የሰ/መ/ቁ.126017
ሚያዚያ 26 ቀን 2009 ዒ.ም
ዲኞች፡-

ዒሉ መሃመዴ
ተኽሉት ይመስሌ
ተፇሪ ገብሩ
ቀነአ ቂጣታ
ፀሃይ መንክር

አመሌካች - የአርሲ ነገላ ከተማ ፖሉስ ጽ/ቤት ተወካይ ገሇቶ አኖታ ቀረቡ
ተጠሪ - አቶ ተስፊአሇም ገ/ሚካኤሌ- ቀርቧሌ
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ እና ሰበር ችልቶች
የተሰጠው ውሣኔና ትዔዛዝ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ ይታረምሌኝ
በማሇት ያቀረበውን የሰበር አቤቱታ አጣርቶ ሇመወሰን ሲሆንጉዲዩ የተጀመረው በምዔራን አርሲ
ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የአሁን ተጠሪ በአመሌካች ሊይ ባቀረቡት ክስ ነው፡፡
የክሱ ይዘት የሰላዲ ቁጥሩ 03 - 0188468 አ/አ የሆነ ኤፌ ኤስ አር አይሱዚ መኪናዬን
በ28/03/2007 ዒ.ም የይሇፌና የማጓጓዝ ፇቃዴ ሳይዝ ስኳር ሲያጓጉዝ ይዣሇሁ በሚሌ ሰበብ
የፋዯራሌ

የንግዴ

የተዯነገገውን

ውዴዴር

በመተሊሇፌ

እና

ስሌጣን

የሸማቾች

ጥበቃ

ሳይኖረው

አዋጅ

በቁጥጥር

ቁር
ስር

813/2006
በማዴረግ

አንቀፅ
ይዞት

27(1)

ስሇሚገኝ

እንዱሇቅሌኝ ይወሰንሌኝ በማሇት ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡
አመሌካች ሇክሱ በሰጠው መሌስ ሇክርክሩ ምክንያት የሆነውን መኪና የያዝኩት ምክንያት ከሳሽ
ህጋዊ የይሇፌ እና የማጓጓዣ ፇቃዴ ሳይኖረው በራሱ መኪና 100 (መቶ) ኩንታሌ ስኳር
በመጫን እራሱ እያሽከረከረ እያሇ በአርሲ ነገላ ከተማ ውስጥ እጅ ከፌንጅ በመያዙ በተዯረገው
የፖሉስ ምርመራ የጫነው ስኳርም ህገወጥ ሆኖ ስሇተገኘ ሹፋሩም እራሱ የመኪናው ባሇቤት
በመሆኑ ስኳሩና መኪናው የወንጀሌ ኤግዚቪት ሆኖ የምርመራ መዝገቡ ሇፌትህ ጽ/ቤት ከተሊሇፇ
በኋሊ በአቃቤ ህግ ክስ አቅራቢነት ተጠሪ በሸማቾች ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 813/2006 አንቀፅ 43(5)
የተዯነገገውን በመተሊሇፌ ህገ ወጥ ስኳር ያጓጓዘ በመሆኑ የወንጀሌ ክስ በ07/08/2007 ዒ.ም
በፌርዴ ቤት መዝገብ ቁጥር 27876/07ቀርቦበትመኪናው እንዯ ዒቃቤ ህግ ማስረጃ ኤግዚቪት
ሆኖ እያሇ ይህ የወንጀሌ ተከሳሽ በዋስትና ምክንያት ወጥቶ ስሇታጣ መዝገቡ ሇጊዜው ተዘግቷሌ፡፡
ስሇሆነም ከሳሽ በወንጀሌ ተከሶ መኪናውም እንዯ ኤግዚቪት ማስረጃ ሆኖ ውሳኔ ሇማግኘት
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የሚጠብቅ እንጂ ከሳሽ እንዯሚሇው በህገወጥ መንገዴ ያሇስሌጣኔ መኪናውን የያዝኩ ስሊሌሆነ
ክሱ ውዴቅ ይሁንሌኝ በማሇት ተከራክሯሌ፡፡
ክርክሩ በዚህ መሌኩ የቀረበሇት የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በተከሳሹ ጽ/ቤት የተመረመረው
የወንጀሌመዝገብና በፌርዴ ቤት የሚገነኘው መዝገብ እንዱቀርብ ትዔዛዝ ሰጥቶ በማስቀረብ
መርምሮ ከሳሽ በተጠረጠረበት ወንጀሌ በተጣራበት የምርመራ መዝገብ መኪናው እግዚቢት ሆኖ
ተይዞ የሚገኝ መሆኑን እና የፖሉስ መዝገቡ ሇፌትህ ጽ/ቤት ተሌኮ ክስ ተከፌቶበት በወረዲው
ፌርዴ ቤት የወንጀሌ ተከሳሹ (የፌትሃብሓር ክስ የመሰረተው) ባሇመቅረቡ የወንጀለ መዝገብ
ሇጊዜው መዘጋቱን ማረጋገጡን፤ የፖሉስ ተግባር ወንጀሌ መከሊከሌና ወንጀሌ ከተፇፀመ ዯግሞ
ጉዲዩን አጣርቶ ሇሚመሇከተው ስሌጣን ሊሇው የህግ አካሌ በማቅረብ ፌትሃዊ ውሳኔ ማሰጠት
መሆኑን፤ በተያዘው ጉዲይም ተከሳሽ ጽ/ቤት በከሳሽ ሊይ መዝገቡን አጣርቶ ይመሇከተዋሌ
ሇሚሇው አካሌ ጉዲዩን ማቅረቡን፤ ይህ ጉዲይ የቀረበሇት ፌትህ ጽ/ቤትም መኪናውን እና
የተያዘውን ስኳር እንዯ ማስረጃና ኤግዚቪት በማዴረግ ክሱን ዒቃቤ ህግ በከሳሽ ሊይ መስርቶ
ሇፌርዴ ቤት አቅርቦ ከሳሽ ባሇመገኘቱ ምክንያት የመጨረሻ ውሳኔ ሳያገኝ መዝገቡ ሇጊዜው
መዘጋቱን ማረጋገጡን፤ ስሇሆነም ከሳሽ ስሇተያዘው መኪና በወንጀለ መዝገብ ሊይ መከራከር
የሚችሌ እና መፌትሄ ሉያገኝበት የሚችሌ እንጂ ይህ የወንጀሌ ጉዲይ ውሳኔ ሳያገኝ እግዚቪት
ሆኖ እንዯማስረጃ ተይዞ ስሊሇው መኪና ከወንጀለ ውሳኔ በፉት በፌትሃብሄር መመሌከቱ የህግ
ዴጋፌ ያሇው ሆኖ እንዲሊገኘው በመግሇፅ ተከሳሽ መኪናውን በህገወጥነት የያዘው ስሊሌሆነና
መኪናውን

የተመሇከተ

ዝርዝር

ክርክርም

በወንጀለ

መዝገብ

መፌትሄ

የሚያገኝ

ስሇሆነ

በፌትሃብሄር መሌክ የቀረበው ክስ ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ በማሇት ወስኗሌ፡፡
ተጠሪ ይህን ውሳኔ በመቃወም ይግባኙን ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ያቀረበ ሲሆን ፌርዴ ቤቱ
መኪናው ያሇመፌትሄ ተይዞ የመቀመጡን ተገቢነት ሇማጣራት በሚሌ የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ
በኋሊ የወንጀሌ ክሱ የቀረበሇት ፌርዴ ቤት በአዋጅ ቁጥር 813/2006 መሰረት የቀረበሇትን ጉዲይ
ሇማየት ስሌጣን የላሇው በመሆኑ የተጠሪ መኪና ጉዲይ ስሌጣን ባሇው አካሌ ታይቶ ውሳኔ
ማግኘት ሲገባው ተይዞ መቆየቱ ህጋዊ ስሊሌሆነ በከፌተኛው ፌርዴ ቤት የተሰጠው ውሳኔ
መሰረታዊ የሆነ የህግ ስህተት አሇበት በማሇት ውሳኔውን ሽሮ መኪናው ሇተጠሪ እንዱሇቀቅ
ወስኗሌ፡፡ አመሌካች በዚህ ውሳኔ ሊይ ቅሬታውን ሇክሌለ ሰበር ችልት ቢያቀርብም ተቀባይነት
አሊገኘም፡፡
የሰበር አቤቱታው ሇዚህ ፌርዴ ቤት የቀረበው በዚህ ነው፡፡ አመሌካች በ28/07/2008 ዒ.ም በተፃፇ
ማመሌከቻተፇፀመ የሚሇውን የህግ ስህተት በመዘርዘር የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ
እና ሰበር ችልቶች ሇክርክሩ መነሻ የሆነው መኪና ሇተጠሪ እንዱመሇስ የሰጡት ውሳኔ ተሽሮ
የዞኑ

ከፌተኛ

ፌርዴ

ቤት

ውሳኔ

እንዱፀና

ጠይቋሌ፡፡ተጠሪመሌስ

እንዱሰጡበት

ተዯርጎ

በ22/09/2008 ዒ.ምበተፃፇ መሌስ ውሳኔው ስህተት የሇበትም ተብል እንዱፀና ተከራክረዋሌ፡፡
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ከፌ ሲሌ ባጭሩ የገሇፅነው የክርክሩንአመጣጥ ሲሆን እኛም ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ በበኩሊችን
የወንጀሌ ክሱን ሇማየት ሥሌጣኑ በላሇው ፌርዴ ቤት ክሱ መቅረቡን ምክንያት በማዴረግ
ከወንጀለ ክስ ጋር በተያያዘ አግዚቪት ነው የተባሇ ንብረት እንዱመሇስ የፌትሃብሄር ክስ መቅረቡ
እና ንብረቱ እንዱመሇስ በፌትሃብሄር ክርክሩ ውሳኔ መሰጠቱ በአግባቡ ነው? ወይስ አይዯሇም?
የሚሇውን ጭብጥ በመያዝ ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡
እንዯመረመርነው አመሌካች ወንጀሌ ተፇፅሟሌ በሚሌ በተጠሪ ሊይ የወንጀሌ ምርመራ አዴርጎ
በህገወጥ መንገዴ ሲጓጓዝ ነበር ያሇውን 100 (መቶ) ኩንታሌ ስኳር እና የተጓጓዘበትን ተሽከርካሪ
የወንጀሌ ኤግዚቪት አዴርጎ በመመዝገብ የምርመራ መዝገቡን ሇፌትህ ጽ/ቤት አስተሊሌፍ በአቃቤ
ህግ በኩሌ በተጠሪ ሊይ በወረዲው ፌርዴ ቤት የወንጀሌ ክስ መቅረቡን ከክርክሩ ተገንዝበናሌ፡፡
ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት ቅሬታ የቀረበበትን ውሳኔ ያሳሇፇው የወንጀሌ ክሱ ጉዲዩን ሇማየት
ስሌጣን ሇላሇው ፌርዴ ቤት ቀርቧሌ፤ የተጠሪ መኪና ስሌጣን ባሇው አካሌ ታይቶ ውሳኔ
ማግኘት ሲገባው ተይዞ መቆየቱ ህጋዊ አይዯሇም በማሇት ነው፡፡ የወንጀሌ ክሱ ጉዲዩን ሇማየት
በህግ ስሌጣን በተሰጠው ዲኝነት ሰጭ አካሌ መታየት አሇበት መባለ እንዱሁም የወንጀሌ ክሱ
በአፊጣኝ ታይቶ ውሳኔ ሉያገኝ ይገባሌ መባለ ህጉን የተከተሇ በመሆኑ በዚህ ረገዴ የተሰጠው
ምክንያት የሚነቀፌ አይዯሇም፡፡ ነገር ግን ክርክሩ የሚመራው በህግ የተዘረጋውን ስርዒት ተከትል
በመሆኑ በህግ ከተዘረጋው ስርዒት ውጭ የሚቀርብ ክርክር እና የሚሰጥ ውሳኔ በህጉ ተቀባይነት
አይኖረውም፡፡
የወንጀሌ ጉዲይን ተቀብል ሇመወሰን ስሌጣን ሇላሇው ፌርዴ ቤት ጉዲዩ ቢቀርብ ፌርዴ ቤቱ
ተከሳሹን ሳይጠራ ስሌጣን የሇኝም በማሇት መመሇስ የሚጠበቅበት ሲሆን ይህ ታሌፍ ተከሳሽ
እንዱቀርብ ከተዯረገምበወ/መ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 130 ሥር እንዯተመሇከተው ፌርዴ ቤቱ ጉዲዩን አይቶ
ሇመወሰን ስሌጣን እንዯላሇው በሚቀርብ መቃወሚያ መነሻነት የሥሌጣን ክርክሩ እሌባት
እንዱያገኝ ይዯረጋሌ፡፡ በላሊም በኩሌ በአግዚቢትነት የተመሇከተ ከወንጀሌ ክሱ ጋር የተያያዘ
ንብረት በመንግስት ሉወረስ የሚገባ ስሇመሆኑ ወይም ሇባሇንብረቱ ሉመሇስ የሚገባ ስሇመሆኑ
ውሳኔ የሚሰጠው የወንጀሌ ክሱን ተፇጥሮ እና ሇጉዲዩ ተገቢነት ያሊቸውን የወንጀሌ ህጉን እና
የወንጀሌ ሥነ ሥርዒት ዴንጋጌዎችን መሰረት በማዴረግ የወንጀሌ ክሱን በሚመሇከተው አካሌ
ነው፡፡

ከዚህ ውጭ የወንጀሌ ክሱን ሇማየት ስሌጣን ሇላሇው ፌርዴ ቤት ክስ ቀርቧሌ በሚሌ

ከወንጀሌ ክሱ ጋር በተያያዘ በወንጀሌ ችልቱ ዲኝነት ታይቶ ውሳኔ ሉያርፌበት የሚገባ ንብረት
በፌትሃብሄር ክስ ሇማስመሇስ የክስ ምክንያት ማዴረግ የሚያስችሌ የህግ አግባብ የሇም፡፡ከዚህም
በተጨማሪ በወንጀሌ የሚዯረገው ክርክርና በፌትሃብሄር በሚዯረገው ክርክር፣ የሚያዘው ጭብጥና
የሚቀርቡ ማስረጃዎች እንዯዚሁም የማስረጃ አመዛዘን ሥርዒቱ ሁለ የተሇያየ ነው፡፡
ስሇሆነም የክሌለጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ እና ሰበር ችልቶች ከወንጀሌ ክስ ጋር በተያያዘ
በወንጀሌ ክርክሩ ውሳኔ ሉያገኝ የሚገባ በኤግዚቢትበት ተመዝግቦ ሇፌርዴ የቀረበ ንብረት
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እንዱመሇስ ተጠሪ ያቀረቡት የፌትሏብሄር ክስ ተቀባይነት ሉያገኝ ይገባሌ በማሇት የሥር ፌርዴ
ቤትን ውሳኔ በመሻር ንብረቱ እንዱመሇስ ያሳሇፈት ውሳኔ የወንጀሌና የፌትሃብሄር ክርክሩ
የሚመራበትን የሔግ ሥርዒት የሚጥስ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡
ስሇሆነምተከታዩንወስነናሌ፡፡
ው ሣ ኔ
1.

የኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ/ 237427 በ19/06/2008 ዒ.ም ያሳሇፇው
ውሳኔ እንዱሁም የክሌለጠቅሊይፌ/ቤት ሰበር ችልት በመ/ቁ 241263 በ14/07/2008
ዒ.ም ያሳሇፇው ትዔዛዝ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 348(1) መሰረት ተሸሯሌ፡፡

2.

የምዔራብ አርሲ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ 23948 በ03/05/2008 ዒ.ም የሰጠው
ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 348(1) መሰረት ፀንቷሌ፡፡

3.

በወንጀሌ ጉዲይ በኤግዚቪትነት የተያዘ ንብረት በፌርዴ ውሳኔ የሚያገኘው በወንጀለ ሊይ
የመጨረሻ ውሳኔ ሲሰጥ ሇባሇንብረቱ ይመሇስ ወይም ሇመንግስት ገቢ ይሁን ተብል
ሲወሰን ወይም ተገቢውን የህግ ስርዒት ተከትል ሥሌጣን ባሇው አካሌ ትዔዛዝ
ሲተሊሇፌ እንጂ በወንጀሌ ክስ ውሳኔ እየተጠባበቀ ባሇው መዝገብ ሊይ የተያዘውን
እግዚቢት የፌትሏብሄር ክስ እንዱቀርብ ተዯርጎ በዚሁ ክስ መነሻነት ንብረቱ ይሇቀቅ
በማሇት ውሳኔ የሚሰጥበት የህግ አግባብ የሇም ብሇናሌ፡፡

4.

ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ የየራሣቸውንይቻለ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ ወዯ መ/ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት ፡፡

መ/ተ
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