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የሰ/መ/ቁ. 131863 

 ህዲር 8 ቀን 2009 ዒ/ም 

ዲኞች፡- ዒሉ መሏመዴ  

        ተክሉት ይመስሌ  

        ቀነዒ ቂጠታ  

        ክፌሇጽዮን ማሞ  

        ጳውልስ አርሺሶ  

አመሌካች፡- መሏመዴ እንዴሪስ     

ተጠሪ፡- የኢትዮጲያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባሇስሌጣን ሀዋሳ ቅርንጫፌ    

                  መዝገቡን መርምረን  የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡  

ፌ     ር    ዴ 

1. ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች በዋስ ቢሇቀቅ ቀነ ቀጠሮውን አክብሮ ሉቀርብ፣ስሇማይችሌ 

በዋስትና ወረቀት የመሇቀቅ መብቱ ተነፌጎ በማረሚያ ቤት እንዱቆይ በማሇት የሲዲማ 

ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የዯቡብ ብሓር ብሓረሰቦችና ሔዝቦች ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት 

የሰጡት ብይን አግባብነት ያሊቸውን የህግ ዴንጋጌዎች መሰረት ያዯረገ ነው ወይስ 

አይዯሇም /የሚሇውን ጭብጥ በሰበር አጣርቶ ሇመወሰን ነው፡፡ የጉዲዩ መነሻ ተጠሪ 

አመሌካች አዋጅ ቁጥር 859/2006 አንቀጽ 168/2/ በመተሊሇፌ ንብረትነቱ የዯርባን 

ትራስፖርት ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበር በሆነ የሰላዲ ቁጥር 430 Volvo መኪና 

የቀረጥና ታክስ መጠናቸው ብር 88,613.33 /ሰማንያ ስምንት ሺ ስዴስት መቶ አስራ 

ሶስት ብር ከሰሊሳ ሶስት ሳንቲም/ የሆኑ እቃዎቹን በመጫን ከዱሊ ወዯ ሀዋሳ መስመር  

ሰኔ 14 ቀን 2008 ዒ/ም ይዞ ሲጓዝ የተያዘ በመሆኑ የኮንትሮ ባንዴ ወንጀሌ ፇጽሟሌ 

በማሇት ያቀረበው የወንጀሌ ክስ ነው፡፡  

2. አመሌካች በተከሳሽነት ቀርቦ እኔ ረመዲን ፆም ጾሜ እያፇጠርኩ እያሇሁ፣ ረዲቱ ሳሊየው 

የጫናቸው እቃዎች ስሇሆነ ጥፊተኛ አይዯሇሁም፡፡ የዋስ መብቴ ይከበርሌኝ በማሇት 

ተከራክሯሌ፡፡ ተጠሪ የአመሌካችን በዋስትና የመሇቀቅ ጥያቄ እቃወማሇሁ፡፡ ዋስትናውን 

የምቃወመው ተከሳሹ /አመሌካች/ በመታወቂያው ሊይ በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር 
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ኮሌፋ ቀራንዮ ወረዲ 13 የቤት ቁጥር 2654 እንዯሆነ የተገሇጸ ሲሆን በመንጃ ፇቃዴ 

ሊይ አዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር አዱስ ከተማ ክፌሇ ከተማ የቤት ቁጥር 352 እንዯሆነ 

የተገሇጸ በመሆኑ ተከሳሹ ሆነ ብል አዴራሻውን የሚሇዋውጥ በመሆኑ በቀጠሮ ቀን ሊይ 

ሉቀርብ ይችሊሌ ብሇን ስሇማናምን የዋስትና ጥያቄው ውዴቅ ይዯረግሌኝ በማሇት 

መቃወሚያ አቅርቧሌ፡፡ የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የዏቃቤ ህግን መቃወሚያ በመቀበሌ 

አመሌካች የተሇያየ አዴራሻ ያሇው በመሆኑ ሊይቀርብ ይችሊሌ በማሇት የአመሌካችን 

የዋስትና ጥያቄ ውዴቅ አዴርጎታሌ፡፡  

3. አመሌካች ይግባኝ ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት አቅርቦ፣ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 

የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጠውን ብይን አጽንቶታሌ፡፡ አመሌካች የመንጃ ፇቃዴ 

ያወጣሁት በ1992 ዒ/ም ነው፡፡ በዚያ ጊዜ የምኖርበት የነበረው ቤት ሇቅቄዋሇሁ፡፡ ዯርባን 

ትራንስፖር ኃ/የተ/የግሌ ማህበር ስቀጠር የምኖርበት የነበረው አዴራሻ ዯግሞ ከስዴስት 

አመት በፉት ስኖርበት የነበረው ነው፡፡ አሁን የምኖረው በላሊ ቦታ ሲሆን ይህንን 

አዴራሻዬን ሇመርማሪ ፖሉስ አስመዝግቢያሇሁ፡፡ ስሇዚህ በተሇያየ ጊዜ ከተሇያየ ቦታ 

መኖሬ  በቀጠሮው ቀን ሉቀርብ አይችሌም ከሚሌ መዯምዯሚያ ሊይ የማያዯርስ በመሆኑ 

የበታች ፌርዴ ቤቶች የሰጡት ብይን ሉሻርሌኝ ይገባሌ በማሇት አመሌክቷሌ፡፡ ተጠሪ 

አመሌካች ሶስት የተሇያዩ አዴራሻዎች ያለት በመሆኑ የበታች ፌርዴ ቤቶች 

የአመሌካቹን የዋስትና ጥያቄ ውዴቅ ማዴረጋቸው መሰረታዊ የህግ ስህተት የሇበትም 

በማሇት መሌስ ሰጥቷሌ፡፡  

4. ከስር የክርክሩ አመጣጥና ግራ ቀኙ ያቀረቡት ክርክር ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን እኛም 

ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ ጉዲዩን እንዯመረመርነው በወንጀሌ የተከሰሰው በዋስትና ወረቀት 

ተሇቅቆ ጉዲዩን የመከታተሌ መብት ያሇው መሆኑ በህገ መንግስቱ አንቀጽ 19 ንዐስ 

አንቀጽ 16 ተዯንግጓሌ፡፡ ከዚህ ህገ መንግስታዊ ዴንጋጌ የምንገነዘበው በወንጀሌ 

የተጠረጠረ ወይም የተከሰሰ ሰው በዋስ መሇቀቅ መሰረታዊ መብት ሲሆን ህግ አውጭም 

በሌዩ ሁኔታ በህግ በዯነገጋቸው ምክንያቶችና ፌርዴ ቤቶች የሚቀርብሊቸው  ክርክር 

መረጃና ማስረጃ በሚሰጡት ብይን የተከሰሰ ሰው በዋስ የመሇቀቅ መብቱ የሚነፇግበት 

ሁኔታ እንዲሇ መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡  

5. አመሌካች የተከሰሰበት የህግ ዴንጋጌ በዋስ የመሇቀቅ መብቱን የሚገዴብ አይዯሇም፡፡ 

የበታች ፌርዴ ቤቶች አመሌካች በዋስ ሇመሇቀቅ ያቀረበውን ጥያቄ ውዴቅ ያዯረጉት 

የወንጀሇኛ መቅጫ ስነ-ስርዒት ህግ ቁጥር 67/ሀ/ በመጥቀስ ነው፡፡ ዴንጋጌው ተከሳሹ 

በዋስ ቢሇቀቅ የዋስትና ግዳታውን በማክበር በቀነ ቀጠሮው ሉቀርብ የማይችሌ መሆኑን 

ፌርዴ ቤቱ ካመነ፣ የዋስትና ጥያቄውን ውዴቅ ሇማዴረግ የሚችሌ መሆኑን ይዯነግጋሌ፡፡ 

ፌርዴ ቤቱ ተከሳሽ የዋስትና ግዳታውን አክብሮ ሉቀርብ አይችሌም ከሚሇው 



388 
 

መዯምዯሚያ ሊይ የሚዯርሰው በዘፇቀዴ አይዯሇም፡፡ ዏቃቤ ህግ ተከሳሹ ቀጠሮውን 

አክብሮ ሉመጣና የዋስትናውን ግዳታ ሉያከብር አይችሌም ከሚሌ መዯምዯሚያ ሊይ 

ፌርዴ ቤቱ ሉዯርስባቸው የሚችለ በቂ ምክንያትና መረጃ የማቅረብ ግዳታ አሇበት፡፡  

6. በያዝነው ጉዲይ አመሌካች የመንጃ ፇቃዴ ያወጣው 1992 ዒ/ም መሆኑን በዚያን ወቅት 

ይኖርበት የነበረውን አዴራሻ የሇቀቀ በመሆኑ አሁን ከሚሰራበት ዴርጅት ሲቀጠር 

ይኖርበት የነበረው አዴራሻ ከበፉቱ የተሇየ መሆኑን፣ የአመሌካችን መንጃ ፇቃዴና 

የመስሪያ ቤት መታወቂያ ካርዴ በማየት ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡ አመሌካች በ2008 ዒ/ም 

በተሰጠው የቀበላ ኗሪነት መታወቂያ ካርዴ ሊይ የተገሇጸው አዴራሻ ከስዴስት አመት 

በፉት ዯርባን ትራንስፖርት ሲቀጠር ይኖርበት ከነበረው አዴራሻ የተሇያየ መሆኑን ከግራ 

ቀኙ ክርክር ተገንዝበናሌ፡፡ አመሌካች የመንጃ ፇቃዴ ሲያወጣ፣ ዯርባን ትራንስፖርት 

ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበር ሲቀጠርና አሁን የሚኖረው በአዱስ አበባ ከተማ 

አስተዲዯር በተሇያየ ክፌሇ ከተማ፣ ወረዲና የቤት ቁጥር መሆኑ አመሌካች ቋሚ አዴራሻ 

የሇውም ከሚሌ መዯምዯሚያ ሊይ የሚያዯርስ አይዯሇም፡፡  

7. የመኖሪያ ቤት ከግሇሰብ ተከራይተው የሚኖሩ ሰዎች፣ በአመታት ውስጥ ሳይሆን 

በወራት ወይም በቀናት ሌዩነት የተከራዩትን ቤት በተሇያየ ምክንያት ሇቀው  በላሊ ክፌሇ 

ከተማ፣ ላሊ ወረዲ ላሊ ቤት ተከራይተው የሚኖሩ መሆኑንና በአዱስ አበባ ከተማ ውስጥ 

ከፌተኛ የሆነ የመኖሪያ ቤት እጥረት መኖሩ፣መንግስት በፖሉሲዎቹና ስትራቴጂዎች 

በግሌፅ ያመነውና የአዱስ አበባ የቤቶች ኮንስትራክሽን ሌማት ኤጀንሲ በአዋጅ በመቋቋም 

የጋራ መኖሪያ ቤቶች መምሪያ ቤቶች በመገንባት ችግሩን ሇመቅረፌ ጥረት እያዯረገ 

መሆኑ በግሌጽ የሚታወቅና ማስረጃ እንዱቀርብሇት የማያስፇሌግ ፌሬ ነገር ነው፡፡ ከዚህ 

አንፃር ሲታይ አመሌካች መንጃ ፇቃዴ ሲያወጣ የዛሬ አስራ አምስት አመት ይኖርበት 

የነበረውን አዴራሻ አስመዝግቧሌ፡፡ ይህንን መኖሪያ አዴራሻው ከስዴስት አመት በፉት 

ዯርባን ትራንስፖርት ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበር ሲቀጠር፣ የሇቀቀው መሆኑን 

በመግሇጽና አዱሱን አዴራሻውን ሇመስሪያ ቤቱ አሳውቋሌ፡፡ ባሁኑ ወቅት የሚኖርበት 

አዴራሻ በመ/ቤት ሲቀጠር ካስመዘገበው አዴራሻ የተሇየ መሆኑን የሚያረጋግጥ የቀበላ 

መታወቂያ ማቅረቡ፣ አመሌካች በአዴራሻው ተፇሌጎ እንዲይገኝ ሆነ ብል የፇጠረው ዘዳ 

ሳይሆን፣ አመሌካች የራሱ የሆነ ቋሚ መኖሪያ ቤት ስሇላሇው በተሇያየ ጊዜ በተሇያዩ 

ቦታዎች እየተዘዋወሩና ቤት እየተከራየ የኖረ መሆኑን እውነታ /ፌሬ ነገር/ የሚያረጋግጥ 

ነው፡፡  

8. በአዱስ አበባ ከተማ ውስጥ በተሇያየ ክፌሇ ከተማዎች፣ ወረዲዎች በተሇያዩ ጊዜ 

እየተዘዋወረ ቤት እየተከራዩ የሚኖሩ ሰዎች፣ በዋስ ቢሇቀቁ ፣የዋስትና ጉዲያቸውን 

አክብረው በቀነ ቀጠሮው ቀን ሉቀርቡ አይችለም የሚሇውን መቃወሚያና መከራከሪያ 
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፣ሰዎች አዱስ አበባ ውስጥ የራሳቸው የሆነ የመኖሪያ ቤት ስሇላሊቸው ከቦታ ወዯ ቦታ 

እየተዘዋወሩ ቤት እየተከራዩ የሚኖሩ በመሆናቸው ምክንያት ብቻ የዋስትና መብታቸው 

እንዲይፇቀዴ የሚጠይቅ፣ የሰዎችን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ሁኔታ በአዱስ አበባ ከተማ 

አንዴ ቋሚ የሆነ አዴራሻና መኖሪያ ቤት ስሇላሊቸው ብቻ በህገ መንግስቱ  አንቀፅ 19 

ንዐስ አንቀፅ 6 የተረጋገጠሊቸው በዋስ የመሇቀቅ መብት እንዱነፇግ የሚጠይቅ በሔገ 

መንግስቱ አንቀፅ 25 የተዯነገገውን በሔግ ፉት እኩሌ የመሆንና እኩሌ የሔግ ጥበቃ 

የማግኘት መብትን የሚጥስ መቃወሚያና መከራከሪያ በመሆኑ ተቀባይነት ያሇው 

መቃወሚያ አይዯሇም፡፡ ከዚህ አንፃር አመሌካች በተሇያየ ጊዜ በአዱስ አበባ ከተማ 

አስተዲዯር በተሇያዩ ክፌሇ ከተማዎች፣ ወረዲዎችና ቤቶች ውስጥ የኖረ መሆኑን 

የሚያረጋግጡ ሰነድች ማሇትም የመንጃ ፇቃዴ፣ የሚሰራበት መስሪያ ቤትና የመታወቂያ 

ካርዴና የቀበላ ኗሪዎች መታወቂያ ይዞ መገኘቱ አመሌካች በዋስ ቢሇቀቅ የዋስትና 

ግዳታውን አክብሮ በቀነ ቀጠሮው ሉቀርብ አይችሌም ከሚሇው መዯምዯሚያ ሊይ 

የሚያዯርስ አይዯሇም፡፡ የወንጀሇኛ መቅጫ ስነ ስርዒት ሔግ ቁጥር 69/ሀ/ ዴንጋጌዎች 

ቋሚ የመኖሪያ ቤት ባሇመኖሩ ምክንያት በተሇያየ ጊዜ የተሇያየ ቦታ እየተዘዋዋረ ቤት 

እየተከራየ መኖሩን መነሻ በማዴረግ ብቻ ተከሳሹን የዋስትና መብቱን ሇመንፇግ ታስቦ 

የተዯነገገ ዴንጋጌ አይዯሇም፡፡ ከዚህ አንፃር ሲታይ የበታች ፌርዴ ቤቶች አመሌካች 

በዋስትና ሇመሇቀቅ የቀረበውን ጥያቄ ውዴቅ ያዯረጉት የሔገ መንግስቱን አንቀፅ 19 

ንዐስ አንቀፅ 6 እና የወንጀሇኛ መቅጫ ስነ ስርዒት ሔግ ቁጥር 69/ሀ/ ከተዯነገገው ውጭ 

በመሆኑ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ነዉ በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

9. አመሌካች የተከሰሰበት የሔግ ዴንጋጌ በዋስትና ወረቀት የመሇቀቅ መብትን የማያስከሇክሌ 

በመሆኑና ተጠሪ አመሌካች በዋስትና እንዲይሇቀቅ ያቀረበው መቃወሚያና መረጃ የወንጀሇኛ 

መቅጫ ስነ ስርዒት ሔግ ቁጥር 69/ሀ/ መሰረታዊ ይዘትና አሊማ ውጭ በመሆኑ፣ አመሌካች 

ሇብር 20‚000 /ሃያ ሺህ ብር/ የሚበቃ ዋስ አቅርቦ ወይም ገንዘብን አስይዞ በዋስ ተሇቅቆ 

ሉከራከር ይገባሌ በማሇት በወ/መ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 75 መሰረት ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡  

ው ሳ ኔ 

1. የሲዲማ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በወንጀሌ መዝገብ ቁጥር 39554 ሰኔ 28 ቀን 2008 

ዒ.ም የሰጠው ትዕዛዝና የዯቡብ ብሓር ብሓረሰቦችና ሔዝቦች ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 

በወንጀሌ ይግባኝ መዝገብ ቁጥር 68379 ሏምላ 12 ቀን 2008 ዒ.ም የሰጠው ውሳኔ 

ተሽሯሌ፡፡ 
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2. አመሌካች ብር 20‚000 /ሃያ ሺህ ብር/ በማስያዝ ወይም ሇዚህ ገንዘብ የሚበቃ ዋስ 

በማቅረብ የተከሰሰበትን ወንጀሌ በዋስ እያቀረበ ይከራከር በማሇት ወስነናሌ፡፡ ውሳኔው 

ሇሚመሇከተው ክፌሌ ይፃፌ፡፡ 

መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

መ/ተ 
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