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       የሰ/መ/ቁ. 63344 

       ሏምላ 28 ቀን 2003 ዓ.ም 

  ዲኞች፡- ሒጎስ ወሌደ 

       አሌማው ወላ 

        ዓሉ መሏመዴ 

        ነጋ ደፌሳ 

        አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች ፡- የዯቡብ ብሓር ብሓረሰቦችና ህዝቦች ክሌሌ የሥነ ምግባርና ጸረ ሙስና 
ኮሚሽን አሌቀረቡም 

          ተጠሪዎች ፡- 1. ሊለ ሰይዴ አከሌታ - አሌቀረቡም 

                      2. ከማሌ ሁሴን ዲሌቦ - አሌቀረቡም 

   መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የዯቡብ ብሓር ብሓረሰቦች ህዝቦች ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 
ይግባኝ ሰሚ ችልትና የሰበር ችልት የሰጡት ውሣኔ መሠታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር 
ታይቶ ይታረምሌኝ በማሇት ያቀረበውን የሰበር አቤቱታ አጣርቶ ሇመወሰን ነው፡፡ ጉዲዩ የዋስትና 
ጥያቄን የሚመሇከት ነው፡፡ ጉዲዩ በመጀመሪያ የታያው የስሌጤ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አመሌካች 
ተጠሪዎች የኢ.ፋ.ዱ.ሪ የወንጀሌ ህግ አንቀጽ 676 ንኡስ አንቀጽ 1 የተመሇከተውን በመተሊሇፌ 
ከባዴ የእምነት ማጉዯሌና የሙስና ወንጀሌ ፇጽመዋሌ በማሇት የወንጀሌ ክስ አቅርቦባቸዋሌ፡፡ 

ተጠሪዎች የዋስትና መብታቸው ተጠብቆ ክርክሩን እንዴንቀጥሌ ይፇቀዴሇን በማሇት 
አመሌክተዋሌ፡፡ አመሌካች ተጠሪዎች የተከሰሱበት የሙስና ወንጀሌ ከአምስት ዓመት እስከ ሀያ 
አምስት ዓመት ጽኑ እስራት እንዯሚያስቀጣ የተዯነገገ በመሆኑና ከአስር ዓመት በሊይ በሚያስቀጣ 
የሙስና ወንጀሌ የተከሰሰ ሰው የዋስ መብት እንዯማይፇቀዴሇት በአዋጅ ቁጥር 434/97 አንቀጽ 4 
የተዯነገገ በመሆኑ በዋስትና ወረቀት ሉሇቀቁ አይገባም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ 
ቤት አዋጅ ቁጥር 434/97 አንቀጽ 4ን በመጥቀስ ተጠሪዎች በማረሚያ ቤት ሆነው እንዱከራከሩ 
ትዕዛዝ ሰጥቷሌ፡፡ ተጠሪዎች የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በሰጠው ትዕዛዝ ቅር በመሰኘት ይግባኝ 
ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት አቅርበዋሌ፡፡፡ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት አዋጅ ቁጥር 434/97 አንቀጽ 
4 ከአስር ዓመት በሊይ በሚያስቀጣ የሙስና ወንጀሌ የተከሰሰ የሚሇው ሀረግ አስር ዓመት 
ዝቅተኛው የቅጣት መነሻ ወይም ከፌተኛ የቅጣት ጣሪያን መሠረት በማዴረግ እንዯሚወስን 
ግሌጽነት የጏዯሇው ነው፡፡ ተጠሪዎች የተከሰሱበት የወንጀሌ ህግ ዴንጋጌ ዝቅተኛው መነሻ አምስት 
ዓመት ከፌተኛው ጣሪያ ሀያ አምስት ዓመት በመሆኑ ተጠሪ ላሊ ዋስትና የሚያስከሇክሌ ተጨማሪ 
ምክንያት ያሊቀረበ ስሇሆነ በዋስትና ወረቀት ሉሇቀቁ ይገባሌ በማሇት ወስኗሌ፡፡ አመሌካች የሰበር 
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አቤቱታ ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር አቤቱታ ያቀረበ ቢሆንም የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 
የሰበር ችልት ይግባኝ ሰሚው ችልት የሰጠውን ውሣኔ አጽንቶታሌ፡፡ 

አመሌካች ታህሣስ 11 ቀን 2003 ዓ.ም በተጻፇ የሰበር አቤቱታ ከአርሶ አዯር በዯረሰኝ 
የሰበሰቡትን ገንዘብ አንዯኛ ተጠሪ ብር 382,895.01 ሇመንግስት ገቢ ሣያዯርጉ ከባዴ የዕምነት 
ማጉዯሌ ወንጀሌ የፇጸሙ መሆናቸዉን ሁሇተኛው ተጠሪ ከሰበሰቡት ግብር ብር 333,940.91 
ሇመንግስት ገቢ ባሇማዴረጋቸዉ ከባዴ የዕምነት ማጉዯሌ ወንጀሌ ፇጽመዋሌ በማሇት የወንጀሌ ህግ 
አንቀጽ 676 ንኡስ አንቀጽ 1ን በመጥቀስ ክስ አቅርበናሌ፡፡ ከአስር ዓመት በሊይ በሚያስቀጣ የሙስና 
ወንጀሌ የተከሰሰ ተከሣሽ በዋስትና ወረቀት የማይሇቀቅ መሆኑ በአዋጅ ቁጥር 434/97 አንቀጽ 4 
በግሌጽ ተዯንግጓሌ፡፡ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልትና የሰበር ችልት ይህንን 
ዴንጋጌ በተመሣሣይ መንገዴ በመተርጏም ተጠሪዎች በዋስ እንዱሇቀቁ የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ 
የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ በማሇት አመሌክቷሌ፡፡ ተጠሪዎች 
የፌርዴ ቤቱ መጥሪያ ዯርሷቸው በቀነ ቀጠሮው መሌስ ይዘው ያሌቀረቡ በመሆኑ መሌስ የመስጠት 
መብታቸዉ ታሌፎሌ፡፡ 

ከስር የክርክሩ አመጣጥና አመሌካች ያቀረበው የሰበር አቤቱታ ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን 
እኛም ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ ጉዲዩን እንዯመረመርነው የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ 
ችልትና የሰበር ችልት ተጠሪዎች በዋስትና ወረቀት እንዱሇቀቁ የሰጡት ውሣኔ ተገቢ ነው ወይስ 
አይዯሇም የሚሇው ጭብጥ መታየት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡  

1. ከሊይ የተያዘውን ጭብጥ ሇመወሰን የአዋጅ  434/97 አንቀጽ 4 መሠረታዊ 
ይዘትና የዚህን ዴንጋጌ ተግባራዊ ተፇጻሚነት ሇማረጋገጥ ፌርዴ ቤቶች ሉከተሎቸው የሚገባቸዉ 
የህግ አተረጓጏም መሠረታዊ መርሆችን ማየት አስፇሊጊ ነው፡፡ የአዋጅ ቁጥር 434/97 አንቀጽ 4 
ንኡስ አንቀጽ 1 በሙስና ወንጀሌ የተከሰሰ  ሰው በዋስ እንዱሇቀቅ ሇፌርዴ ቤት ማመሌከት 
ይቻሊሌ፡፡ ሆኖም የተከሰሰበት ወንጀሌ ከአስር ዓመት በሊይ ሉያስቀጣ የሚችሌ ከሆነ በዋስትና 
መሇቀቅ አይችሌም በማሇት ይዯነግጋሌ፡፡ ዴንጋጌው የዋስትና መብት ሇተከሣሽ ፌርዴ ቤቶች 
ሉፇቅደ የማይችለበትን ሁኔታ አስገዲጅ በሆነ መንገዴ የሚዯነግግ ነው፡፡ 

ዴንጋጌው ከአስር ዓመት በሊይ በሚያስቀጣ የሙስና ወንጀሌ የተከሰሰ ሰው በዋስትና 
ወረቀት መሇቀቅ እንዯማይፇቀዴሇት ይዯነግጋሌ፡፡ ተከሣሹ የከሰሰበት ወንጀሌ ከአስር ዓመት በሊይ 
የሚያስቀጣ መሆኑን ወይም ከአስር ዓመት በሊይ በእስራት የማያስቀጣ መሆኑን ሇመወሰን ፌርዴ 
ቤቶች ተከሣሹ የተከሰሰበት የህግ ዴንጋጌ የሚዯነግገውን ዝቅተኛውን የመነሻ ቅጣት ነው መሠረት 
የሚያዯርጉት ወይም ተከሣሹ በተከሰሰበት ወንጀሌ በህጉ የተዯነገገውን ከፌተኛውን የቅጣት ጣሪያ 
የሚሇውን ነጥብ ሇመተርጏም በመጀመሪያ የጸረ ሙስና ሌዩ የሥነ ምግባርና ሌዩ የማስረጃ ህግ 
በሌዩ ሁኔታ መዯንገግ ያስፇሇገበትን ምክንያትና የጸረ ሙስና ሌዩ የሥነ ሥርዓትና የማስረጃ ህግን 
በማወጅ ህግ አውጭው ሉያሳካው የፇሇገውን ግብ መመሌከት አስፇሊጊ ነው፡፡ ህግ አውጭው 
የሙስና ወንጀሌ ያሇውን ሌዩ ባህሪ ግምት ውስጥ በማስገባት ሙስናን ሇማጋሇጥ ሙስናን 
ሇመመርመርና የሙስና ክስን ውጤታማ ሇማዴረግ በማሰብ የጸረ ሙስና ሌዩ የሥነ ሥርዓትና 
የማስረጃ ህግ አዋጅ በመሆኑ በአዋጅ መግቢያ ሊይ ግሌጽ አዴርጓሌ፡፡ ስሇሆነም የአዋጁ ዴንጋጌዎች 
ትርጉምና ተግባራዊ አፇጻጸም ይህንን የህግ አውጭውን መሠረታዊ ግብ የሚያሣካ በሚሆንበት 
መንገዴ መተርጏምና ስራ ሊይ ማዋሌ ፌርዴ ቤቶች ሉከተለት የሚባው አተረጓጏም መርህ ነው፡፡ 
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በሁሇተኛ ዯረጃ አዋጅ ቁጥር 434/97 አንቀጽ 4 ዴንጋጌ በሌዩ ሁኔታ አሁን ያሇውን 
ቅርጽና ይዘት እንዱኖረው ተዯርጏ የተዯነገገበትን መሠረታዊ ምክንያት ማየት ያስፇሌጋሌ፡፡ አዋጅ 
ቁጥር 434/97 በአዋጅ ቁጥር 236/93 እና አዋጅ ቁጥር 239/93 የታወጀውን የፀረሙስና ሌዩ የሥነ 
ሥርአት ሔግ የማስረጃ ህግ ሇማሻሻሌ የወጣ የህግ ማእቀፌ ነው፡፡ የአዋጅ ቁጥር 434/97 አንቀጽ 4 
በአዋጅ ቁጥር 239/93 አንቀጽ 2 በሙስና ተጠርጥሮ የተያዘ ማናቸውም ሰው የዋስትና መብት 
አይኖረውም በማሇት የተዯነገገውን ሇማሻሻሌ ታስቦ የተዯነገገ ዴንጋጌ ነው፡፡ ዴንጋጌው ዓሊማ 
ሁለንም በሙስና ወንጀሌ የተከሠሱ ሰዎች የዋስ መብት በህግ ከመከሌከሌ ይሌቅ የተከሠሱበት 
ወንጀሌ የሚያስከትሇውን ከፌተኛውን የቅጣት ጣሪያ መሠረት በማዴረግ በቀሊሌ የሙስና ወንጀሌ 
የተከሰሰና ከአስር ዓመት በታች በሚያስቀጣ የሙስና ወንጀሌ የተከሰሱት በዋስትና የሚሇቀቁበትና 
የዋስትና መብታቸው የሚጠበቅበትና በከባዴ ሙስና ወንጀልች የተከሰሱትና የተከሰሱበት ወንጀሌ 
ከዓስር አመት በሊይ የሚያስቀጣ በሆነ ጊዜ በማረሚያ ቤት ሆነው እንዱከራከሩ ሇማዴረግ ታስቦ 
የወጣ ዴንጋጌ መሆኑን የአዋጅ ቁጥር 434/97 ሀተታ ዘምክንያት በግሌጽ የሚያሳይ በመሆኑ 
የአዋጅ ቁጥር 434/97 ንዐስ አንቀጽ 4 ዴንጋጌ ከዚሁ አንፃር መተርጉምና ተፇፃሚ መሆን 
የሚገባው ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ በሶስተኛ ዯረጃ የአዋጅ ቁጥር 434/97 አንቀጽ 4 ዴንጋጌ ውጤታማ 
በሚሆንበት መንገዴ መተርጏምና ሥራ ሊይ መዋሌ ይኖርበታሌ፡፡ በወንጀሌ ህጉ በአንቀጽ 404 
ንዐስ አንቀጽ 4 የሙስና ወንጀሌ እንዯሆኑ የተዘረዘሩት የወንጀሌ ዴንጋጌዎች በአብዛኛው ዝቅተኛው 
የመነሻ ቅጣት ከአስር ዓመት በታች እንዯሆነ የዴንጋጌዎቹን ይዘትና የሚያስከትለትን አነስተኛ 
ቅጣትና ከፌተኛ የቅጣት ጣሪያ በማየት ሇመገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ ስሇሆነም ተከሳሹ የተከሰሰበትን 
ዝቅተኛ የቅጣት መነሻ በማዴረግ አዋጅ ቁጥር 434/97 አንቀጽ 4 የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት የይግባኝ 
ችልትና የሰበር ችልት የሰጡት ትርጓሜ ዴንጋጌውን ውጤታማ በሆነ ሁኔታ ተፇፃሚ የማያዯርግና 
ህግ አውጭው የፀረሙስና ሌዩ የሥነ ሥርዏትና የማስረጃ ህግን በማውጣት ሇማሳካት የሚፇሌገውን 
ግብ የማያሳካና ህግ አውጭው ዴንጋጌውን ሲያውጅ የነበረውን መሠረታዊ ሀሳብ ያሊገናዘበ ሆኖ 
አግኝተነዋሌ፡፡  

    ከሊይ በዝርዝር ባስቀመጥናቸው ምክንያቶች የዯቡብ ብሓር ብሓረሰቦችና ሔዝቦች 
ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የአዋጅ ቁጥር 434/97 አንቀጽ 4 ንዐስ አንቀጽ 1 
ዴንጋጌ ተጠሪዎች የተከሰሱበት የወንጀሌ ህግ ዴንጋጌ ሇወንጀሌ የሚዯነግገውን ከፌተኛ የቅጣት 
ጣሪያ ሣይሆን ዝቅተኛውን የቅጣት መነሻ መሠረት በማዴረግ መተርጏም አሇበት በማሇት የሰጡት 
ውሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡  

                               ው ሳ ኔ    

1 የዯቡብ ብሓር ብሓረሰቦችና ሔዝቦች ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልትና 
የሰበር ችልት የሰጡት ውሳኔ ተሽሯሌ፡፡ 

2 ተጠሪዎች የተከሰሱበት የወንጀሌ ህግ አንቀጽ 676 ንኡስ አንቀጽ 1 እስከ ሀያ አምስት 
ዓመት በሚዯርስ ፅኑ እስራት የሚያስቀጣ በመሆኑ በዋስትና ወረቀት ሉሇቀቁ አይገባም 
በማሇት በአዋጅ ቁጥር 434/97 አንቀጽ 4 ንዐስ አንቀጽ 1 መሰረት ወስነናሌ፡፡   

መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

እ.ከ 
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