የሰ/መ/ቁ. 56893
መጋቢት 22 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም.
ዲኞች ፡- ተገኔ ጌታነህ
ሏጎስ ወሌደ
ዲኜ መሊኩ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች ፡- የአቃቂ ቃሉቲ ክፌሇ ከተማ አቤቱታ ምርመራና ክስ አቀራረብ ንዐስ ሥራ
ሑዯት
ተጠሪዎች ፡-

1. ወ/ሪት ፌሬህይወት ፌቃደ
2. ወ/ሮ ሰሊም ጥሊሁን
3. አቶ ረዘነ ብሥራት
4. አቶ እስራኤሌ ቶሊ
5. ወ/ሪት አጃኤባ አህመዴ
6. ወ/ሪት ትዕግስት ጌትነት
7. ወ/ሪት ሰሊማዊት ስዩም
8. አቶ ታዯሰ ግርማ - ጠበቃ ፌሬው ካሣሁን ቀረቡ
9. ወ/ሪት ዘበናይ ተሻገር
1ዏ. ወ/ሪት ሰሚራ ጀማሌ
11. ወ/ሪት ሀይማኖት ዓሇሙ
12. አቶ አብርሀም ታዯሰ

አመሌካች በመዝገብ ቁጥር 56893 ስማቸው ከተራ ቁጥር 1 እስከ አስረኛው ተራ ቁጥር
በተጠቀሰው ተጠሪዎች ሊይ የቀረበው የሰበር አቤቱታና የተዯረገውን ክርክር አመሌካች በመዝገብ
ቁጥር 56894 ስማቸው ከአስራ አንዯኛ እስከ አስራ ሁሇተኛ ተራ ቁጥር ከተጠቀሰው ተጠሪዎች
ጋር ካዯረገው ክርክር ጋር በማጣመር መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
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ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት
ስማቸው ከተራ ቁጥር 1 እስከ ተራ ቁጥር 1ዏ የተጠቀሱት ተጠሪዎች በይግባኝ መዝገብ ቁጥር
13165 ያቀረቡትን የይግባኝ ቅሬታ በመመርመር የሰጠው ውሣኔና ስማቸው አስራ አንዯኛና አሥራ
ሁሇተኛ ተራ ቁጥር የተጠቀሱት ተጠሪዎች በይግባኝ መዝገብ ቁጥር 13138 ያቀረቡትን ይግባኝ
በመመርመር የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ ይታረምሌኝ
በማሇት በሁሇት መዛግብት ያቀረበው የሰበር አቤቱታ ውዴቅ መዯረጉ መሠረታዊ የህግ ስህተት
ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ በማሇት ያቀረበው አቤቱታ የሚጣራ ነጥብ ያሇው
መሆኑ ተገሌፆ ሇሰበር ችልት ስሇቀረበ ነው፡፡
ክርክሩ በመጀመሪያ የታየው በአዱስ አበባ አስተዲዯር የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ነው፡፡
በሥር ፌርዴ ቤት አመሌካች በሁለም ተጠሪዎች ሊይ መጋቢት 17 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም. ፅፍ የወንጀሌ
ክስ አቅርቧሌ፡፡ የአመሌካች የወንጀሌ ክስ ይዘትም ስማቸው ከተራ ቁጥር 1 እስከ ተራ ቁጥር 4
የተጠቀሱት ተጠሪዎች በአዋጅ ቁጥር 67/89 አንቀጽ 28/1/ሇ አንቀፅ 33 እና አንቀፅ 46/3/
መጋቢት 11 ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም. በተዯረገው ፌተሻ ጫት ሲያስቅሙና ሺሻ ሲያስጨሱ ከነሺሻ ዕቃው
የተገኙ በመሆኑ ከተፇቀዯሊቸው ንግዴ ፇቃዴ ውጭ የመነገዴ ሔግ የመጣስ ተግባር ፇፅመዋሌ፡፡
ስማቸው ከተራ ቁጥር 5 እስከ ተራ ቁጥር 12 የተጠቀሱት ተጠሪዎች በአዋጅ ቁጥር 67/89
አንቀፅ 21(1) እና አንቀፅ 46(1) የተመሇከተውን በመተሊሇፌ ጫት በማስቃምና ሺሻ በማስጨስ
ገንዘብ እየሰበሰቡ የተገኙ በመሆኑ ያሇንግዴ ፇቃዴ በመነገዴ የህግ መጣስ ተግባር ፇፅመዋሌ የሚሌ
ይዘት ያሇው ነው፡፡ ተጠሪዎች ጥፊተኝነታቸውን ያመኑ በመሆኑ የአዱስ አበባ የመጀመሪያ ዯረጃ
ፌርዴ ቤት የተከሰሱበትን ወንጀሌ የፇፀሙ ጥፊተኞች ናቸው በማሇት የጥፊተኝነት ውሣኔ
ሰጥቷሌ፡፡ የሥር ፌርዴ ቤት ተጠሪዎች በተናጠሌ ያሊቸውን የቅጣት አስተያየት እንዱያቀርቡ
ካዯረገ በኋሊ እያንዲንደን ተጠሪ ጥፊት ጋር ተመጣጣኝ ነው በሚሇው በእስራትና በገንዘብ መቀጮ
እንዱቀጡ ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡
ስማቸው ከተራ ቁጥር 1 እስከ ተራ ቁጥር 10 የተጠቀሱት ተጠሪዎች የሥር ፌርዴ ቤት
በሰጠው የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሣኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇአዱስ አበባ ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት
የይግባኝ መዝገብ ቁጥር 13165 ያቀረቡ ሲሆን አስራአንዯኛና አሥራሁሇተኛ ተጠሪ ይግባኛቸውን
በመዝገብ ቁጥር 13138 አቅርበዋሌ፡፡ የአዱስ አበባ አስተዲዯር ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት በሁሇቱ
መዝገቦች ተጠሪዎችና አመሌካች ያቀረቡትን ክርክር ከሰማ በኋሊ በአዋጅ ቁጥር 67/89 የወንጀሌ
ቅጣት የሚያስከትለ ዴንጋጌዎችን በመጣስ የሚፇፀሙ ወንጀልችን አስመሌክቶ የሚቀርቡ የወንጀሌ
ጉዲይ የአዱስ አበባ አስተዲዯር ፌርዴ ቤቶች አይቶ የመወሰን የዲኝነት ሥሌጣን በአዋጅ ቁጥር
67/89 ሆነ በላሊ ህግ አሌተሰጣቸውም፡፡ ስሇሆነም የወንጀሌ ክሱ ሥሌጣን ሊሇው ፌርዴ ቤት
ሉቀርብ ይገባሌ በማሇት የሥር ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሣኔ ሽሮታሌ፡፡ አመሌካች የሰበር
አቤቱታውን በሁሇት መዛግብት ሇአዱስ አበባ አስተዲዯር ሰበር ሰሚ ችልት ያቀረበ ሲሆን የከተማው
ሰበር ችልት የአዱስ አበባ አስተዲዯር ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሣኔ የህግ ስህተት
የላሇበት መሆኑን በመግሇፅ የአመሌካችን የሰበር አቤቱታ ውዴቅ አዴርጎታሌ፡፡
አመሌካች በተጣመሩት መዛግብት ባቀረበው የሰበር አቤቱታ አዋጅ ቁጥር 361/95 አንቀፅ
41(2)ሀ የከተማው ፌርዴ ቤቶች የፊይናንስ መሰሌ ዴርጊቶች ሊይ የተፇፀሙ ወንጀልችን የማየት
ሥሌጣን እንዲሊቸው ዯንግጓሌ፡፡ ይህ ዴንጋጌ የአዱስ አበባ አስተዲዯር አስፇፃሚ አካሊት ህግን
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የማስከበርና የመቆጣጠር ሥራ በሚሠሩበት ጊዜ ያጋጠማቸውን የህግ ጥሰት በከተማው ፌርዴ
ቤቶች ክስ አቅርቦ ሇማስቀጣት በሚችለበት መንገዴ መተርጎም ይገባዋሌ፡፡ ስሇሆነም የአዱስ አበባ
አስተዲዯር ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤትና የከተማው ሰበር ችልት የሥር ፌርዴ ቤት ጉዲዩን አይቶ
የመወሰን የዲኝነት ሥሌጣን የሇውም በማሇት የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት
ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱሻርሌኝ በማሇት አመሌክቷሌ፡፡
አንዯኛ ሶስተኛና ስምንተኛ ተጠሪዎችና አስራ አንዯኛና አሥራ ሁሇተኛ ተጠሪዎች
በበኩሊቸው ባቀረቡት መሌስ አዋጅ ቁጥር 67/89ን በመተሊሇፌ የተፇፀመ የወንጀሌ ጉዲይ የማየት
ሥሌጣን የአዱስ አበባ አስተዲዯር ፌርዴ ቤቶች አይዯሇም፡፡ በህግ በግሌፅ ባሌተዯነገገ ወንጀሌ
መከሰሳችንም ሆነ ጥፊተኛ ተብሇን መቀጣታችን የህጋዊነት መርህን የሚጥስ ነው፡፡ ይግባኝ ሰሚው
ፌርዴ ቤትና የሰበር ችልቱ የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት የሇበትም በማሇት
ተከራክረዋሌ፡፡ ላልቹ ተጠሪዎች በላለበት ጉዲዩ ታይቷሌ፡፡ አመሌካች በህግ ረገዴ ያሇውን ክፌተት
የሰበር ችልት ህጉን በመተርጎም ተገቢውን ማስተካከያ ሉያዯርግ ይገባዋሌ የሚሌ ይዘት ያሇው
የመሌስ መሌስ አቅርበዋሌ፡፡
ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር የቀረበው የፅሐፌ ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም
ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ ጉዲዩን እንዯመረመርነው የአዱስ አበባ አስተዲዯር ፌርዴ ቤቶች በተጠሪዎች
ተፇፀመ የተባሇውን ወንጀሌ ሇማየትና ሇመወሰን የሚያስችሌ የዲኝነት ሥሌጣን አሊቸው ወይስ
የሊቸውም? የሚሇው ጭብጥ መታየት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ ይህንን ጭብጥ ሇመወሰን የአዱስ
አበባ አስተዲዯር ፌርዴ ቤቶች የወንጀሌ የዲኝነት ሥሌጣንን በተመሇከተ በአዋጅ ቁጥር 361/95
አንቀጽ 41 ንዐስ አንቀጽ 2 የተዯነገገው ዴንጋጌ መሠረታዊ ይዘት መመርመር አስፇሊጊ ነው፡፡
በአዋጁ አንቀጽ 41 ንኡስ አንቀጽ 2 የከተማው የወንጀሌ የዲኝነት ሥሌጣን በአዋጅ አንቀጽ 52
በተመሇከቱት የፊይናንስ ጉዲዮችን የሚመሇከቱ ወንጀልችን አይተው እንዯሚወስኑ የሚዯነግግ ሆኖ
አግኝተዋሌ፡፡ አመሌካች ተጠሪዎች የተከሰሱበት ጉዲይ የዯንብ መተሊሇፌ ተግባር እንዯሆነ በማዴረግ
የሚከራከር ቢሆንም አዋጅ ቁጥር 67/89 የተዯነገጉ የወንጀሌ ሃሊፉነት የሚያስከትለ ዴንጋጌዎችን
በመተሊሇፌ ወንጀሌ ፇፅሞ መገኘት እንዯወንጀለ ክብዯት እስከ አስር ዓመት በሚዯርስ እስራትና
በገንዘብ መቀጮ የሚያስቀጣ መሆኑ የአዋጅ ቁጥር 67/89 አንቀጽ 46 ዴንጋጌዎችን በማየት
ሇመገንዘብ የሚቻሌ በመሆኑ አመሌካች ተጠሪዎች የተከሰሱት በዯንብ በመተሊሇፌ ነው በማሇት
ያቀረበው ክርክር ህጋዊ መሠረት የላሇው ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡
ተጠሪዎች የተከሰሱትና በሥር ፌርዴ ቤት ጥፊተኛ ተብሇው የቅጣት ውሣኔ የተወሰነባቸው
በአዋጅ ቁጥር 361/95 አንቀጽ 41 ንዐስ አንቀጽ 2
እና በአዋጅ አንቀጽ 52 በተመሇከቱት
በከተማው አስተዲዯር የፊይናንስ ጉዲዮች የሚመሇከቱ ወንጀልችን ፇፅመዋሌ ተብሇው እንዲሌሆነ
አመሌካች ሇሥር ፌርዴ ቤት ያቀረበው የወንጀሌ ክስ ይዘትና የሥር ፌርዴ ቤት በተጠሪዎች ሊይ
ከሰጠው የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሣኔ ሇመገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ ተጠሪዎች የተከሰሱትም ሆነ በሥር
ፌርዴ ቤት የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሣኔ የተሰጠባቸው በአዋጅ ቁጥር 67/89 አንቀጽ 46 እና
ላልች ዴንጋጌዎችን በመተሊሇፌ ወንጀሌ ፇፅመዋሌ በሚሌ ምክንያት ነው፡፡ የአዱስ አበባ አስተዲዯር
ፌርዴ ቤቶች አዋጅ ቀጥር 67/89ን በመተሊሇፌ የተፇጸሙ ወንጀልች የማየትና ዲኝነት ሥሌጣን
በአዋጅ ቁጥር 67/89 እና በአዋጅ ቁጥር 361/95 አንቀጽ 41 ንዐስ አንቀጽ 2 አሌተሰጣቸውም፡፡
ህግ አውጭው የአዱስ አበባ አስተዲዯር ፌርዴ ቤቶች ከሊይ በተጠቀሱት ጉዲዩች የዲኝነት ሥሌጣን
እንዱኖራቸው ሀሣብና ፌሊጏቱ ቢኖረው ኖሮ ጉዲዩን የማከራከርና የመወሰን ሥሌጣን ያሊቸው
መሆኑን በህግ ማዕቀፍቹ በግሌፅ በመዯንገግ የዲኝነት ሥሌጣን ያሊቸው የአዱስ አበባ አስተዲዯር
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ፌርዴ ቤቶች ናቸው ብል ግሌፅ ያዯርገው ነበር፡፡ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አዋጅ ቁጥር
67/89ን በመተሊሇፌ የሚፇፀሙ ወንጀልችን የማየት የዲኝነት ሥሌጣን ሇአዱስ አበባ አስተዲዯር
ፌርዴ ቤቶች ያሌተሰጣቸው ሆኖ እያሇ አመሌካች ይህ የሰበር ችልት በትርጉም የዲኝነት ሥሌጣን
ሇአዱስ አበባ አስተዲዯር ፌርዴ ቤቶች ነው ብል እንዱወሰንሇት ያቀረበው አቤቱታ የህግ አተረጓጎም
መርህን የሚጥስና ህግ ከውጭው አዋጅ ቁጥር 361/95 አንቀፅ 41 ንዐስ አንቀጽ 2 የዯነገገበትን
መሠረታዊ ዓሊማ የማያሣካ በመሆኑ አሌተቀበሌነውም፡፡ ስሇሆነም የአዱስ አበባ አስተዲዯር ይግባኝ
ሰሚ ፌርዴ ቤት እና የከተማው ሰበር ችልት የከተማው ፌርዴ ቤቶች አዋጅ ቁጥር 67/89ን
በመተሊሇፌ የተፇፀሙ ወንጀልችን የማየት የዲኝነት ሥሌጣን የሊቸውም በማሇት የወንጀሌ ክሱ
ሥሌጣን ሊሇው ፌርዴ ቤት እንዱቀርብ
የወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 11ዏን
መሠረት በማዴረግ የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት የሇበትም በማሇት ወስነናሌ፡፡

1.
2.

ው ሣ ኔ
የአዱስ አበባ አስተዲዯር ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤትና የከተማው የሰበር ችልት የሰጡት ውሣኔ
ፀንቷሌ፡፡
አመሌካች ተጠሪዎች ፇፅመውታሌ የሚሇውን ወንጀሌ የማየት የዲኝነት ሥሌጣን ሊሇው አካሌ
የወንጀሌ ክሱ እንዱቀርብ ከማዴረግ ይኼ ውሣኔ አያግዯውም ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡

ራ/ታ
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