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የሰ/መ/ቁ. 74041 

  ሰኔ 4 ቀን 2004 ዓ.ም. 

ዲኞች፡- ተሻገር ገ/ሥሊሴ 

      አሌማው ወላ 

       ዓሉ መሏመዴ 

    ነጋ ደፌሳ 

     አዲነ ንጉሴ 
አመሌካች፡-1. አንተነህ መኮንን 

          2. መንግስቱ ሞሊ 

          3. ንግስት ከበዯ           ጠበቃ ቀፀሊ ሙሊት ቀረበ 

          4. ታከሇ መንገሻ 

ተጠሪ፡-  የፋዳራሌ ሥነ ምግባርና ፀረ ሙስና ኮሚሽን አቃቤ ህግ - ዋሌተንጉስ ፌቅሬ 
        ቀረቡ 
ጉዲዩ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 
ጉዲዩ የሙስና ወንጀሌን የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው የአሁኑ ተጠሪ ባሁኑ 
አመሌካቾች እና በላልች ሃያ ሰዎች ሊይ በፋዳራለ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመሰረተው ክስ መነሻ 
ነው፡፡ የክሱ ይዘትም ባጭሩ ሲታይ አመሌካቾችና የስር ላልች ሃያ ተከሳሾች በወንጀሌ ሔጉ 
አንቀጽ 32(1(ሀ)፣ (ሇ)) እና በተሻሻሇው ሌዩ የወንጀሇኛ መቅጫ ሔግ አዋጅ ቁጥር 214/1974 
አንቀጽ 23(1(ሀ)(ሇ)) እና (2) ዴንጋጌዎች ስር የተመሇከተውን በመተሊሇፌ በስሌጣን ያሇአግባብ 
መገሌገሌ የሙስና ወንጀሌ ፇፅመዋሌ ተብል ሲሆን የስር ፌ/ቤት የአቃቤ ህግ ማስረጃዎቹን 
ከሰማ በኋሊ የአሁኑን አመሌካቾች መከሊከሌ ሳያስፇሌጋቸው በወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁጥር 141 
መሰረት በነጻ አሰናብቷሌ፡፡ በዚህ ብይን የአሁኑ ተጠሪ ቅር በመሰኘት ይግባኙን ሇፋዳራለ 
ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት አቅርቦ ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በኋሊ ጉዲዩን መርምሮ የአሁኑ 
አመሌካቾች ዴርጊቱን መፇጸማቸውን አቃቤ ሔግ በማስረጃዎቹ አስረዴቶ እያሇ ምንም መከሊከሌ 
ሳያስፇሌጋቸው በነፃ እንዱሰናበቱ ተብል ብይን መሰጠቱ ያሊግባብ ነው በሚሌ ምክንያት የስር 
ፌ/ቤትን ብይን ሽሮ አመሌካቾች ሉከሊከለ ይገባሌ በማሇት ጉዲዩን ሇስር ፌ/ቤት መሌሶ 
ሌኮሇታሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ የይግባኝ ሰሚ ችልት ውሳኔ በመቃወም 
ሇማስሇወጥ ነው፡፡ የአመሌካቾች የሰበር አቤቱታ መሰረታዊ ይዘት የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት 
ይግባኝ ሰሚ ችልት አመሌካቾች ዴርጊቱን ስሇመፇፀማቸው አቃቤ ህግ በማስረጃዎቹ አስረዴቷሌ 
በሚሌ ምክንያት የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት የሰጠውን ውሳኔ መሻሩ ያሊግባብ ነው የሚሌ ነው፡፡ 
አቤቱታው ተመርምሮም የአሁኑ አመሌካቾች ከ15% በሊይ የዋጋ መረጋጋት ሇማዴረግ ኤሪክሰን 
የተባሇውን ኩባንያ እንዱያሌፌ ጥረት አዴርገው ሳይሳካ ቢቀርም የእነሱ ሔገ ወጥ ተግባር 
በውጭ ግዥ ኮሚቴ ግቡን እንዱመታ ተዯርጓሌ በሚሌ ጥፊተኛ ናቸው የመባሊቸውን አግባብነት 
ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ ሇሰበር ችልቱ እንዱቀርብ ተዯርጓሌ፡፡ በዚህም መሰረት ሇተጠሪ ጥሪ 
ተዯርጎሇት ቀርቦ ግራ ቀኙ በፅሁፌ እንዱከራከሩ ተዯርጓሌ፡፡ 
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የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም ጉዲዩን 
ሲመረምር አስቀዴሞ ምሊሽ ሉያገኝ የሚገባው አቢይ ነጥብ ሆኖ ያገኘው ጉዲዩ በዚህ ሰበር 
ችልት ሇመታየት ብቁ ነው ወይ? የሚሇው ነው፡፡ 
 
ከሊይ እንዯተመሇከተው የአሁኑ አመሌካቾች በፋዳራለ ከፌተኛ ፌ/ቤት የአሁኑ ተጠሪ 
ከመሰረተባቸው የሙስና ወንጀሌ ምንም መከሊከሌ ሳያስፇሌጋቸው በነፃ ተሰናብተው የነበሩ ሲሆን 
ይኸው የስር ፌ/ቤት የአመሌካቾች በነፃ መሇቀቅ ብይን ግን ይግባኙን በተመሇከተው የፋዳራለ 
ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ተሽሮ አመሌካቾች በስር ፌ/ቤት የመከሊከያ ማስረጃ 
እንዱያሰሙ የተወሰነ ሲሆን ሇዚህ ሰበር ሰሚ ችልት የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይኸው 
የይግባኝ ሰሚ ችልት ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇጽሞበታሌ በሚሌ ነው፡፡ 
 
በመሰረቱ ሇዚህ ሰበር ሰሚ ችልት በኢ.ፋ.ዱ.ሪፔቡሉክ ሔገ መንግስት አንቀፅ 80(3(ሀ)) እና 
አዋጅ ቁጥር 25/1988 አንቀጽ 10 መሰረት ተሇይቶ የተሰጠው ስሌጣን በማናቸውም የመጨረሻ 
ፌርዴ ባገኙ ጉዲዮች ሊይ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት መፇጸሙ ሲረጋገጥ ይህንኑ ስህተት 
ማረም ነው፡፡ የአቤቱታው አቀራረብ ሥርዓትም በአዋጅ ቁጥር 25/1988 መሰረት ተዯንግጓሌ፡፡ 
በዚህም መሰረት ጉዲዩ ሇሰበር እንዱታይሇት የሚፇሌግ አቤቱታ አቅራቢ ጉዲዩ መሰረታዊ የሆነ 
የሔግ ስህተት አሇበት የሚሌበትን ምክንያት በማመሌከቻው ሊይ ዘርዝሮና ጽፍ ማቅረብ ያሇበት 
መሆኑን፣ ከማመሌከቻው በተጨማሪ የበታች ፌ/ቤቶችን ውሳኔ ቅጅዎችን በማያያዝ የመጨረሻ 
ውሳኔ በተሰጠ በዘጠና ቀናት ውስጥ ማቅረብ እንዯአሇበት አዋጅ ቁጥር 25/1988 አንቀጽ 22 
በዝርዝር ይዯነግጋሌ፡፡ በዚህ ዴንጋጌ መሰረት አንዴ የመጨረሻ ውሳኔ ያገኘ ጉዲይ በፋዳራሌ 
ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት የሚሰማው አስቀዴሞ በሶስት የጠቅሊይ ፌ/ቤት ዲኞች 
የሚሰየሙበት ችልት ውሳኔው ሇሰበር የሚያበቃ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት አሇው ብል 
ሲወሰን ነው፡፡ በዴንጋጌው "የመጨረሻ ውሳኔ" የሚሇው ሀረግ የሚያስገነዝበው ሇሰበር ችልቱ 
የሚቀርቡት ማናቸውም ጉዲዮች የይግባኝ አቀራረብ ስርዓቱን ያጠናቀቁና የመጨረሻ ፌርዴ 
የተሰጣቸው መሆን ያሇባቸው መሆኑን ነው፡፡ በመሆኑም የመጨረሻ ፌርዴ ያሊገኘ ጉዲይ ሇሰበር 
ችልቱ ሉቀርብ የሚችሇበት አግባብ የሇም፡፡ 
 
ወዯ ተያዘው ጉዲይ ስንመሇስ አመሌካቾች የተከሰሱት በሙስና ወንጀሌ ሆኖ ሇጉዲዩ ቀጥተኛ 
ተፇፃሚነት ያሇው የተሻሻሇው የፀረ ሙስና ሌዩ የሥነሥርዓት እና የማስረጃ ህግ አዋጅ ቁጥር 
434/1997 ነው፡፡ በዚህ አዋጅ መሰረት የሙስና ክስ የሚመራበት ሥርዓት ተዘርግቷሌ፡፡ አዋጁ 
ከዯነገጋቸው ጉዲዮች አንደ የይግባኝ መብት ነው፡፡ የአዋጁ አንቀጽ 40 የትዕዛዝ ይግባኝን 
የሚዯነግግ ሲሆን ይግባኝ ሉባሌ የሚችሇው በአዋጁ አንቀጽ 36(2) መሰረት በሚሰጥ ውሳኔ ሊይ 
ይግባኝ ሇማቅረብ እንዯሚቻሌ የሚዯነግግ ሲሆን በአንቀጽ 36(2) መሰረት የሚሰጡ ውሳኔዎች 
ዯግሞ በቅዴመ ክስ ዝግጅት ሂዯት ፌ/ቤቱ የማስረጃ ተቀባይነትን በተመሇከተ በሚነሳ ጥያቄ፣ 
መዯበኛው የክስ ሂዯት ከመጀመሩ በፉት ውሳኔ ሉያገኝ በሚገባው በማናቸውም የሔግ ጥያቄ ሊይ 
ስሇመሆኑ ዴንጋጌው ያሳያሌ፡፡ ይሁን እንጂ አዋጁ አንዴ ሰው በሙስና ወንጀሌ ተከሶ የኮሚሽኑ 
አቃቤ ሔግ ማስረጃ እንዯክሱ ያስረዲ ስሇመሆኑ ፌ/ቤቱ አምኖ የመከሊከያ ማስረጃ እንዱያቀርብ 
ትዕዛዝ ቢሰጥ በዚህ ትዕዛዝ ሊይ ይግባኝ ሇማቅረብ የሚቻሌ ስሇመሆኑ በግሌጽ ያስቀመጠው 
ዴንጋጌ የሇም፡፡ ሆኖም ተጠቃሹ አዋጅ በአንቀጽ 55 ስር የወንጀሌ ሥነ ሥርዓት ህግ፣ 
የፌትሏብሓር ሥነ ሥርዓት ህግ፣ የወንጀሌ ህግና ላልች አግባብነት ያሊቸው ህጎች ከዚህ አዋጅ 
ጋር እስካሌተቃረኑ ዴረስ ተፇጻሚነት ይኖራቸዋሌ በሚሌ ዯንግጎ በአዋጁ አንቀጽ 58 ስር 
የተሻሩና ተፇጻሚነት የማይኖራቸው ህጎችን ሇይቶ ሲያስቀምጥ የፀረሙስና የሌዩ ስነስርዓትና 
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ማስረጃ ህግ አዋጅ ቁ. 236/1993 እንዯተሻሻሇ መሻሩን፣ ከዚህ አዋጅ ጋር የሚቃረኑ ማናቸውም 
ላልች ሔጎች በዚህ አዋጅ ውስጥ በተሸፇኑ ጉዲዮች ሊይ ተፇጻሚነት እንዯማይኖራቸው 
ዯንግጓሌ፡፡ ከዚህም መረዲት የሚቻሇው በወንጀሇኛ መቅጫ ስነ ሥርዓት ሔጉ ሊይ የተመሇከቱት 
የይግባኝ አቀራረብ ስርዓትን የሚዯነግጉ ዴንጋጌዎች ተፇጻሚነት ያሊቸው መሆኑን ሲሆን በዚህ 
ሔግ አንቀጽ 184 እና 185 ስር የተመሇከቱት ዴንጋጌዎች አንዴ ተከሳሽ የመከሊከያ ማስረጃ 
እንዱያቀርብ ፌ/ቤቱ በወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁጥር 142(1) መሰረት ብይን ሲሰጥ ይግባኝ ሇማቅረብ 
የሚቻሌ መሆኑን አያሳዩም፡፡ ስሇሆነም አመሌካቾች በጉዲዩ ሊይ የፋዳራለ ከፌተኛ ፌ/ቤት 
መከሊከያ ማስረጃ ሰምቶ በሚሰጠው ውሳኔ ቅሬታ ካሊቸው በስርዓቱ መሰረት ሇይግባኝ ሰሚው 
ፌ/ቤት የይግባኝ አቤቱታ በማቅረብ ጉዲያቸው ከታየና የመጨረሻ ፌርዴ ካገኙ በኋሊ የፋዳራለ 
ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የአቃቤ ሔግን ማስረጃ በተመሇከተ በሰጠው ውሳኔ ሊይ 
ጭምር በስርዓቱ መሰረት የሰበር አቤቱታ አጠቃሌሇው ከሚያቀርቡ በስተቀር ከወዱሁ የመከሊከያ 
ማስረጃ እንዱያቀርቡ በማሇት በሰጠው ውሳኔ ሊይ የሰበር አቤቱታ ማቅረባቸው ስሇሰበር አቤቱታ 
አቀራረብ የተዯነገጉትን ሔጎች ይዘትና መንፇስ ያሊገናዘበ በመሆኑ አቤቱታቸው ሇሰበር ብቁ 
አይዯሇም ተብል ሉዘጋ የሚገባው ሆኖ አግኝተናሌ፡፡ በዚህም ምክንያት አመሌካቾች በዋናው 
ጉዲይ ሊይ ያቀረቡትን ቅሬታ መመርመር ሳያስፇሌግ መዝገቡን ጉዲዩ ሇሰበር ብቁ አይዯሇም 
በማሇት ዘግተናሌ፡፡ አመሌካቾች በአቃቤ ማስረጃ ሊይ ያሊቸውን ሔጋዊ ቅሬታ በስርዓቱ መሰረት 
በሚያቀርቡት የሰበር አቤቱታ ወዯፉት ከማቅረብ ግን ይህ ውሳኔ አያግዲቸውም ብሇናሌ፡፡ 
           
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ ብሇናሌ፡፡ 

                          
                                   የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 
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