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የሰ/መ/ቁ. 44594 

ሏምላ 15 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም 

ዲኞች፡- መንበረፀሏይ ታዯሰ 

       ሏጏስ ወሌደ 

       ሂሩት መሇሰ 

       በሊቸው አንሺሶ 

       ሱሌጣን አባተማም 

አመሌካች፡- የፋ/የሥነ-ምግባር እና የፀረ ሙስና ኮሚሽን ዏ/ሔግ - ዏ/ሔግ ቀረበ 

ተጠሪዎች፡- እነ ካፌ መሏመዴ /4 ሰዎች/ - ጠበቃ ቀረበ 

           መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ውሣኔ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፍ ር ድ 

 የጉዲዩ አጀማመር የፋዳራሌ የሥነ-ምግባርና የፀረ-ሙስና ኮሚሽን አቃቤ ሔግ ተጠሪዎች የተጠረጠሩበትን 
የወንጀሌ ዴርጊት በመጥቀስ በተሻሻሇው የፀረ-ሙስና ሌዩ የሥነ-ሥርዓትና የማስረጃ ሔግ አዋጅ ቁጥር 434/97 አንቀጽ 
23 መሠረት በማዴረግ ተጠርጣሪዎች መዝብረውታሌ ሇተባሇው እና ሇወዯፉቱ ሊዯረሱት ጉዲት ማካካሻ የሚሆነውን 
ንብረታቸውን እንዲያሸሹ ወዯ ላሊ ወገን እንዲያዛውሩ እና ወዯ ጥሬ ገንዘብ ቀይሮ ስሇሚያባክኑ መዯብሮቹ እንዱታሹጉ 
እና ጥበቃ እንዱዯረግሇት በመጠየቁ ነው፡፡ 

 ጉዲዩ የቀረበሇት የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ከሊይ የተቀጠሱት ተጠርጣሪዎች ዏ/ሔግ ክስ መስርቶባቸው በክርክር 
ሊይ መሆናቸውንና ንብረታቸውን ያሳገዯ ቢሆንም ተጠርጣሪዎች የታገዯው ንብረት ከዯረሰው ጉዲት የበሇጠ በመሆኑ 
ተመጣጣኝ የሆነው ታግድ ላሊው ሉሇቀቅሌን ይገባሌ ያለትን ክርክር ባሇመቀበሌ ዕግደ እንዱቀጥሌ ትዕዛዝ ሰጥቷሌ፡፡ 

 ተጠሪ /ተጠርጣሪዎች/ በዚሁ ትዕዛዝ ባሇመስማማት ክርክራቸውን በማጠናከር የታገዯው ንብረትና የዯረሰው 
ጉዲት አይመጣጠንም፣ ዯረሰ በተባሇው የጉዲት ሌክ ብቻ ነው ሉታገዴ የሚገባው የቀረው ሉሇቀቅሌን ይገባሌ በማሇት 
ይግባኛቸውን ሇፋዳራለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት አቅርቧሌ፡፡ የጠቅሊይ ፌ/ቤቱም የተሰጠውን ዕግዴ እና በተጠርጣሪዎች 
የተነሣውን ተቃውሞ ካሇው ሔግ ጋር በማገናዘብ መርምሮታሌ፡፡ በመሆኑም በአዋጅ ቁ. 434/97 አንቀፅ 9 መሠረት 
የታገዯው የተጠርጣሪ ንብረት ተፇፅሟሌ ከተባሇው ወንጀሌ ዯርሷሌ ከተባሇው ጉዲት ጋር ተመጣጣኝ መሆን እንዲሇበት 
በመግሇፅ በሥር ፌ/ቤት ዏ/ሔግ ዯርሷሌ የሚሇው ከፌተኛ ሲሆን የተጠርጣሪዎችም ንብረቶች በጠቅሊሊው ከመታገደ 
ውጪ የታገደት ንብረቶች በባሇሙያ ተገምተው እንዲሌቀረበ ተረዴቻሇሁ፣ የሥር ፌ/ቤቱም ተመጣጣኝ ነው ያሇው 
በግምት እንጂ የተረጋገጠ ነገር የሇም፡፡ ስሇዚህ የተጠርጣሪዎች /ተጠሪዎች/ የንግዴ መዯብር ከግሇሰብና ከመንግስት 
ተከራይቶ ሲጠቀሙበት የነበረ ስሇሆነ ታሽገው መቆየቱ ተገቢ አይዯሇም ምክንያቱም በተከራዩም ሆነ በአከራይ ሊይ ጉዲት 
የማያዯርስ በመሆኑ ተጠርጣሪዎች በንግዴ መዯብርነት ሲገሇገለበት የቆዩት ቤቶች ውስጥ የነበሩት ዕቃዎች እንዱወጡ 
ተዯርጏ የንግዴ ቤቶቹ ተከፌተው የተሇመዯው የንግዴ ስራ ይከናወን በማሇት በማሻሻሌ ወስኖ የሥር ፌ/ቤት በውሣኔው 
መሠረት እንዱያስፇፅም አዟሌ፡፡ 

 በዚህም መሠረት /በጠቅሊይ ፌ/ቤት/ የተሰጠውን እንዱያስፇፅም ጉዲዩ የቀረበሇት የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤትም 
ሇአፇፃፀም ይረዲ ዘንዴ የቀረበውን የግራ ቀኙን የአማራጭ ሃሣብ መሠረት አዴርጏ ቢያከራክርም ሉስማሙ ባሇመቻሊቸው 
የጠቅሊይ ፌ/ቤት በሰጠው ውሣኔ መሠረት በመዯብሩ ውስጥ የነበሩት ዕቃዎች አሻጊዎች በተገኙበት ተቆጥሮ ወጥቶ 
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የኮሚሽኑ ዏ/ሔግ በሚያስቀምጥበት ቦታ አሻጊዎች በተገኙት ታሽጏ ይቀመጥ ተጠርጣሪዎች የንግዴ ቤቶቹን እንዱረከቡ 
በማሇት አዟሌ፡፡ 

 የኮሚሽኑም ዏ/ሔግ በዚሁ ትዕዛዝ ባሇመስማማት በቀን 22/7/2001 ባቀረበው የሰበር አቤቱታው የጠቅሊይ ፌ/ቤቱ 
ውሣኔ እና የሥር ፌ/ቤቱም የይግባኝ ሰሚውን ውሣኔ ተከትል የሰጠው የአፇፃፀም ትዕዛዝ መሠረታዊ የሆነ የሔግ 
ሥህተት የተፇፀመበት ነው በማሇት እንዱታረምሇት ጠይቋሌ፡፡ 

 እኛም ይህንኑ መሠረት በማዴረግ ተጠርጣሪዎችን /ጠበቃ/ እና ዏ/ሔጉን በማስቀረብ የቃሌ ክርክራቸውን 
ሰምተናሌ፡፡ ጉዲዩ በሰበር ችልቱ እንዱታይ የተፇሇገው የንግዴ መዯብሮቹ ከነበሩበት የንግዴ ቤት ወጥተው አመሌካች 
/ዏ/ሔግ/ በሚያዘጋጀው ቦታ እንዱቀመጡ የተሰጠው የዕግዴ ማሻሻያ ትዕዛዝ በማስረጃ ሔጉ ስሇ እግደ ከተመሇከቱት 
ዴንጋጌዎች አንጻር ሇመመርመር ነው፡፡ 

 በዚህም መሠረት ይህን ነጥብ የግራ ቀኙ ወገኖች ካሰሙት የቃሌ ክርክር፣ አቤቱታ ካቀረቡበት ውሣኔ እና ከሔጉ 
ጋር አገናዝበናሌ፡፡ ሇጉዲዩ መነሻ የሆነው የፋዳራሌ የሥነ-ምግባርና ፀረ-ሙስና ኮሚሽን ዏ/ሔግ በተጠርጣሪዎች ሊይ 
በመሠረተው ክስ የንግዴ መዯብራቸውን በማሳገደ ተጠርጣሪዎች የታገዯው ንብረት ከዯረሰው ጉዲት የበሇጠ በመሆኑ 
ተመጣጣኙ ታግድ ላሊው ይሇቀቅሌን በማሇት ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌ/ቤት አቤቱታ በማቅረባቸው ፌ/ቤቱም የተሰጠው 
ዕግዴ ተመጣጣኝ ነው ሲሌ ዕግዴ ይቀጥሌ ብል ትዕዛዝ በመስጠቱ ተጠርጣሪዎቹ ተመሣሣይ ክርክራቸውን በማጠናከር 
ይግባኝ ሇፋዳራለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት በማቅረባቸው፡፡ ፌ/ቤቱም የግራ ቀኙን ጥያቄ በመመርመር የታገዯው የንግዴ መዯብርና 
የዯረሰው ጉዲት ይመጣጠናሌ? አይመጣጠንም? ሇሚሇው ጥያቄ በሁሇቱም ተከራካሪዎች ንብረቱ በባሇሙያ ተሰሌቶ 
እንዲሌቀረበ ተረዴቻሇሁ፡፡ ይሁን እንጂ ተጠርጣሪዎች የሚነግደበት የንግዴ መዯብር ከግሇሰብና ከመንግሥት ተከራይቶ 
ስሇሆነ በአከራዩም ሆነ በተከራዩ ጉዲት ሉያዯርስ ስሇሚችሌ የንግዴ ቤቱ ታሽጏ የሚቀመጥበት ምክንያት አይኖርም፡፡ 
በመዯብሩ ውስጥ የሚገኙትን ንብረቶችን የኮሚሽኑ ዏ/ሔግ አውጥቶ ላሊ ቦታ ያስቀምጥ ዴርጅቶቹ ተከፌቶ 
አገሌግልታቸውን ይቀጥለ በማሇት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ ይህንኑ ውሣኔ /ትዕዛዝ/ መሠረት በማዴረግ አፇፃፀም የቀረበሇት 
የሥር ፌ/ቤትም ተከራካሪ ወገኖች በአፇፃፀሙ ሊይ ሉስማሙ ባሇመቻሊቸው በጠቅሊይ ፌ/ቤቱ ውሣኔ መሠረት ይፇፀም 
በማሇት ትዕዛዝ ሰጥቷሌ፡፡ የኮሚሽኑ ዏ/ሔግም ተቃውሞ በዚሁ ሊይ ነበር፡፡  

 ሇዚህ የሰበር ችልት ተያይዘው ከቀረቡት መዝገቦች ሇመገንዘብ እንዯቻሌነው ሇአሁኑ ክርክር መነሻ የሆነው 
የአሁኑ መሌስ ሰጪዎች በተጠረጠሩበት የወንጀሌ ጉዲይ ከፌተኛው ፌ/ቤት እንዱታገደ ያዯረጋቸው ንብረቶች በወንጀለ 
ምክንያት ዯርሷሌ ከተባሇው ጉዲት የበሇጠ ዋጋ ያሊቸው በመሆኑ ተመጣጣኝ ዋጋ ያሊቸው ንብረቶች ብቻ ታግዯው 
ቀሪዎቹ ይሇቀቁሌን በማሇት ሇከፌተኛው ፌ/ቤት ያቀረቡት አቤቱታ ነው፡፡ ከፌተኛው ፌ/ቤት ይህን ማመሌከቻ ውዴቅ 
አዴርጏታሌ፡፡ በትዕዛዙ ቅር ተሰኝተው መ/ሰጪዎች ሇጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሲለ ግን ጠቅሊይ ፌ/ቤቱ በአንዴ በኩሌ 
የታገዯው ንብረት ግምት ዯረሰ ከተባሇው ጉዲት በሊይ ነው ሉባሌ አይችሌም ሲሌ በላሊ በኩሌ ግን የታገደት የመሌስ 
ሰጪ ዴርጅቶች ሥራቸውን እንዱቀጥለ ፇቅዶሌ፡፡ በመሰረቱ ከፌተኛው ፌ/ቤት የታገዯው ንብረት ዯረሰ ከተባሇው ጉዲት 
ጋር ተመጣጣኝ ነው? አይዯሇም? የሚሇውን ሲመዝን ግምት ውስጥ ያስገባው አሁን ሥራ ይስሩ የተባለትን ዴርጅቶች 
እንዯ ዴርጅት በመውሰዴ ነው ጠቅሊይ ፌ/ቤትም በመርህ ዯረጃ የታገዯው ንብረት ከጉዲቱ አይበሌጥም የሚሇውን 
መዯምዯሚያ ተቀብልታሌ፡፡ በከፌተኛ ፌ/ቤት ከተያያዙት ሰነድች ሇመገንዘብ እንዯቻሌነው የዕግዴ ትዕዛዝ የተጠየቀውም 
ሆነ የተሰጠው በንግዴ መዯብሮችም ጭምር ነው፡፡ የመዯብሮቹ ዋጋ ሲሰሊም ግምት ውስጥ የሚገባው የመዯብሩ ውስጥ 
የሚገኙ ሸቀጥ ብቻ ሳይሆን የመዯብሩ መሌካም ስም (good will) ጭምር ነው፡፡ በመሆኑም የዕግደ ዓሊማ ዯረሰ 
የተባሇውን ጉዲት የሚመጥን ንብረት ይዞ ማቆየት እንዯመሆኑ መዯብሩ ከሸቀጡ ተነጥል እንዱታይ መዯረጉ የዕግደን 
ዋና ዓሊማው የሚያስቀር ነው፡፡ በመሆኑም ጠቅሊይ ፌ/ቤቱ የመዯብሩ ዋጋ ዯረሰ ከተባሇው አዯጋ በሊይ ነው ሉባሌ 
አይቻሌም ካሇ በኋሊ መዯብሩ ከዕግዴ ትዕዛዙ ውጪ እንዱሆን መዯረጉ እርስ በርሱ የሚጋጭ ውሣኔ መስጠቱን 
የማያመሇክት ነው፡፡ መዯብሮቹ ታሽገው መቆየታቸው መሌስ ሰጪዎች ሉጏደ እንዯሚችለ ይገመታሌ፡፡ ነገር ግን 
በመሌስ ሰጪዎች ሉዯርስ የሚችሇው ጉዲት ዯረሰ ከተባሇው የወንጀሌ ጉዲት ጋር በማመዛዘን መመሌከትም ያስፇሌጋሌ፡፡ 
በመዯብሩ ውስጥ ያለ ሸቀጦች ተሇይተው የተቀመጡም ቢሆን በመሌስ ሰጪዎች ሊይ የኢኮኖሚ ጉዲት ሉዯርስ 
እንዯሚችሌ መገመት ይችሊሌ፡፡ ጠቅሊይ ፌ/ቤቱ መዯብሮቹን አግድ ማቆየቱ በአከራይም ሆነ በተከራይ ጉዲት የሚያዯርስ 
ነው በማሇት ብቻ ሸቀጡን ከመዯብሩ መነጠለ አግባብ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ በዚህም ምክንያት የጠቅሊይ ፌ/ቤት ውሣኔ 
መሻር ያሇበት ነው ወዯሚሌ መዯምዯሚያ ዯርሰናሌ፡፡ 



 

 15 

ው ሣ ኔ 

1. የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት በመዝገብ ቁ.4180 ጥር 8/2001 በሰጠው ትዕዛዝና የከፌተኛው ፌ/ቤት ይህንኑ 
ትዕዛዝ ሇማስፇፀም የካቲት 12 ቀን 2001 ዓ.ም የሰጠው ትዕዛዝ ተሽሯሌ፡፡ 

2. የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ወ/ቁ. 64231 ህዲር 3 ቀን 2001 ዓ.ም የሰጠው ትዕዛዝ ፀንቷሌ፡፡ 
                                      

                                               የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/ኃ 
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