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የሰ/መ/ቁ. 58008 

ግንቦት 16 ቀን 2003 ዓ.ም 

ዲኞች፡- ሏጉስ ወሌደ 

       አሌማው ወላ 

       ዓሉ መሏመዴ 

       ነጋ ደፌሣ 

       አዲነ ንጉሤ 

አመሌካችቾች፡- 1. ኤርሰዳ ንግዴ ኃ/የተ/የግሌ ማህበር - ጠበቃ አቶ አብደርማን  መሀመዴ - ቀረቡ 

             2. አቶ ፀዯቀ ማርቆስ - ጠበቃ አቶ ዲንኤሌ ወ/ጊዮርጊስ - ቀረቡ 

ተጠሪ፡- የፋዳራሌ ዏ/ሔግ - አሌቀረቡም 

መዝገቡን መርምር የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 የአሁን ተጠሪ ሇሥር የፋ/የመ/ዯ/ፌ/ቤት ያቀረባቸው ሁሇት የወንጀሌ ክሶችን ሲሆን 1ኛ ክስ 
በሥር 1ኛ ተከሳሽ /በአሁን 1ኛ አመሌካች/ ሊይ የቀረበ ነው፡፡ የክሱ ፌሬ ቃሌም ተከሳሹ በ1996 
ዓ/ም የወጣውን የወንጀሌ ህግ አንቀጽ 34/1/ እና የቡና ጥራት ቁጥጥር እና ግብይት አዋጅ ቁጥር 
602/2000 አንቀጽ 14/3/ እና 15/3/ በመተሊሇፌ የቡና ሊኪነት ፇቃዴ አውጥቶ በቡና ግብይት ሥራ 
ሊይ ተሠማርቶ ሲንቀሳቀስ በአንዴ የምርት ዘመን ከጨረታ ማዕከሊትና ከኢት/የምርት ገበያ የገዛውን 
ቡና የሚቀጥሇው የምርት ዘመን ከመዴረሱ በፉት በሚመሇከተው ገበያ አቅርቦ መሸጥ ሲገባው 
መጋቢት 23 እና 30/2001 የቡና ክምችቶ ቆጠራ በተዯረገበት ወቅት በዴርጅቱ መጋዘኖች ከተገኘው 
203‚577 ኪል ግራም ውስጥ ሇኤክፕርት የተዘጋጀ 101‚580 ኪ.ግ የከረመ ቡና ሇገበያ ሳያቀርብና 
ሇሚመሇከተው አካሌ ሳያሳውቅ ቡና አከማችቱ በመገኘቱ ተከሷሌ የሚሌ ሲሆን፣ 2ኛ ክስ በሥር 2ኛ 
ተከሳሽ /በአሁኑ 2ኛ አመሌካች/ ሊይ የቀረበ ነው፡፡ 2ኛ የሥር ተከሳሽ የ1ኛ ተከሳሽ ዴርጅት ሥራ 
አስኪያጅ በመሆኑ በአዋጅ ቁጥር 602/2000 አንቀጽ 14/3/ እና 15/3/ ሥር በ1ኛ ክስ 
የተመሇከተውን የወንጀሌ ዴርጊት በመፇፀሙ ተከሷሌ የሚሌ ነው፡፡ 

የሥር የፋ/የመ/ዯ/ፌ/ቤትም የግራ ቀኙን ክርክር ከቀረቡት ማስረጃዎች አንፃር በመመርመር 
በሰጠው ፌርዴ 1ኛ ተከሳሽን ክስ በቀረበበት የወንጀሌ ህግ አንቀጽ 34/1/ እና በአዋጅ ቁጥር 
602/2000 አንቀጽ 15/3/ ሥር ጥፊተኛ ነው በማሇት በብር 40‚000 እንዱቀጣ የወሰነ ሲሆን 2ኛ 
ተከሳሽ የዴርጅቱ ሥራ አስኪያጅ በመሆኑ በአዋጅ አንቀጽ 15/3/ ሥር ጥፊተኛ ሆኖ በ1 ዓመት 
ቀሊሌ እሥራት እና በብር 30‚000 የገንዘብ መቀጮ እንዱቀጣ ወስኖበታሌ፡፡  
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 በዚሁ በፋ/የመ/ዯረጃ ፌ/ቤት ውሳኔ የሥር ተከሳሾች ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇሥር 
የፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት ያቀረቡ ሲሆን ከፌተኛ ፌ/ቤትም የግራ ቀኙን ተከራካሪዎች ካከራከረ በኋሊ 
በወ/መ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 195/2/ /ሇ/ /2/ መሠረት የሥር የመ/ዯ/ፌ/ቤትን የጥፊተኛነትና የቅጣት ውሳኔን 
አጽንቷሌ፡፡ 

የሰበር አቤቱታም የቀረበው በሥር ፌ/ቤቶች ውሳኔ ሊይ መሠረታዊ የሆነ የህግ ስህተት 
ተፇጽሟሌ በሚሌ ሲሆን አመሌካቾች በዋናነት የጠቀሱአቸው የቅሬታ ነጥቦችም፡-  

 የተጠሪ ክስ አቀራረብ ከአዋጅ ቁጥር 602/2000 አንቀጽ 15/3/ አባባሌ ጋር ተጣጥሞ 
ባሇመቅረቡ በወ/መ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 130/1/ መሠረትም የአመሌካቾችን የመከሊከሌ መብት የሚያጣብብ 
በመሆኑ ክሱ ተሻሽል እንዱቀርብ ያቀረብነውን ተቃውሞ የሥር ፌ/ቤት ውዴቅ ማዴረጉ ያሇአግባብ 
ነው፤ 

- የወንጀለ አፇፃፀም ከጥርጣሬ በፀዲ መሌኩ ሳይረጋገጥ የጥፊተኛነትና የቅጣት ውሣኔ መሠጠቱ 
ተገቢነት የሇውም፤ 

- ከረመ የተባሇው ቡና የምርት ዘመኑ ሳያሌፌ ጥር 10 ቀን 2001 ዓ/ም ተሸጦ የውሌ 
መፇፀሚያው ቀን የክፌያ ማረጋገጫ የቀረበበት ቀን ተዯርጏ መወሰደ ያሇአግባብ ነው የሚለ 
ናቸው፡፡ 

ሇሰበር አቤቱታ ተጠሪው በሰጠው መሌስ አመሌካቾች ክሱ ተጠቅሶ የቀረበብንን የአዋጅ 
ቁጥር 602/2000 አንቀጽ 15/3/ ዝርዝር ሁኔታን አያሟሊም በማሇት በወ/መ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 130/1/ 
እና 119 መቃወሚያ በማቅረብ ተሻሽል እንዱቀርብ ጠይቀን ታሌፍብናሌ ያለትን በሚመሇከት የሥር 
ፌ/ቤት ምሊሽ እንዴንሰጥበት በጊዜው ጠይቆን አመሌካቾች ቡናን ወዯ ውጪ ሀገር ሇመሊክ ፇቃዴ 
አውጥተው የሚንቀሣቀሱ እንዯመሆናቸው መጠን ቡናን ሇማገበያየት ፇቃዴ ካሇው አካሌ የገዙትን 
ያሌተዘጋጀ ቡና ሇኤክስፕርት በሚመጥን መሌኩ አዘጋጅተው ወዯ ውጪ ሀገር ከሚሌኩ በስተቀር 
ቡናውን ሇላሊ አሊማ ሉያውለት እንዯማይችለና የተከማቸውም ቡና ሇግብይት የሚውሌ መሆኑን 
አስረዴተናሌ፡፡ አመሌካቾች የሽያጩ ጊዜ ከማሇፈ በፉት ሽያጩ ተከናውኗሌ ያለትም ቢሆን ገዥ ነው 
የተባሇው ኩባንያ የግዥ ማረጋገጫ የሊከው የካቲት 26 ቀን 2001 መሆኑን አመሌካቾች ያሌካደት 
ሲሆን ይህም የሚያሳየው ሽያጩ የተጠናቀቀው የካቲት 26 ቀን 2001 ዓ/ም መሆኑን ነው፡፡ 
ስሇሆነም የቡና ጥራት ቁጥጥርና ግብይት አዋጅ ቁጥር 602/2000ን ተከትል የወጣው መመሪያ ሊይ 
ሊሌታጠበ ቡና የተመሇከተው የጊዜ ገዯብ ካሇፇ በኋሊ የተከናወነ ሽያጭ ነው፡፡ በማሇት የአመሌካቾች 
አቤቱታ ውዴቅ እንዱዯረግና የሥር ፌ/ቤት ውሣኔ እንዱፀና ጠይቋሌ፡፡ 

 አመሌካቾች በሰጡት የመሌስ መሌስ ክርክራቸውን በማጠናከር አቅርበዋሌ፡፡ የግራቀኙ 
ክርክር ከዚህ በሊይ በተገሇፀው አኳኋን የቀረበ ሲሆን እኛም በሥር ፌ/ቤቶች የጥፊተኛነትም ሆነ 
የቅጣት ውሳኔ ሊይ መሠረታዊ የሆነ የህግ ስህተት ተፇጽሟሌ ወይስ አሌተፇፀመም የሚሇውን 
ጭብጥ ይዘን ክርክሩን እንዯሚከተሇው መርምረናሌ፡፡ 

 ተጠሪ በመጋቢት 23 ቀን 2001 እና መጋቢት 30/2001 ዓ/ም በአመሌካቾች መጋዘን 
ባዯረገው ቆጠራ 42‚646 ኪል ግራም የከረመ ያሌታጠበ ቡና ተከማችቶ የተገኘ ሲሆን ተጠሪዎች ግን 
ተከማችቶ ተገኝቷሌ የተባሇው ቡና በጀርመን ሀገር የሚገኝው ሀምቡርግ የተባሇው ኩባንያ ጥር 10 
ቀን 2001 ዓ/ም በቃሌ በተዯረገ ስምምነት መግዛቱንና የካቲት 26 ቀን 2001 ዓ/ም የስምምነት 
ዯብዲቤ መሊኩና ቡናውም ሳይጫን የዘገየው ገዥው ተግባሩን ባሇመወጣቱ ምክንያት ነው በሚሌ 
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ተከራክሯዋሌ፡፡ ይሁን እንጂ ተጠሪዎች ቡናው በመጋዘናቸው ተከማችቶ የቆየ ስሊሇመሆኑ ክዯው 
አሌተከራከሩም፡፡ 

 ይህ የከረመው ቡና ያሌታጠበ እስከሆነ ዴረስ ኢዱስ አመት ከገባ ከየካቲት 01 ቀን እስከ 
ሚቀጥሇው ጥር 30 ዴረስ ወዯ ገበያ ወጥቶ መሸጥ የነበረበት መሆኑን የሥር ፌ/ቤት የፌሬ ነገርን 
ክርክር በሚያጣራበት ጊዜ የተጠሪ ምስክሮች ቀርበው ሙያዊ ምስክርነት የሰጡ ሲሆን ቡናው 
በተሇያዩ ችግሮች ሇገበያ ካሌቀረበ ዯግሞ ሇሚመሇከተው አካሌ የማስታወቅ ግዳታ አመሌካቾች 
ያሇባቸው መሆኑን አዋጅ ቁጥር 602/2000 እና ይኸንኑ አዋጅ ሇማስፇፀም የወጣው ዯንብ ቁጥር 
159/2001 እንዱሁም የግብርናና ገጠር ሌማት ሚኒስቴር ያወጣው መመሪያ ይዯነግጋለ፡፡  

 በመሆኑም ቡናው ስሇመክረሙ በሔጉ በተጣሇባቸው ግዳታ መሠረት አግባብ ሊሇው 
የመንግስት አካሌ አመሌካቾች እስካሊሳወቁ ዴረስ የተጠቀሰባቸውን የቡና ጥራት ቁጥጥርና ግብይት 
አዋጅ ጥሰው ተገኝተዋሌ በማሇት የጥፊተኛነት እና የቅጣት ውሳኔ የተሰጠባቸው በአግባቡ ስሇሆነ 
በሥር ፌ/ቤቶች ውሣኔ የተፇፀመ መሠረታዊ የሆነ የህግ ስህተት አሊገኘንም፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. የሥር የፋ/የመ/ዯ/ፌ/ቤት በመ/ቁ. 160177 በቀን 07/8/2002 ዓ/ም በዋሇው ችልት የሰጠው 
ፌርዴ እንዱሁም የፋዳራሌ የፋ/ከ/ፌ/ቤት በመ/ቁ. 91949 በቀን 21/10/2002 ዓ/ም የሰጠው 
ፌርዴ መሠረታዊ የሔግ ስህተት የላሇባቸው በመሆኑ በወ/መ/ህ/ሥ/ሥ/ቁ. 195/2/ /ሇ-2/ 
ፀንቷሌ፡፡ 

2. መዝገቡ የተዘጋ ስሇሆነ ወዯ መዝገብ ቤት ተመሊሽ ይሁን፡፡ 
 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

ቅ/መ 
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