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የሰ/መ/ቁ. 69899 

ሏምላ 29 ቀን 2003 ዓ.ም 

ዲኞች፡- ሏጎስ ወሌደ 

       አሌማው ወላ 

 ዓሉ መሏመዴ 

  ነጋ ደፉሳ 

       አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- 1. ዮሴፌ ሀይለ ጠቅሊሊ ንግዴ ሃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበር ጠበቃ አቶ 
መሊኩ ወሌዯማሪያም- ቀረቡ 

           2. አቶ ዮሴፌ ሃይለ - ጠበቃ አቶ መሊኩ ወሌዯማሪያም - ቀረቡ  

ተጠሪ፡- የፋዳራሌ ዓቃቤ ህግ ዓቃቤ ሔግ አቶ ሲሳይ ተዴሊ - ቀረበ 

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ የቀረበው አመሌካቾች የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 
የወንጀሌ ይግባኝ ችልት የሰጡት የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት 
ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ በማሇት ያቀረቡትን የሰበር አቤቱታ አጣርቶ ሇመወሰን ነው፡፡ 
ጉዲዩ በመጀመሪያ የታየው በፋዳራሌ የከፌተኛ ፌርዴ ቤት ነው፡፡ የክርክሩ መነሻ ተጠሪ 
አመሌካቾች የወንጀሌ ህግ አንቀጽ 34 ንዐስ አንቀጽ 15 የአዋጅ ቁጥር 501/98 አንቀጽ 26 ንዐስ 
አንቀጽ 2/ሀ/ እና አንቀጽ 41 ንዐስ አንቀጽ 1ን በመተሊሇፌ አምዴሁን ጠቅሊሊ ንግዴ ኃሊፉነቱ የግሌ 
ማህበር ብቸኛ አስመጭና አከፊፊይ የሆነበትንና ኮሪያ አገር ያሇው ኦርዮን ኮርፕሬሽን የንግዴ 
ዴርጅት የሚጠቀምበትን ‛ORIQN“ የሚሌ የንግዴ ምሌክት ያሇበትን 639 ካርቶን ማስቲካዎች 
በአዱስ ከተማ ክፌሇ ከተማ ቀበላ 16/17 የቤት ቁጥር 479 አከማችቶ የተገኘ በመሆኑ ህጋዊ ጥበቃ 
የተሰጠውን የንግዴ ምሌክት በማስመሰሌ ተጠቃሚውን ሇማሳሳት የሚናችሌ ዕቃ የመያዝና የመሸጥ 
ወንጀሌ ፇጽመዋሌ በማሇት ያቀረበው ክስ ነው፡፡ 

አመሌካቾች የወንጀሌ ተግባር አሌፇፀምንም በማሇት በመከራከራቸው ተጠሪ ‛ORION“ 
የሚሇው የንግዴ ምሌክት በኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት የተመዘገበ መሆኑና አምዴሁን 
ጠቅሊሊ ንግዴ ሀሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበር ብቸኛ አስመጭና አከፊፊይ መሆኑንና አመሌካቾች 
ይዘው የተገኙት ማስቲካ ‛ORION“ ከሚሇው ማስቲካ ጋር ተመሳሳይነት ያሇው መሆኑን 
ያስረደሌኛሌ በማሇት የጽሐፌና የሰው ማስረጃ አቅርቧሌ፡፡ አመሌካቾች የመከሊከያ ማስረጃ 
እንዱያቀርብ ፌርዴ ቤቱ ብይን ሰጥቶ አመሌካቾች ORIQN የሚሇው ማስቲካ ህብረተሰቡ ሇይቶ 
የሚያውቀውና  መሳሳትና መሳከር የማይፇጥር መሆኑን ያስረደሌናሌ በማሇት የሰው ምስክሮች 
አቅርበው አስመስክረዋሌ እንዯዚሁም ማስቲካውን ከቻይና አገር በባንክ በኩሌ በተከፇተ ላተር ኦፍ 
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ክሬዱት ዋጋ ከፌሇው ማስገባታቸውና የጉምሩክ ቀረጥና ፍርማሉቲ አሟሌተው ወዯ አገር ውስጥ 
ያስገቡ መሆኑን ያሳያለ ያለቸውን የሰነዴ ማስረጃዎችን በመከሊከያ ማስረጃነት አቅርበዋሌ፡፡ የሥር 
ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን ማስረጃ ከመረመረና ከመከሩ በኋሊ አመሌካቾች በአዋጅ ቁጥር 501/98 
አንቀጽ 41 ንጉስ አንቀጽ 1ን በመተሊሇፌ ህጋዊ ጥበቃ ባሇው የንግዴ ምሌክት ሊይ ወንጀሌ የፇፀሙ 
ናቸው በማሇት የጥፊተኝነት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ የሥር ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን የቅጣት አስተያየት 
ከሰማ በኋሊ አንዯኛ አመሌካች በብር 15,000 /አስራ አምስት ሺህ ብር/ መቀጮ እንዱቀጣ ወስኗሌ፡፡ 
ሁሇተኛው አመሌካች በአምስት ዓመት ጽኑ እስራት እንዱቀጣ የወሰነ ሲሆን አመሌካቾች ይዘው 
የተገኙት 639 ካርቶን ማስቲካና 23,000 ፕኬት ማስቲካ ወዯ ገበያ እንዲይሰራጩ ይወገደ በማሇት 
ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ 

አመሌካቾች በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ 
ሰሚ ችልት አቅርበዋሌ፡፡ ይግባኝ ሰሚው ችልት የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኋሊ የከፌተኛው 
ፌርዴ ቤት የሰጠውን የጥፊተኝነት ውሣኔ አጽንቶታሌ፡፡ አመሌካቾች ሰኔ 7 ቀን 2003 ዓ.ም 
በፃፇው የሰበር አቤቱታ የንግዴ ምሌክቱ አሊግባብ ጥቅም ሊይ ውልበታሌ የተባሇው ዴርጅትና በአገር 
ውስጥ ያሇው ብቸኛ አከፊፊይ ‛ORION“ የሚሇውን የንግዴ ምሌክት በኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት 
ጽ/ቤት ያስመዘገቡት አዋጅ ቁጥር 501/98 ከመውጣቱ በፉት ነው፡፡ ይህንን የንግዴ ምሌክት አዋጅ 
ቁጥር 501/98 ወጥቶ ሥራ ሊይ ከዋሇ በኋሊ በአዋጅ አንቀጽ 46 ንዐስ አንቀጽ 1 በሚዯነግገው 
መሠረት ከአሥራ ስምንት ወራት ውስጥ አሊስመዘገቡም፡፡ የግሌ ተበዲይ በአዋጅ በተዯነገገው 
መሠረት ሳያስመዘግቡ ሇአራት ዓመት ያህሌ ከቆዩ በኋሊ ህጋዊ ጥበቃ የተሰጠው የንግዴ 
ምሌክታችንን አሊግባብ ተጠቅመዋሌ በማሇት ክስ ሇማቅረብ የሚችለበት ሁኔታ የሇው፡፡ ስሇሆነም 
‛ORION“ የሚሇው የንግዴ ምሌክት አዋጅ ቁጥር 501/98 ከመውጣቱ በፉት መመዝገቡ የአዋጁን 
አንቀጽ 46 ንዐስ አንቀጽ 1፣ አንቀጽ 48 እና አንቀጽ 29 አንቀጽ 2 መሥፇርት የሚያሟሊና 
ሶስተኛ ወገኖች በሃሊፉነት የማያስጠይቅና ውጤት የላሇው ሆኖ እያሇ በወንጀሌ ጥፊተኛ ተብሇን 
መቀጣታችን መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው፡፡ በላሊ በኩሌ አመሌካቾች ሇማጭበርበርና 
ተጠቃሚውን ሇማሳሳት ሆነ ብሇንና አስበን የፇፀምነው ተግባር የሇም፡፡ ስሇዚህ ማስቲካ ከቻይና 
አገር በማስገባታችን በወንጀሌ የሚያስጠይቀን አይዯሇም እንጅ በወንጀሌ የምንጠየቅ ከሆነም 
በቸሌተኝነት መሆን ሲገባው ሆነ ብሇንና አስበን እንዯፇፀምን ተቆጥሮ ጥፊተኛ ተብሇን መቀጣታችን 
መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ ይታረምሌን በማሇት አመሌክተዋሌ፡፡ 

ተጠሪ ሏምላ 15 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም በሰጠው መሌስ ORION የሚሇው የንግዴ ምሌክት 
የተመዘገበና ህጋዊ ጥበቃ የተሰጠው መሆኑን በአዋጅ ቁጥር 320/95 ሥሌጣን የተሰጠው 
የኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት በጽሐፌ አረጋግጧሌ፡፡ አመሌካቾች ተጠቃሚውን 
የሚያሳስትና የማይሳክር እንዯዚሁም በአገር ውስጥ የተመዘገበና ህጋዊ ጥበቃ የላሇው QRIQN 
የሚሌ የንግዴ ምሌክት የሇው ማስቲካ በአገር ውስጥ ሚያሰራው ተገኝተዋሌ፡፡ አመሌካቾች QRIQN 
የሚሇውን ማስቲካ ከቻይና አገር በባንክ በተከፇተ ላተር ኦፍ ክሬዱት የውጭ ምንዛሬ ተፇቅድሊቸው 
ከፌሇው ማስመጣታቸውና ማስቲካውን የጉምሩክ ቀረጥና ፍርማሉቲ አሟሌተው ወዯ አገር ውስጥ 
ማስገባታቸው አዴራጏታቸው ወንጀሌ መሆኑን የሚያስቀረው ባሇመሆኑ የአመሌካቾች ክርክር የህግ 
መሠረት የሇውም፡፡ የሥር ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚው ችልት የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ 
ስህተት የሇበትም በማሇት መሌስ ሰጥቷሌ፡፡ 

ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር የቀረበው የጽሐፌ ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም 
የሥር ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚው ችልት አመሌካቾች በአዋጅ ቁጥር 501/98 አንቀጽ 42 ንዐስ 
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አንቀጽ 1ን በመተሊሇፌ ህጋዊ ጥበቃ በተሰጠው የንግዴ ምሌክት ሊይ ወንጀሌ የፇፀሙ ጥፊተኛ 
ናቸው በማሇት የሰጡት የጥፊተኝነት እና የቅጣት ውሣኔ በአግባቡ ነው ወይስ አይዯሇም የሚሇውን 
ጭብጥ በመያዝ ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ ከሊይ የተያዘውን ጭብጥ ሇመወሰን አንዯኛ አመሌካችና 
ሁሇተኛ አመሌካች በወንጀሌ ተጠያቂ የሚሆኑባቸው የወንጀሌ ህግ መርሆዎች የየራሳቸው ሌዩ 
ባህሪያት ያሊቸው በመሆኑ በዚሁ አንፃር ጉዲዩን ማየቱ አስፇሊጊ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

1. አንዯኛ አመሌካች የንግዴ ዴርጅት ሲሆን ሁሇተኛ አመሌካች የተፇጥሮ ሰው ነው፡፡ 
አዋጅ ቁጥር 501/98 በህግ ወሇዴ ሰዎች ሊይ የወንጀሌ ሀሊፉነትና ተጠያቂነትን የሚዯነግግ የህግ 
ማዕቀፌ ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሇው ነጥብ አከራካሪ በመሆኑ በመጀመሪያ የከፌተኛው ፌርዴ 
ቤትና ይግባኝ ሰሚው ችልት በሁሇተኛው አመሌካች ሊይ የሰጡት የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሣኔ 
ተገቢነትን ማየቱ አስፇሊጊ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ አንዴ ሰው ወንጀሌ ፇጽሟሌ ተብል ተጠያቂ 
የሚሆነው የግዙፌ ተግባር የህግና የሃሳብ ሁኔታ ተሟሌተው ሲገኙ እንዯሆነ በኢ.ፋ.ዳ.ሪ የወንጀሌ 
ህግ አንቀጽ 23 ንዐስ አንቀጽ 2 ይዯነግጋሌ፡፡ ሁሇተኛ አመሌካች የተከሰሱትና ጥፊተኛ የተባለት 
በአዋጅ ቁጥር 501/98 ህጋዊ እውቅናና ጥበቃ የተሰጠውን የንግዴ ምሌክት የሚጏዲ ተጠቃሚውን 
የሚያሳስትና የሚያሳክር ተግባር ሆን ብሇውና አስበው ፇጽመዋሌ ተብሇው እንዯሆነ ከሥር ፌርዴ 
ቤት ውሣኔ ተገንዝበናሌ፡፡ ሁሇተኛውን አመሌካች በአዋጅ ቁጥር 501/98 አንቀጽ 41 ንዐስ አንቀጽ 
1 ዴንጋጌን በመተሊሇፌ በወንጀሌ ተጠያቂ ሇማዴረግ በመጀመሪያ ‛ORIQN“ የሚሌ የንግዴ ምሌክት 
ያሊቸውንና በኮሪያ አገር የሚመረቱ ምርቶች ብቸኛ አስመጭ ነኝ የሚሇው ‛አምዯሁን ጠቅሊሊ ንግዴ 
ሃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበር ‛ORION“ የሚሇው የንግዴ ምሌክት የአዋጅ ቁጥር 501/98 ህጋዊ 
ጥበቃና እውቅና ሇማግኘት የሚያስችሇውን የህግ ሁኔታ /ህጋዊ መስፇርት/ ያሟሊ ሇመሆኑ ተጠሪ 
በቂ ማስረጃ በማቅረብ የማስረዲት ግዳታና ሃሊፉነቱን ተወጥቷሌ ወይስ አሌተወጣም የሚሇውን 
ነጥብ ማየት አስፇሊጊ ነው፡፡ 

ይህንን ነጥብ ሇማጣራት የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትን መዝገብ አስቀርበናሌ፡፡ 
የኢትዮጵያ አአምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት ከፃፇው የሰነዴ ማስረጃ እንዯተረዲነው ጽ/ቤቱ ORION 
የሚሇውን የንግዴ ምሌክት ሇመመዝገብ የቀረበውን አቤቱታ በአዱስ ዘመንና በሄራሌዴ ጋዜጣ 
አውጥቶ ተቃዋሚ ባሇመቅረቡ የንግዴ ምሌክቱን መጋቢት 12 ቀን 1998 ዓ.ም በመመዝገብ 
የምዝገባ ሰርተፉኬት ሰጥቷሌ፡፡ ጽ/ቤቱ በሰጠው የምዝገባ ሰርተፌኬት የንግዴ ምሌክቱ እስከ 
መጋቢት 11 ቀን 2004 ዓ.ም ህጋዊ ጥበቃ እንዯሚኖረው የሚገሌጽ ቢሆንም ORION የሚሇው 
የንግዴ ምሌክት ከተመዘገበ በኋሊ አዋጅ ቁጥር 501/98ን ህግ አውጭው በማወጅ፣ አዋጁ ከሰኔ 3ዏ 
ቀን 1998 ዓ.ም ጀምሮ ሥራ ሊይ ውሎሌ፡፡ በአዋጅ ቁጥር 501/98 አንቀጽ 46 ንዐስ አንቀጽ 1 ይህ 
አዋጅ ከመውጣቱ በፉት የተቀመጡ የንግዴ ምሌክቶች ይህ አዋጅ ከወጣበት ጊዜ ጀምሮ በአስራ 
አምስት ወራት ጊዜ ውስጥ መመዘገብ ይኖርባቸዋሌ በሚሌ መንገዴ በመዯንገዴ አዋጁ ከመውጣቱ 
በፉት የንግዴ ምሌክት ሇኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት አቅርበው በማስመዝገብ የባሇሃብትነት 
ሰርተፉኬት አግኝተው የነበሩ ሰዎች አዋጁ ወጥቶ ሥራ ሊይ ከዋሇበት ቀን ጀምሮ ባለት አሥራ 
አምስት ወራት የማስመዝገብ ግዳታና ሃሊፉነት እንዲሇባቸው ይዯነግጋሌ፡፡ 

ይህ የአዋጁ ዴንጋጌ ፇቃጅነት ያሇው የህግ ዴንጋጌ ያሇመሆኑን ከዴንጋጌው አቀራረጽ፣ 
መንፇስና ዓሊማ ሇመገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ በተሇይም የአዋጅ ቁጥር 501/98 አንቀጽ 46 ንዐስ አንቀጽ 1 
ዴንጋጌ የእንግሉዝኛው ቅጅ ‛Trade marks deposited before the entry into force of this 
proclamation shall be submitted for registration with in eighteen  month beginning 
from the entry in to force of this proclamation“ በሚሌ መንገዴ የተቀረፀና የተዯነገገ 
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መሆኑን ሇመገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ አዋጅ ቁጥር 501/98 ከመውጣቱ በፉት የንግዴ ምሌክት ያስመዘገበ 
ማናቸውም ሰው ህግ አውጭው በአዋጁ የሰጠውን ጥበቃና ከሇሊ ሇማግኘትና አዋጁን መሠረት 
በማዴረግ የመብት ጥያቄ ሇማቅረብ በመጀመሪያ ህግ አውጭው በአዋጅ ቁጥር 501/98 
የዯነገጋቸውን አስገዲጅ የህግ ዴንጋጌዎች በመፇፀም ህጋዊ ሁኔታዎችን አሟሌተው መገኘት 
አሇባቸው፡፡ ህግ አውጭው በአዋጅ ቁጥር 501/98 አስገዲጅነት ባሇው ሁኔታ የዯነገጋቸው 
ዴንጋጌዎች በአዋጁ መሠረት መብታቸው እንዱከበርሊቸው የሚጠይቁ የህግ ወይም የተፇጥሮ ሰዎች 
ብቻ ሳይሆን አዋጁን የማስፇፀም ሥሌጣንና ሀሊፉነት በተሰጠው የመንግስት አካሌ ማሇትም 
የኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት ሊይ ገዥነትና አስገዲጅነት ያሊቸው ናቸው፡፡ ይኸም በመሆኑ 
የአዋጅ ቁጥር  501/98 አንቀጽ 46 ንዐስ አንቀጽ 1 ዴንጋጌ ጽ/ቤቱ ሇግሌ ተበዲይ ሇስዴስት ዓመት 
ህጋዊ ጥበቃ እንዲሇው በመግሇጽ አዋጁ ከመውጣቱ በፉት ሠቶት በነበረው የምዝገባ ሠርተፌኬት 
ሊይ የበሊይነትና ገዥነት ያሇውና የግሌ ተበዲይ የንግዴ ምሌክቱን አዋጁ ወጥቶ ሥራ ሊይ ከዋሇ 
በኋሊ በአሥራ ስምንት ወራት ውስጥ እንዯገና እንዱያስመዘግብ የሚያስገዴዴ ዴንጋጌ ነው፡፡ 

በያዝነው ጉዲይ ተጠሪ የግሌ ተበዲይ የንግዴ ምሌክቱን አዋጅ ቁጥር 501/98 ከመውጣቱ 
በፉት ከኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት ከመጋቢት 12 ቀን 1998 ዓ.ም እስከ መጋቢት 11 ቀን 
2004 ዓ.ም የሚያገሇግሌ የምዝገባ ሰርተፌኬት ተሰጥቶት የነበረ መሆኑን የሚያስረደ የሰነዴ 
ማስረጃዎች አቅርቧሌ፡፡ ከዚህ ውጭ ተጠሪ በአዋጁ ቁጥር 501/98 ህጋዊ ጥበቃና ከሇሊ ሇማግኘት 
ህግ አውጭው በአዋጁ አንቀጽ 46 ንዐስ አንቀጽ 1 የተዯነገገውን አስገዲጅ መሥፇርት ያሟሊና 
በአዋጅ ቀጥር 501/98 አንቀጽ 45 እና አንቀጽ 16 የተዯነገጉትን ህጋዊ ሥርዓቶች በማሟሊት 
በአስራ ስምንት ወራት ውስጥ የተመዘገበ መሆኑን የሚያስረዲ ማስረጃ አሊቀረበም፡፡ ይኸም በመሆኑ 
የግሌ ተበዲይ አምደሁን ጠቅሊሊ ንግዴ ሃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበር በኢትዮጵያ ግዛት ብቸኛ 
አስመጭና አከፊፊይ ነኝ የሚሇው ‛ORION“ የሚሇው የንግዴ ምሌክት በአዋጅ ቁጥር 501/98 
ህጋዊ ጥበቃና ከሇሊ ሇማግኘት ህጋዊ ሁኔታዎችን ያሟሊ መሆኑን ተጠሪ በበቂ ማስረጃ 
አሊረጋገጠም፡፡ ሁሇተኛውን አመሌካች በወንጀሌ ተጠያቂ ሇማዴረግ አስፇሊጊ የሆነው ህጋዊ ሁኔታ 
ማሇትም ከአዋጅ ቁጥር 502/98 በፉት የነበረው ምዝገባና ሠርተፌኬት አዋጅ ቁጥር 501/98 
አንቀጽ 46 ንዐስ አንቀጽ 1 በአስገዲጅነት በዯነገገው የጊዜ ገዯብ ማሇትም አዋጁ ወጥቶ ሥራ ሊይ 
መዋሌ ከጀመረበት ቀን አንስቶ በአስራ ስምንት ወራት ውስጥ የንግዴ ምሌክቱን ያስመዘገበ መሆኑ 
በበቂ ማስረጃ ባሌተረጋገጠበት ሁኔታ ሶስተኛ ወገኖችን በአዋጅ ቁጥር 501/98 ሇንግዴ ምሌክቱ 
የተሰጠውን ህጋዊ እውቅና እና ጥበቃ በመተሊሇፌ የወንጀሌ ዴርጊት ፇጽመዋሌ ብል ሇመክሰስም 
ሆነ በወንጀሌ ጥፊተኛ ብል ሇመቅጣት አይቻሌም፡፡ በመሆኑም ሁሇተኛ አመሌካች በወንጀሌ ህግ 
አንቀጽ 23 ንዐስ አንቀጽ 2 በሚዯነግገውና ወንጀሌ ሇማቋቋም አስፇሊጊ በመሆናቸው 
ከሚዘረዝራቸው አስፇሊጊ ጉዲዮች ሁሇተኛ አመሌካች በአዋጅ ቁጥር 501/98 አንቀጽ 46 ንዐስ 
አንቀጽ 1 የተዯነገገውን አስገዲጅ መስፇርት ያሟሊና ህጋዊ ጥበቃ የተሰጠው የንግዴ ምሌክትን 
የሚጥስ ግዙፌ ተግባር የፇፀመ መሆኑን ተጠሪ የማስረዲት ሸክሙን ሳይወጣ የግሌ ተበዲይ አዋጅ 
ቁጥር 501/98 ከመውጣቱ በፉት የንግዴ ምሌክቱ መመዝገቡን ብቻ በመመሌከት የዞኑ ከፌተኛ 
ፌርዴ ቤትና የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የሰጡት የጥፊተኝነትና የቅጣት 
ውሣኔ በዋጅ ቁጥር 501/98 አንቀጽ 1 የተዯነገገውን አስገዲጅ መስፇርት ያሊሟሊና ህጋዊ ጥበቃ 
የተሰጠውን የንግዴ ምሌክት የሚጥስ ግዙፌ ተግባር የፇፀመ መሆኑን ተጠሪ የማስረዲት ሸክሙን 
ሳይወጣ የግሌ ተበዲይ አዋጅ ቁጥር 501/98 ከመውጣቱ በፉት የንግዴ ምሌክቱ መመዝገቡን ብቻ 
በመመሌከት የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት 
የሰጡት የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሣኔ የአዋጅ ቁጥር 501/98 አንቀጽ 46 ንዐስ አንቀጽ 1 አስገዲጅ 
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የህግ ዴንጋጌ የወንጀሌ ህጉ አንቀጽ 23 ንዐስ አንቀጽ 2 እና የወንጀሌ ህግ አንቀጽ 2 ንዐስ አንቀጽ 
2ን የሚጥስና መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

2. የአንዯኛው አመሌካች የወንጀሌ ተጠያቂነት ሁሇተኛው ፒራግራፌ ከተዘረዘሩት 
ዴንጋጌዎች ሇመገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ በያዝነው ጉዲይ የአንዯኛው አመሌካች ሥራ አስኪያጅ የሆኑት 
ሁሇተኛ አመሌካች በአዋጅ ቁጥር 501/98 አንቀጽ 46 ንዐስ አንቀጽ 1 የተዯነገገውን አስገዲጅ 
መስፇርት በማሟሊት የተመዘገበ ‛የንግዴ ምሌክት“ን የሚጏዲ የወንጀሌ ተግባር የፇፀመ መሆኑን 
ተጠሪ የማስረዲት ግዳታውን ያሌተወጣ መሆኑን ይኸ ሰበር ችልት አረጋግጧሌ፡፡ ይኸም በመሆኑ 
አንዯኛ አመሌካች በወንጀሌ በሃሊፉነት የሚያስጠይቅ ተግባር ፇጽሟሌ ከሚሌ መዯምዯሚያ ሊይ 
ሇመዴረስ በወንጀሌ ህግ አንቀጽ 34 ንዐስ አንቀጽ 1 ሁሇተኛው ፒራግራፌ የተዯነገገውን ሁኔታ 
የማያሟሊ በመሆኑ በአንዯኛ አመሌካች ሊይ የተሰጠው የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሣኔ ቀሪ የሚሆን 
እንዯሆነ ከወንጀሌ ህግ አንቀጽ 34 ንዐስ አንቀጽ 1 ሁሇተኛው ፒራግራፌ መሠረታዊ ይዘት 
መንፇስና ዓሊማ ሇመገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ 

ከሊይ የገሇጽነው ምክንያት እንዯተጠበቀ ሆኖ የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የፋዳራሌ ጠቅሊይ 
ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በአንዯኛ አመሌካች ሊይ አዋጅ ቁጥር 501/98 አንቀጽ 41 ንዐስ 
አንቀጸ 1 የተዯነገገውን በመተሊሇፌ የወንጀሌ ዴርጊት ፇጽሟሌ በማሇት የወሰኑት የጥፊተኝነትና 
የቅጣት ውሣኔ የሚያስነሳው የህግ ጥያቄ አሇ፡፡ ይኸውም የህግ ሰውነት የተሰጠው ዴርጅት በሁለም 
የወንጀሌ ዴርጊቶች ተጠያቂና ሀሊፉ እንዯማይሆን የወንጀሌ ህግ አንቀጽ 34 ንዐስ አንቀጽ 1 ‛በህግ 
ሰውነት የተሰጠው ዴርጅት የመንግስት አስተዲዯር አካሊትን ሳይጨምር በህግ በግሌጽ በተዯነገገ ጊዜ 
በዋና ወንጀሌ አዴራጊነት፣ አነሳሽነት ወይም በአባሪነት በወንጀሌ ሉቀጣ ይችሊሌ“ የማሇት የህግ 
ሰውነት የተሰጠው ዴርጅት በወንጀሌ ተጠያቂ የሚሆነው ይህንኑ የሚዯነግግ ግሌጽ የህግ ዴንጋጌ 
በሚኖርበት ጊዜ ብቻ እንዯሆነ ገዥነት ያሇውን መርህ በግሌጽ ያስቀመጠ በመሆኑ ነው፡፡ 

ህግ አውጭው በወንጀሌ ህጉ ወይም በላልች የህግ ማዕቀፍች ሇምሳላ በወንጀሌ ህጉና 
በተጨማሪ እሴት ታክስ አዋጅ በወንጀሌነት የተፇረጀው አዴራጏት የህግ ሰውነት በተሰጠው ዴርጅት 
የተፇፀመ ሲሆን የህግ ሰውነት የተሰጠው ዴርጅት  በወንጀሌ የሚጠየቅ ስሇመሆኑ በግሌጽ 
የሚዯነግግ ዴንጋጌ በማወጅ ህግ ወሇዴ ሰዎች በወንጀሌ ተጠያቂና ሀሊፉ የሚሆኑበትን ሥርዓት 
እንዯሚዘረጋ አግባብነት ያሊቸውን የህግ ማዕቀፍች ይዘትና አቀራረጽ በማየት ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡ 
በያዝነው ጉዲይ በአዋጅ ቁጥር 501/98 የተዯነገገውን የተሊሇፇ የንግዴ ህግ ሰውነት ያሊቸው 
ዴርጅቶች የወንጀሌ ተጠያቂና ሃሊፉ የሚሆኑ መሆኑን የሚዯነግግ ግሌጽ የህግ ዴንጋጌ የሇም፡፡ 
ተጠሪ የአዋጅ ቁጥር 501/98 አንቀጽ 41 ንዐስ አንቀጽ 1 ‛ማንኛውም ሰው“ የሚሇው አገሊሇጽ 
የተፇጥሮ ሰውና የህግ ሰውነት ያሊቸውን ዴርጅቶች የሚያካትት ስሇሆነ አንዯኛ አመሌካች በወንጀሌ 
መጠየቁ ተገቢነው በማሇት ያቀረበው ክርክር በወንጀሌ ህግ አንቀጽ 34 ንዐስ አንቀጽ 1 
የተዯነገገውን መሠረታዊ መርህ ያሊገናዘበ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

በአጠቃሊይ አንዯኛ አመሌካች ሊይ የሥር ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚው ችልት የሰጡት 
የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሣኔ የወንጀሌ ህግ አንቀጽ 34 ንዐስ አንቀጽ 1 መሠረታዊ መርህን 
የሚጥስና መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 
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ከሊይ በዝርዝር በገሇጽናቸው የህግ ምክንያቶች የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የፋዳራሌ 
ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በአመሌካቾች ሊይ የሰጡት የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሣኔ 
መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት 
በአመሌካቾች ሊይ የሰጡት የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሣኔ በወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ 
ሥርዓት ሔግ ቁጥር 195 ንዐስ አንቀጽ 2/ሇ/1 መሠረት ሙለ በሙለ ተሽሯሌ፡፡ 

2. ሁሇተኛ አመሌካች ከተከሰሰበት ወንጀሌ በነፃ የተሰናበተ በመሆኑ ከእስር እንዱሇቀው 
ሇማረሚያ ቤት ይፃፌ፡፡ 

3. አንዯኛ አመሌካችና ሁሇተኛ አመሌካች የወንጀሌ ሃሊፉነትና ተጠያቂነት የላሇባቸው 
በመሆኑ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚው ችልት አንዯኛ አመሌካች 
ከቻይና አገር ያስገባው 639 ካርቶንና 23,000 ፒኬት QRIQN የሚሌ የንግዴ 
ምሌክት ያሇው ማስቲካ እንዱወገዴ የሰጠው ትዕዛዝ ተሽሯሌ፡፡ 

4. በፌርዴ ቤት ትዕዛዝ የተያዘውና አመሌካቾች ከቻይና አገር ያስገቡት ማስቲካ 
እንዱሇቀቅ ወስነናሌ፡፡ 

5. ይኸ ውሣኔ መብቴ ተጥሷሌ የሚሌ ወገን ህጋዊ ሁኔታዎችን በማሟሊት ህጋዊ 
ጥበቃና ከሇሊ እንዱሰጠው ጥያቄ ከማቅረብ የሚገዯብ አይዯሇም በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

6. በትውስት የመጣው መዝገብ ይመሇስ ነው፡፡ 
    መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 
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