የሰ/መ/ቁ. 129430
ታኅሳስ 26 ቀን 2009 ዒ.ም
ዲኞች፡- ዒሉ መሏመዴ
ተኽሉት ይመሰሌ
ቀነዒ ቂጣታ
ሰናይት አዴነው
ጰውልስ ኦርሺሶ
አመሌካች፡- የእነማይ ወረዲ ንግዴ ትራንስፖርት ጽ/ቤት - ዏ/ህግ አቶ ታምሩት ወርቁ ቀረቡ
ተጠሪ፡- አቶ ጎበዜ አሰፊ - ቀረቡ
መዝገቡን መርምረን ቀጥል ያሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ይህ ጉዲይ ከገንዘብ ክፌያ ጋር በተያያዘ የቀረበ የፌትሒብሓር ክስ ሲሆን ተጠሪ በአሁን
አመሌካች ሊይ በእነማይ ወረዯ ፌርዴ ቤት ያቀረበው በተሸካርካሪ ተጭነው የነበሩ ስዴስት የቁም
እንስሶችን አመሌካች የወሰዯብኝ በመሆኑ እንስሶቹን እንዱመሌስሌኝ ወይም ግምታቸው ብር
35000.00/ሰሊሳ አምስት ሺህ ብር/ እንዱከፌሇኝ በሚሌ ነው፡፡
የአሁን አመሌካች የቁም እንስሳት ግብይት አዋጅ ቁጥር 819/2006 ን ሇማስፇጸም በወጣው
ዯንብ 341/2007 አንቀጽ 19/4 እና 5/ መሠረት በህገወጥ መንገዴ ተይዘው በተገኙ የቁም
እንስሳት ሊይ አግባብ ያሇው አካሌ በሚወስዯው እርምጃ ሊይ ሉቀርብ የሚችሇው ይግባኝ መሆኑ
በግሌጽ የተመሇከተ ስሇሆነ ሇወረዲው ፌርዴ ቤት የቀጥታ ክስ መቅረቡ ተገቢ አይዯሇም፡፡
በመሆኑም የወረዲ ፌርዴ ቤት ጉዲዩን የማየት ሥሌጠን የሇውም በማሇት የመጀመሪያ ዯረጃ
መቃወሚያ አቅርቧሌ፡፡
ጉዲዩ የቀረበሇት የወረዲ ፌርዴ ቤት በተጠቀሰው አዋጅ እና ዯንብ መሠረት ጉዲዩን የማየት
ሥሌጣን የሇኝም በማሇት በመ/ቁ.0119015 በቀን 29/02/2008 ዒ/ም ብይን ሰጥቷሌ፡፡ የአሁን
ተጠሪ ብይኑን ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇምዔራብ ጎጃም ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ያቀረበ ሲሆን
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ይግባኝ ሰሚው ከፌተኛ ፌርዴ ቤትም በመ/ቁ. 0123900 ህዲር 6 ቀን 2008 ዒ/ም ይግባኙን
ሰርዟሌ፡፡
የአሁኑ ተጠሪ አቤቱታ ሇክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት አቅርቦ ችልቱም የግራ ቀኙን ካከራከረ በኃሊ
ዯንብ ቁጥር 341/2007 አንቀጽ 19 /4 እና 5/ ን በመተርጎም ጉዲዩ በቀጥታ ሇፌርዴ ቤት
ሉቀርብ ይችሊሌ በማሇት የሥር ፌርዴ ቤቶችን ብይንም ሆነ ትዔዛዝ በመሻር የወረዲ ፌርዴ ቤት
ጉዲዩን አይቶ ውሳኔ እንዱሰጥበት በፌትሒብሓር ሥነ ሥርዒት ህግ ቁጥር 341 መሠረት
መሌሷሌ፡፡
ይህ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም በክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት የተሰጠውን
ውሳኔ ሇማስሇወጥ ነው፡፡ የሰበር አቤቱታ ይዘትም በአጭሩ፡- በቁም እንስሳት ግብይት አዋጅ
ቁጥር 819/2006 አንቀጽ 15 /5 እና 8/ መሠረት እንዱሁም አዋጁን ሇማስፇጸም በወጣው ዯንብ
ቁጥር 341/2007 አንቀጽ 17 እና 19 መሰረት ተጠሪ በህገወጥ

መንገዴ እያጓጓዛቸው የተገኙ

ስዴስት የቁም እንስሶች ሊይ በሰጠው ውሳኔ ሊይ ሉቀርብ የሚችሇው ይግባኝ እንጂ ቀጥታ ክስ
አይዯሇም፡፡ ስሇሆነም የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት የወረዲ ፌርዴ ቤት በመቃወሚያው ሊይ
የሰጠውን ብይን በመሻር የሰጠው ውሳኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት የተፇጸመበት በመሆኑ የሰበር
ሰሚ ችልት ውሳኔ ተሸሮ የወረዲ ፌርዴ ቤት ብይን እንዱፀናሌን እንጠይቃሇን የሚሌ ነው፡፡
የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ተመርምሮ የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት በአስተዲዯር አካለ ውሳኔ ሊይ
ቅሬታ ያሇው ወገን የይግባኝ አቤቱታ ሳይሆን ቀጥታ ክስ ሥሌጣን ሊሇው ፌ/ቤት ማቅረብ
ይችሊሌ በማሇት አዋጅ ቁጥር 819/2006 እና አዋጁን ተከትል የወጣ ዯንብ ቁጥር 341/2007
ዯንጋጌዎችን በመተርጎም የዯረሰበት ዴምዲሜ የህጉን ዒሊማ፣ መንፇስና ይዘት በአግባቡ ያገናዘበ
መሆን ያሇመሆኑን ሇመመርመር ሲባሌ መዝገቡ ሇሰበር ችልት እንዱቀርብ ተዯርጓሌ፡፡
ተጠሪ ሇአመሌካች አቤቱታ በቀን 01/11/2008 ዒ/ም የተጻፇ መሌስ ሰጥቷሌ፡፡ የነገሩ አመጣጥና
የክርክሩ ሂዯት በአጭሩ ከሊይ እንዯቀረበው ሲሆን ጉዲዩን ከሥር ፌርዴ ቤቶች ብይን፣ ትዔዛዝ
እና ውሳኔ

እንዱሁም

በዚህ ችልት ከተዯረገው ክርክርና አጣሪ ከያዘው ጭብጥ አንጻር

መርምረናሌ፡፡ የግራ ቀኙን እያከራከረ ያሇው የስሌጣን ጥያቄ መሠረት ያዯረገው የአዋጅ ቁጥር
819/2006 አንቀጽ 15 /5 እና 8/ እና አዋጁን ሇማስፇጸም የወጣ ዯንብ ቁጥር 341/2007 አንቀጽ
19 /4 እና 5/ ነው፡፡ አግባብ ያሇው አካሌ በአዋጁ አንቀጽ 15/5/ ማንኛውም የቁም እንስሳት
ግብይት ተሳታፉ

የግብይት ሂዯቱን የሚያዛባ አሳሳች ዴርጊት ፇጽሞ ሲገኝ

ተገቢውን

አስተዲዲራዊ እርምጃ የመውሰዴ ሥሌጣን እንዲሇው ሲዯነግግ፣ የአንቀጹ ንዐስ አንቀጽ 8 ዯግሞ
በህገወጥ መንገዴ ሲጓጓዙ ወይም ግብይት ሲፇጸምባቸው የተገኙ የቁም እንስሳትን የመያዝ፣
የቁም እንስሳቱን እንዯ አግባቡ በመጀመሪያ

ወይም በሁሇተኛ ዯረጃ የቁም እንስሳት የግብይት
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ማዔከሌ አቅርቦ በጨረታ በመሸጥ ገንዘቡን በዝግ የባንክ ሂሳብ እንዱቀመጥ የማዴረግ፣ በዚህ
አዋጅ አንቀጽ 17 መሠረት እንዱወረስ ሲወሰንም
ሥሌጣን

የተሠጠው

እንዯሆነ

ሉወስዴባቸው የሚችሌባቸውን

ይዯነግጋሌ፡፡

ሇመንግሥት

እነዚህ

ዴንጋጌዎች

ገቢ እንዱሆን
አግባብ

የማዴረግ

ያሇው

አካሌ

አስተዲዲራዊ እርምጃ የሚገሌጹ ናቸው፡፡ አግባብ ያሇው አካሌ

ማነው? ሇሚሇው ጥያቄ አዋጁ በአንቀጽ 2 (24) "አግባብ ያሇው አካሌ"እንዯአግባቡ ሚኒስቴሩ
ወይም የንግዴ ፇቃዴ ሇመስጠት ሥሌጣን የተሰጠው የክሌሌ አካሌ ነው በማሇት ይተረጉማሌ፡፡
እርምጃዎቹ ሲወሰደ ክስ ሇማን እንዯሚቀርብ ግን አዋጁ አይገሌጸም፡፡ ይህንን አዋጅ ሇማስፇጸም
የወጣው ዯንብ ቁጥር 341/2007 አንቀጽ 19/4/ የአስተዲዯር አካለ እርምጃ ሲወስዴ ክስ ሇማን
እንዯሚቀርብ ይዯነግጋሌ፡፡ ይኸውም "ሥሌጣን ሊሇው ፌርዴ ቤት ክስ ማቅረብ ይችሊሌ" የሚሇው
ነው፡፡ ሥሌጣን ያሇው ፌርዴ ቤት የትኛው ነው? የሚሇውን ዯንቡ በግሌጽ ባያስቀምጥም
ሥሌጣን

በሥረ ነገር ወይም በገንዘብ መጠን ሉወሰን ይችሊሌ፡፡ በላሊ አነጋገር ክስ አቅራቢ

የሚጠይቀው የዲኝነት ዒይነት ወይም የገንዘብ መጠን የፌርዴ ቤቱን ሥሌጣን ይወስናሌ ማሇት
ነው፡፡ በዚህ በዲኝነቱ መጠን ሥሌጣን ሊሇው ፌርዴ ቤት ክስ ይቀርባሌ ማሇት ነው፡፡ ይህም
የሚያመሇክተው

ክስ የሚቀርበው ሇይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት ሳይሆን ጉዲዩን ሇማየት የስረ ነገር

ሥሌጣን ሊሇው ፌርዴ ቤት ነው ፡፡ ይህም ወረዲ ፌርዴ ቤት ወይም የከፌተኛ ፌርዴ ቤት ሉሆን
ይችሊሌ፡፡ ክስና ይግባኝ የተሇያዩ ነገሮች ናቸው፡፡ በዚህ ንዐስ አንቀጽ መሠረት የህግ አውጪው
ሀሳብ ጉዲዩን ሇማየት ሥሌጣን ሊሇው ፌርዴ ቤት ቀጥታ ክስ ሉቀርብ እንዯሚችሌ መዯንገጉን
ነው፡፡ የእንግሉዘኛው ትርጉምም ቢሆን " May institute case in a court of law having
jurisdiction within 30 day after the decision is passed or after laps of period
specified

for decision" የሚሇው ከሊይ የገሇጽነውን ያረጋግጣሌ፡፡ ይህ ቢሆንም

የአንቀጹ

ንዐስ አንቀጽ 5 ዯግሞ "ይግባኝ የቀረበሇት ፌርዴ ቤት" በማሇት የሚገሌጽ ሲሆን ይህ በንዐስ
አንጽ 4 ሊይ ከተዯነገገው ጋር ይቃረናሌ፡፡ሆኖም ግን ከእንግሉዘኛው ትርጉም ሲታይ የህግ
አውጪው ሀሳብ ሥሌጣን ሊሇው ፌርዴ ቤት ክስ እንዱቀርብ መሆኑን ነው፡፡ እነዚህን ሁሇቱን
ንዐስ አንቀጾች ህግ አውጪው ከሰበው ግብ አንጻር መተርጎም የፌርዴ ቤት ዴርሻ ነው፡፡
በመሆኑም የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት እነዚህን ሁኔታዎችን በማጤን
የሰጠው ውሳኔ የሚነቀፌ ሆኖ አሌተገኘም፡፡ ሲጠቃሇሌም የሚከተሇው ውሳኔ ተሰጥቷሌ፡፡
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ው ሳ ኔ
1. የአማራ ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግሥት ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት
በሰ/መ/ቁ. 52382 በቀን 17/09/2008 ዒ/ም የሰጠው ውሳኔ በፌትሒብሓር ሥነ
ሥርዒት ህግ ቁጥር 348/1/ መሠረት ጸንቷሌ፡፡
2. የዚህን ችልት ወጪና ኪሳራ የግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡
3. በቀን 23/10/2008 ዒ/ም የተሰጠው የእግዴ ትዔዛዝ ተነስቷሌ፡፡ ሇሚመሇከተው አካሌ
ይጻፌ፡፡
4. የውሳኔው ግሌባጭ ሇሥር ፌርዴ ቤቶች ይዴረስ፡፡
መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ሃ/ወ

191

