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                                                         የሰ/መ/ቁ. 64612 

የካቲት 27 ቀን 2004 ዓ.ም. 

 

ዲኞች፡- ሒጎስ ወሌደ 

        አሌማው ወላ 

        ዓሉ መሏመዴ 

     ነጋ ደፌሳ 

      አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- 1ኛ/ ሏሰን አማን መሏመዴ     ጠበቃ ሚሉዮን አበራ 

     2ኛ/ ብርሃን መኯንን ዯሣሇኝ 

ተጠሪ፡-  የፋ/ሥ/ፀረ-ሙስና ኮሚሽን- ዏቃቤ ሔግ- ዋሌተንጉስ ፌቅሬ ቀረቡ 

መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ በተጠሪ መስሪያ ቤት ስሌጣን ስር የሚወዴቁና ክስ ሉመሰረትባቸው የሚገባቸውን የወንጀሌ 
ዴርጊቶችን እንዱሁም በተጠሪ መስሪያ ቤት ስሌጣን ስር የማይወዴቅ ጉዲይ በኮሚሽኑ አቃቤ 
ሔግ ክስ ሉመሰረት የሚችሌበትን አግባብ የሚመሇከት ነው፡፡ 

የሥር ፌ/ቤት የኮሚሽኑ ዏቃቤ ሔግ በአመሌካቾች ሊይ የመሰረተው ክስ በሁሇት ምዴብ የተከፇሇ 
ነው፡፡ የመጀመሪያው ክስ፡- የወ/ሔግ አንቀጽ 32/ሀ/ እና 379/1ሀ/ን ጠቅሶ አመሌካቾች በላልች 
ሀሰተኛ ሰው ስም የተዘጋጀ የጅምሊ ንግዴ ፇቃዴ አስመስሇው አዘጋጅተው ሇጨረታ አቀርበው 
ተወዲዴረዋሌ የሚሌ ሲሆን ሁሇተኛው ክስ ዯግሞ የወ/ሔግ አንቀጽ 32/1ሀ/እና 696/ሏ/ 
የተመሇከተውን ተሊሌፇው በ1ኛው ክስ ሊይ የተጠቀሰውን ሰነዴ ሏሰተኛነቱን ዯብቀው ሇጨረታ 
በማቅረብ የኢትዮጵያ ኤላክትሪክ ኃይሌ ኮርፕሬሽኑን አታሇው በመንግሥት ሊይ የብር 
707,805.00 ጉዲት በማዴረሣቸው ተከሰዋሌ የሚሌ ነው፡፡ ጉዲዩ የቀረበሇት የፋዳራለ ከፌተኛ 
ፌርዴ ቤትም የአቃቤ ሔጉን ክሶች ሇአመሌካቾች አንብቦሊቸው እንዱረደት ከአዯረገ በሁዋሊ 
አመሌካቾች በክሱ ሊይ ተቃውሞ በማቅረባቸው ጉዲዩን መርምሮ ተከሣሾች ሁለም በግሌ 
የሚተዲዯሩ እንዯመሆናቸው የመንግሥት ሠራተኛ ተጣምሮ ባሌተከሰሰበት ሁኔታ የኮሚሽኑ 
ዏቃቤ ሔግ በተከሣሾች ሊይ ክስ ሇመመስረት ከወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 404/3/ አንፃር ስሌጣን 
የሇውም በማሇት መዝገቡን በአብሊጫ ዴምጽ ዘግቶ ተከሣሾች ከእስር እንዱሇቀቁ ትእዛዝ 
ሰጥቷሌ፡፡ በዚህ ብይን የአሁኑ ተጠሪ ቅር በመሰኘት ይግባኙን ሇፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 
የወንጀሌ ይግባኝ ሰሚ ችልት ጉዲዩን አቅርቦ ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በሁዋሊ ተጠሪ በአመሌካቾች 
ሊይ የሙስና ወንጀሌ ክስ ማቅረቡ ሔጋዊ ነው በማሇት የስር ፌርዴ ቤትን ብይን ሽሮታሌ፡፡ 
የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡ የአመሌካቾች 
የሰበር አቤቱታ መሰረታዊ ይዘትም የኮሚሽኑ ዏቃቤ ሔግ ከመንግሥት ሠራተኞች ጋር 
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ሣያጣምር በግሇሰቦች ሊይ ክስ ሇመመሥረት የሚችሌበት የሔግ አግባብ ሳይኖር የፋዳራለ 
ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የወንጀሌ ይግባኝ ሰሚ ችልት የስር ፌርዴ ቤትን ብይን መሻሩ ያሊግባብ ነው 
በማሇት ውሳኔው እንዱሻር ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ አቤቱታው ተመርምሮ 
በአመሌካቾች ሊይ የቀረበው ክስ የመንግስት ሰራተኞች ባይሆኑም የተጠሪ መስሪያ ቤት 
የማስተናገዴ ስሌጣን አሇው ተብል በይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት የመወሰኑን አግባብነት 
ሇመመርመር ተብል ሇሰበር ችልቱ እንዱቀርብ የተዯረገ ሲሆን ሇተጠሪ ጥሪ ተዯርጎሇት ቀርቦ 
በፅሐፌ በሰጠው መሌስ ተጠሪ በአመሌካቾች ሊይ ክስ ያቀረበው ክሱን ሇማቅረብ በተሰጠን 
ስሌጣን ነው፣በተሇይ የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 379 የሙስና ወንጀሌ መሆኑ በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 
404/4/ ሊይ በግሌጽ የተዯነገገ ሲሆን ይህም ዴንጋጌ የመንግሥት ሠራተኛን ብቻ የሚመሇከት 
አይዯሇም፣አንቀጽ 379 መሠረት ከወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 375 እስከ 378 የተዯነገገውን በአንቀጽ 
375 ዯግሞ "ማንም ሰው…." ብል ነው የሚጀምረው፣ ስሇሆነም አንቀጽ 379 ጠቅሰን ክስ 
ሇማቅረብ ሥሌጣን ያሇን ሲሆን አንቀጽ 696/ሏ/ አጣምረን የከሰስነው ዴርጊቱ በ1ኛ ክስ 
ከጠቀስነው የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 379 ጋር ተያይዞ የተፇፀመ በመሆኑ በማስረጃም ሆነ በውሣኔ 
አሰጣጥ የሚረዲ በመሆኑ እንጂ 696/ሏ/ በአመሌካቾች ሊይ የጠቀስነው ስሌጣን አሇን በሚሌ 
አይዯሇም፣ ስሇሆነም ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት ተጠሪ የወ/ሔግ አንቀጽ 379 በመጥቀስ 
በአመሌካቾች ሊይ ክስ መመሥረት ይችሊሌ በማሇት መወሰኑ ተገቢ ነው በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ 
የአሁኑ አመሌካቾችም የሰበር አቤቱታቸውን በማጠናከር የመሌስ መሌሳቸውን ሰጥተዋሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን 
ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር 
በማገናዘብ ጉዲዩ ሇሰበር ችልት ሲቀርብ ከተያዘው ጭብጥ አንፃር በሚከተሇው መሌኩ 
መርምሮታሌ፡፡ 

ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው የስር ፌ/ቤት አመሌካቾችን የኮሚሽኑ ዏቃቤ ሔግ 
ከአቀረበባቸው ክስ መዝገቡን ዘግቶ ያሰናበታቸው በወ/ሔግ አንቀጽ 404/3/ መሠረት ከመንግሥት 
ሠራተኛ ውጭ የሆነ ሰው ከመንግሥት ሠራተኛ ጋር ተጣምሮ ካሌተከሰሰ ወይም ሇመንግሥት 
ሠራተኛ ተገቢ ያሌሆነ ጥቅም ከሰጠ ወይም ሇመስጠት ከተስማማ ብቻ በመሆኑ እና ተከሣሾች 
የመንግሥት ሠራተኞች ስሊሌሆኑ ወይም ከመንግሥት ሠራተኛ ጋር ተጣምረው ባሌተከሰሱበት 
ሁኔታ የኮሚሽኑ ዏቃቤ ሔግ ክስ ሉያቀርብባቸው አይችሌም በሚሌ መሆኑንና ይህንን የስር 
ፌርዴ ቤት ዴምዲሜ ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት ያሌተቀበሇው ዯግሞ በመንግስት ሰራተኛ 
ባሌሆነ ሰውም የኮሚሽኑ አቃቤ ሔግ የሙስና ክስ ሇማቅረብ ሥሌጣን አሇው፣የሙስና ዴርጊት 
ያሌሆነውን የወንጀሌ ዴርጊትም ከሙስና ወንጀሌ ጋር አጣምሮ ክስ ሇማቅረብ የሚችሌበት የሔግ 
አግባብ አሇ በሚሌ ምክንያት መሆኑን ነው፡፡ 

በመሰረቱ ከኢ.ፋ.ዱ.ሪ የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 404/4/ ዴንጋጌ ይዘትና መንፇስ መገንዘብ 
የሚቻሇው መንግሥታዊ ወይም ወታዯራዊ ሠነድችን አስመስል ማዘጋጀት እንዯሙስና ወንጀሌ 
እንዯሚቆጠር መዯንገጉን ነው፡፡ይህን እንዯሙስና ወንጀሌ የተዯነገገውን ዴርጊት ሉፇጽመው 
የሚችሇው ማን እንዯሆነ ሇማወቅ ዯግሞ በወንጀሌ ሔጉ ሌዩ ክፌሌ በአንቀጽ 375 እና ተከታዮቹ 
ዴንጋጌዎች ስር የተጠቀሱትን ዴንጋጌዎች ማየትን የግዴ ይሊሌ፡፡ እነዚህ ዴንጋጌዎች በወንጀሌ 
ሔጉ በሔዝብ ጥቅሞችና በማህበራዊ ኑሮ ሊይ የሚፇጸሙ ወንጀልች በሚገዛው አራተኛ 
መፅሏፌ፣በሔዝብ አመኔታ ሊይ የሚፇፀሙ ወንጀልች ርዕሥ ስር፣ሏሰተኛ ሰነድችን 
መፌጠር፣ሰነድችን ወዯ ሏሰተኛነት መሇወጥና ማጥፊትን በሚመሇከት ምዕራፌ ስር የተቀመጡ 
ሆነው የአንቀጽ 375 ዴንጋጌ በግዙፌ የሚፇጸም ሏሰት በሚሌ ርዕስ የተቀረጸ ሁኖ 
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የመጀመሪያው ፒራግራፌ ማንም ሰው በሚሌ ሏረግ የሚጀመር ሁኖ በንዐስ ዴንጋጌዎቹ ስር 
የተመሇከቱት የወንጀለ ማቋቋሚያ ነጥቦች መኖራቸው ሲረጋገጥ የወንጀሌ ተጠያቂነት መኖሩን 
በግሌጽ ያሳያሌ፡፡ በአንቀጽ 379 ዴንጋጌ በንዐስ አንቀፅ አንዴ ሥር ከተመሇከተው ይዘትም 
የመንግሥት ሠራተኛ የሆነውን እና ያሌሆነውን ማንኛውንም ሰው የሚመሇከት መሆኑና በዚሁ 
አንቀጽ ንዐስ ቁጥር ሁሇት ስር ያሰፇረው ዯግሞ የመንግሥት ሠራተኛን ብቻ የሚመሇከት 
ስሇመሆኑ መረዲት የሚቻሇው ጉዲይ ነው፡፡ ስሇሆነም በአንቀጽ 379(2) ስር የሠፇረው 
ከመንግሥት ሠነድች ጋር በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ግንኙነት ያሇው ሆኖ ሠነድችን አስመስል 
ማዘጋጀት ወይም ወዯ ሏሰት መሇወጥን ተግባር ያከናወነውን የመንግሥት ሠራተኛ በግሌጽ 
መሇየቱ በአንቀፁ ንዐስ ቁጥር አንዴ ስር የተመሇከተው ዯግሞ ሰነደ የመንግሥት ሆኖ 
አስመስል ያዘጋጀው ወይም የሇወጠው ማንኛውም ሰው ሉሆን እንዯሚችሌ ግሌጽ ነው፡፡ 
አመሌካቾች አስመስሇው አዘጋጁት የተባሇው የንግዴ ፇቃዴ ማረጋገጫ መንግሥታዊ ሰነዴን 
እንዯመሆኑ ፇጽመዋሌ ተብሇው የተጠረጠሩበት ወንጀሌም የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 379 "ን" 
የሚመሇከት ነው፡፡ የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 379 "ን" የሚሸፌን ዴርጊት ዯግሞ የሙስና ወንጀሌ 
ነው ተብል በሔግ ተዯንግጓሌ፡፡ እንዱህ ከሆነ ዯግሞ በተሻሻሇው የፋዳራሌ የስነምግባርና የጸረ 
ሙስና ኮሚሽን ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር  433/1997 መሰረት የሙስና ወንጀልችን የመመርመና 
የመክሰስ ሥሌጣን የተሰጠው የፋዳራለ ሥነ ምግባርና ፀረ- ሙስና ኮሚሽን ነው፡፡በመሆኑም 
ከሊይ በተመሇከቱት ምክንያቶች መሰረት የፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የወንጀሌ ይግባኝ ሰሚ 
ችልት በአመሌካቾች ሊይ የቀረበውን 1ኛ የወንጀሌ ክስ የኮሚሽኑ ዏቃቤ ሔግ የመክሰስ ስሌጣን 
አሇው በማሇት የስር ፌርዴ ቤትን ብይን መሻሩ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ያሇበት ነው 
ሇማሇት የሚቻሌ ሁኖ አሌተገኘም፡፡ 

2ኛውን ክስ በተመሇከተ የኮሚሽኑ ዏቃቤ ሔግ ክስ የመሠረተው ስሌጣን አሇኝ ብል ሣይሆን 
ከ1ኛው ክስ ጋር ግንኙነት ያሇውና ማስረጃውም የሁሇቱ አንዴ ነው በሚሌ እንዯሆነ በስር ፌርዴ 
ቤትና ከይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት ከተካሄዯው ክርክር ተረዴተናሌ፡፡ ኮሚሽኑ በዚህ መሌኩ የሱ 
ስሌጣን ያሌሆኑ ነገር ግን ከመሠረተው የሙስና ወንጀልች ጋር አጣምሮ ክስ ማቅረቡ ዯግሞ 
ከወንጀሌ ሥነ ስርዓት ሔግ ዓሊማጋር ተያይዞ መታየት ያሇበት ጉዲይ ነው፡፡ ሇጉዲዩ ቀጥተኛ 
ተፇፃሚነት ያሇው የተሻሻሇው የፀረ ሙስና ሌዩ የሥነሥርአት እና የማስረጃ ህግ አዋጅ ቁጥር 
434/1997 ነው፡፡ በዚህ አዋጅ መሰረት የሙስና ክስ የሚመራበት ሥርዓት ተዘርግቷሌ፡፡ይሁን 
እንጂ አዋጁ የኮሚሽኑ አቃቤ ሔግ በእራሱ ስሌጣን ስር የማይወዴቅ ነገር ግን የሙስና ወንጀሌ 
ፇፅሟሌ ተብል የተከሰሰ ሰው ከዚሁ ጋር አንዴ ሊይ መከሰስ ያሇበትን የወንጀሌ ዴርጊት አንዴ 
ሊይ ማቅረብ ያሇበት ስሇመሆኑ በግሌፅ ያስቀመጠው ዴንጋጌ የሇም፡፡ ሆኖም ተጠቃሹ አዋጅ 
በአንቀጽ 55 ስር የወንጀሌ ሥነሥርአት ህግ፣ የፌትሀ ብሄር ሥነሥርአት ህግ፣ የወንጀሌ ህግና 
ላልች አግባብነት ያሊቸው ህጎች ከዚህ አዋጅ ጋር እስካሌተቃረኑ ዴረስ ተፇጻሚነት ይኖራቸዋሌ 
በሚሌ ዯንግጎ በአዋጁ አንቀፅ 58 ስር የተሻሩና ተፇጻሚነት የማይኖራቸው ህጎችን ሇይቶ 
ሲያስቀምጥ የጸረሙስና የሌዩ ስነስርአትና የማስረጃ ህግ አዋጅ ቁ 236/1993 እንዯተሻሻሇ 
መሻሩን፣ ከዚህ አዋጅ ጋር የሚቃረኑ ማናቸውም ላልች ሔጎች በዚህ አዋጅ ውስጥ በተሸፇኑ 
ጉዲዮች ሊይ ተፇጻሚነት እንዯማይኖራቸው ዯንግጓሌ፡፡ ከእነዚህ ዴንጋጌዎች መገንዘብ 
የምንችሇው በአንዴ ጉዲይ ሊይ ክስ ሇማቅረብ ስሌጣን ያሇው አካሌ በሔጉ ከተሰጠው ስሌጣን ጋር 
አንዴ ሊይ የሚታይና ጉዲዩን የማየት የስረ ነገር ስሌጣን ሊሇው ፌርዴ ቤት ስሌጣኑ ከሆነው 
ጉዲይ ጋር ስሌጣኑ ያሌሆነውን ጉዲይ ክስ ሇማቅረብ የሚችሌ ስሇመሆኑ የሚዯነግጉ የወንጀሌ 
ስነ ስርዓት ሔግ ዴንጋጌዎች ተፇጻሚነት ያሊቸው መሆኑን ነው፡፡ ስሇሆነም ጉዲዩን የሚያየው 
ፌ/ቤት ከሙስና ወንጀሌ ክስ ጋር ተጣምሮ የቀረበውንም የወንጀሌ ክስ የማየት ስሌጣን እስካሇው 
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ዴረስ ሁለንም ክሶች አጣምሮ ቢያይ የፌ/ቤትን፣ የከሣሽን እና የምስክሮችንም ጊዜና ጉሌበት 
የሚቆጥብ በመሆኑ የሚዯገፌ ስሇመሆኑ ከሊይ የተጠቀሱትን ዴንጋጌዎች ከወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 
110 ዴንጋጌ ሁሇተኛው ፒራግራፌ ይዘትና መንፇስ ጋር አጣምረን ስናነበው የምንገነዘበው ጉዲይ 
ነው፡፡ ዋናውና ቁሌፌ ነገር የጉዲዩ መታየት በትክክሇኛ ፌትሔ አሰጣጡ ሊይ ሉያስከትሇው 
የሚችሇው አለታዊ ውጤት የላሇ መሆኑ መረጋገጡ ሊይ ነው፡፡ ሲጠቃሇሌም ከሊይ 
በተዘረዘረጉት ሔጋዊ ምክንያቶች የፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የኮሚሽኑ 
ዏቃቤ ሔግ በአመሌካቾች ሊይ ያቀረበውን ክስ ሇማቅረብ ሥሌጣን አሇው  በማሇት የስር ፌርዴ 
ቤትን ብይን በመሻር የተዘጋው መዝገብ ተንቀሳቅሶ ጉዲዩ እንዱቀጥሌ ሲሌ የሠጠው ውሳኔ 
መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ያሇበት ነው ሇማሇት አሌተቻሇም፡፡ በዚህም ምክንያት ተከታዩን 
ወስነናሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. በፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር 60134 ታህሳስ 20 ቀን 
2003 ዓ.ም. የተሰጠው ውሳኔ በወ/መ/ሔግ/ሥ/ሥ/ቁጥር 195/2ሀ/ መሠረት ጸንቷሌ፡፡ 

2. መዝገቡን ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ ብሇናሌ፡፡ 

 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 
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