩ ወንዴምአገኘሁ ቀረቡ፡፡  

    3. ድ/ር መሏሪ መኮንን     2. ዯሣሇኝ ዓሇሙ ቀረበ፡፡  

             3. ገ/እግዚአብሓር ተስፊዬ ቀረበ፡፡  

ተጠሪ፡- የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባሇስሌጣን ዓቃቤ ሔግ  

1. እሸቱ ወ/ሰማያት  
2. ወንዴወሰን ዯሣሇኝ      ቀረቡ፡፡  
3. አውግቸው ክብረት   

 መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡   

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ የወንጀሌ ዴርጊት ተፇጽሟሌ በሚሌ የቀረበውን ክስ ተከትል የተነሣውን የዋስትና 
ጥያቄ የሚመሇከት ነው፡፡ በጉዲዩ በፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ከሣሽ የሆነው የተጠሪው 
ባሇሥሌጣን ዓቃቤ ሔግ በአመሌካቾች ሊይ ክስ መስርቷሌ፡፡ በአሁኑ 1ኛ አመሌካች ሊይ አስራ አንዴ 
ክሶች በሁሇተኛ አመሌካች ሊይ አምስት ክሶች በአራተኛ አመሌካች ሊይ ስዴስት ክሶች 
መመስረታቸውን የሥር ፌርዴ ቤት ብይን ይገሌፃሌ፡፡ አመሌካቾች የዋስትና ጥያቄ ያቀረቡት በክሶቹ 
የተመሇከቱት የወንጀሌ ዴርጊቶች የዋስትና መብት የሚያስነፌጉ አይዯለም በማሇት ሲሆን ዓቃቤ 
ሔግ ዯግሞ ይህንኑ የአመሌካቾችን ጥያቄ የተቃወመው በአመሌካቾች ሊይ የተመሠረተው ክስ 
ከአስራ አምስት ዓመታት በሊይ ሉያስቀጣ ይችሊሌ፤ አመሌካቾች በዋስ ቢሇቀቁ ግዳታቸውን 
አክብረው ፌርዴ ቤት አይቀርቡም ላሊ ወንጀሌ ሉፇጽሙ ይችሊለ፤ ምስክሮችን በመግዛት ወይም 
በማባበሌ ወይም አስረጂ የሚሆኑበትን ያጠፊ ይሆናሌ በሚለ ምክንያቶችና የወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁጥር 
63፣ 67/ሀ/፣ /ሇ/ እና /ሏ/ በዋቢነት በመጥቀስ ነው፡፡ ከዚህም በኋሊ የሥር ፌርዴ ቤት ከሁሇቱም 
ወገኖች የቀረበውን ክርክር መርምሮ አመሌካቾች የተከሰሱባቸው የወንጀሌ ክሶች ከባዴ ተዯራራቢ 
በመሆናቸው አመሌካቾች የዋስትና መብታቸው ቢከበርሊቸው ግዳታቸውን ሉያከብሩ ይችሊለ የሚሌ 
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እምነት ሉያሳዴሩ የሚችለ አይዯለም የሚሌ ምክንያት በመስጠትና የወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁጥር 
67/ሀ/ን ብቻ በዋቢነት በመጥቀስ የአመሌካቾችን የዋስትና ጥያቄ ውዴቅ አዴርጓሌ፡፡ በዚህ ውሣኔ 
አመሌካቾች ባሇመስማማት ይግባኛቸውን ሇፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ቢያቀርቡም ተቀባይነት 
አሊገኙም፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሣኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡  

እኛም የአመሌካቾች ጠበቆች ሰኔ 3ዏ ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም. ጽፇው ያቀረቡትን አቤቱታ መነሻ 
በማዴረግ ተጠሪን አስቀርበን ክርክሩን በጽሁፌ እንዱያዯርጉ አዴርገናሌ፡፡ አቤቱታው በሰበር ችልት 
እንዱታይ የተወሰነው የአመሌካቾችን የዋስትና ጥያቄ የሥር ፌርዴ ቤት ውዴቅ ሲያዯርግ 
በምክንያትነት የያዛቸው ነጥቦች በወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁጥር 67/ሀ/ ሥር የተመሇከተውን ነጥብ 
የማቋቋሚያ ነጥብ መሆን አሇመሆናቸውን ሇመመርመር ሲባሌ ነው፡፡ በመሆኑም በዚህ ረገዴ 
የአመሌካቾች ጠበቆች እና ዓቃቤ ሔግ ያቀረቡትን የጽሁፌ ክርክር አቤቱታው ከቀረበበት ውሣኔ እና 
ከሔጉ ጋር በማገናዘብ ተመሌክተናሌ፡፡  

የሥር ፌርዴ ቤቶች በአመሌካቾች ሊይ የተጠቀሱባቸው ዴንጋጌዎች በራሳቸው ዋስትና 
የሚከሇክለ አሇመሆናቸውን የተቀበለት ጉዲይ ነው፡፡ ይህ በመሆኑም አመሌካቾች ዋስትና ይፇቀዴ 
ዘንዴ ክሱን ሇሚያየው ፌርዴ ቤት ጥያቄ /አቤቱታው/ አቅርበዋሌ፡፡  

በመሠረቱ የዋስትና መብት በሔገ መንግሥት ጥበቃ ከተዯረጉሇት የተያዙ ሰዎች 
መሠረታዊ መብቶች አንደ ነው፡፡ የኢ.ፋ.ዱ.ሪፏብሉክ ሔገ መንግሥት በአንቀጽ 19/6/ ሥር የተያዙ 
ሰዎች በዋስትና የመፇታት መብት ያሊቸው መሆኑን በመርህ ዯረጃ ያስቀመጠ ሲሆን ይህ በሔገ 
መንግሥቱ የተከበረው ‛መሠረታዊ“ መብት ሉነፇግ፣ ሉገዯብ ወይም በቂ የሆነ የዋስትና ማረጋገጫ 
እንዱቀርብ የሚዯረገውም አግባብነት ባሊቸው ላልች ዝርዝር ሔጎች መሠረት በሌዩ ሁኔታ 
ስሇመሆኑ ይኸው የሔገ መንግሥቱ ዴንጋጌ በግሌጽ ያሳያሌ፡፡ በመሆኑም የዋስትና መብት 
መሠረታዊ የሆነ ሔገ መንግሥታዊ መብት ቢሆንም ፌጹም መብት ሳይሆን በሔጉ አግባብ ሉነፇግ 
የሚችሌ ነው፡፡ ስሇሆነም የዋስትናው ጥያቄ ተቀባይነት አሇው? ወይስ የሇውም? የሚሇው ሊይ 
ውሣኔ የሚሰጠው ፌርዴ ቤት እንዯመሆኑ መጠን በዚህ ረገዴ አግባብነት ያሇውን ሌዩ ሔግ 
መሠረት አዴርጎ ጉዲዩን ሉመዝነውና ተገቢውን ውሣኔ ሉሰጥ እንዯሚገባ ግሌጽ ነው፡፡ 

በያዝነው ጉዲይ አመሌካቾች ያቀረቡት የዋስትና ጥያቄ የተስተናገዯው 
በወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁጥር 67 መሠረት ነው፡፡ ይህ ዴንጋጌ በዋስትና ወረቀት የመሇቀቅ ማመሌከቻ 
ሇመቀበሌ የማይቻሌባቸውን ሁኔታዎችን አስቀምጧሌ፡፡ የሥር ፌርዴ ቤቶች የአመሌካቾችን 
የዋስትና ጥያቄ ያሌተቀበለት በተጠቀሰው ዴንጋጌ ፉዯሌ ‛ሀ“ ሥር የተመሇከተውን ሁኔታ 
በመጥቀስ ነው፡፡ በእርግጥም ዴንጋጌው በዋስትና ወረቀት የተመሇከቱትን ግዳታዎች አመሌካቾች 
የሚፇጽሙ የማይመስለ እንዯሆነ ጥያቄውን ውዴቅ ሇማዴረግ እንዯሚቻሌ ያሳያሌ፡፡ እዚህ ሊይ 
ሉስተዋሌ የሚገባው ዋናው ጉዲይ ግን ዴንጋጌውን በመተግበር ረገዴ ፌርዴ ቤቱ ግንዛቤ ውስጥ 
ሉያስገባው የሚገባው ምክንያት ምንዴነው? የሚሇው ነው፡፡ ፌርዴ ቤቱ ዋስትናውን ሇመከሌከሌ 
ግምቱን መነሻ የሚያዯርግባቸው ሁኔታዎች በተጠቀሰው ዴንጋጌ በግሌጽ አሌተመሇከቱም፡፡ እንዱህ 
ከሆነ አንዴ ተከሣሽ የዋስትና መብት ቢከበርሇት ግዳታውን የሚፇጽም የማይመስሌ ነው ተብል 
ግምት የሚወስዯው በቂና ሔጋዊ ሉባለ በሚችለ ምክንያቶች ሉሆን ይገባሌ ተብል የሚታመን 
ሲሆን ምክንያቶች በቂና ሔጋዊ ናቸው የሚሇው ጉዲይ ከተሇያዩ ከባባዊ ሁኔታዎችና ከጉዲዩ ሌዩ 
ባሔርይ አንፃር ፌርዴ ቤቱ ሉገነዘበው የሚችሇው ነጥብ ነው ተብል የሚታሰብ ነው፡፡ 
የወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁጥር 67 ዴንጋጌ አቀራረጽና ይዘት በጠቅሊሊው ሲታይ ፌርዴ ቤት የዋስትና 
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መብትን የሚነፌግባቸውን ሁኔታዎች የሚያስገነዝብ ሲሆን ምክንያቶቹን ፌርዴ ቤቶች ከተሇያዩ 
ሁኔታዎች አንፃር እየተመሇከቱ ሉመዝኗቸው የሚገባቸው ናቸው፡፡  

ወዯተያዘው ጉዲይ ስንመሇስም የበታች ፌርዴ ቤቶች የአመሌካቾችን የዋስትና ጥያቄ ውዴቅ 
ያዯረጉት በዋስትና ቢወጡ የዋስትናውን ግዳታ አክብረው ይገኛለ ሇማሇት የሚቻሌ አይዯሇም 
በሚሌ ምክንያት ነው፡፡ ይህ ግምት መሠረቱ በአመሌካቾች ሊይ የተመሠረቱት የክሶች ብዛትና 
የወንጀልች ከባዴነትና ሉያስከትለ የሚችለት ውጤት ነው፡፡ የሥር ፌርዴ ቤት ወንጀልቹ ከባዴና 
ተዯራራቢ መሆናቸውን ሇግምቱ መነሻ አዴርጓሌ፡፡ ፌርዴ ቤቱ በእነዚህ ምክንያቶች ሊይ በመመስረት 
ዋስትናውን ነፌጎአሌ፡፡ ይህን ምክንያት ሇግምቱ መነሻ እንዱያዯርግ ዯግሞ በሔጉ የተከሇከሇ ነው 
ሇማሇት አይቻሌም፡፡ ሔጉ ሇፌርዴ ቤቱ ስሌጣን የሰጠው ስሇመሆኑ የሚታመን ከሆነ የሥር ፌርዴ 
ቤት ሔጋዊ ምክንያት መሠረት ሳያዯርግ ውሣኔ የሰጠ መሆኑ ሉረጋገጥ ይገባሌ፡፡ ይህ ሰበር 
ችልትም በኢ.ፋ.ዱ.ሪፏብሉክ ሔገ መንግሥት አንቀጽ 8ዏ/3/ሀ/ እና አዋጅ ቁጥር 25/1988 አንቀጽ 
1ዏ መሠረት የተሰጠው ሥሌጣን መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ያሇበትን ማናቸውንም የመጨረሻ 
ውሣኔ ማረም ነው፡፡ በመሆኑም የበታች ፌርዴ ቤቶች በኢ.ፋ.ዱ.ሪፏብሉክ ሔገ መንግሥት አንቀጽ 
19/6/ እና የወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ሔግ 67/ሀ/ መሠረት የሰጡት ውሣኔ ሔጉ የሰጣቸውን ሥሌጣን 
መሠረት ያዯረገ ነው ከሚባሌ በስተቀር በሔጉ አተረጓጎምና አተገባበር ረገዴ መሠረታዊ የሆነ የሔግ 
ስህተት ያሇበት ነው ሇማሇት አሌተቻሇም፡፡ በዚህም ምክንያት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡  

ው ሣ ኔ 

1. በፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 91837 ሚያዝያ 19 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም. ተሰጥቶ 
በፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 55696 ግንቦት 24 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም. የጸናው 
ውሣኔ በወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁጥር 75/2/ መሠረት ፀንቷሌ፡፡  

2. መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡  
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡  

ነ/ዓ 
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