የሰ/መ/ቁ 67631
ሚያዝያ 24 ቀን 2004 ዓ.ም.
ዲኞች፡- ተሻገር ገ/ሥሊሴ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሳ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካች፡- የአቶ አሰፊ አባዱዮ ባሇቤት እና ወራሾች - አሌቀረቡም
ወራሾች፡-

1. ወ/ሮ ፅጌ ሽኔ
2. አቶ ዋሚ አሰፊ
3. አቶ እስጢፊኖስ አሰፊ
4. ወ/ሮ ሚሚ አሰፊ

አሌቀረቡም

5. ወ/ሮ ፊሲካ አሰፊ
6. አቶ ሱራፋሌ አሰፊ
7. ወ/ሮ ጫሌቱ አሰፊ
ተጠሪ፡-

የመንግስት ቤቶች ኤጀንሲ - ነ/ፇጅ አቶ ጌታቸው ምንተስኖት

መዝገቡ የተቀጠረው ሇምርመራ ሲሆን፤ መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ

ር

ዴ

ይህ የሰበር ጉዲይ የቀረበው ከአዋጅ ውጭ የተወሰዯ ንብረት ነው በሚሌ ንብረት ያስመሇሰ ወገን፤
የንብረቱ አመሊሇስ አግባብነት የላሇው ሆኖ መገኘቱ ከተረጋገጠና ንብረቱ ወዯ ባሇቤቱ ወዯ
መንግስት እንዱመሇስ ከተዯረገ ንብረቱ ያሇአግባብ በዕጁ በቆየበት ጊዜ ንብረቱ ያስገኝ የነበረውን
ገቢ ወይም የታጣ ገቢ ጭምር የመክፇሌ ግዳታ አሇበት ወይስ የሇበትም? የሚሇውን ነጥብ
ሇጉዲዩ አግባብነት ካሊቸው ህጎች ጋር በማገናዘብ ተመሌክቶ ተገቢውን ትርጉም ሇመስጠት በሚሌ
ነው፡፡
የአሁን አመሌካቾች መጋዘን ከአዋጅ ውጭ ተወርሶብናሌ በማሇት በ1992 ዓ.ም አቤቱታ
በማቅረባቸው ይህንኑ ንብረት ሰኔ 29 ቀን 1997 ዓ.ም ተረክበዋሌ፡፡ ነገር ግን ይህ ንብረት
ያሇአግባብ ወዯ አሁን አመሌካቾች እጅ ሉገባ የቻሇ መሆኑ ተጣርቶ እንዯገና ወዯ መንግስት
እንዱመሇስ ተዯርጓሌ፡፡
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የአሁን ተጠሪ ይህንኑ ሁኔታ መነሻ በማዴረግ ይህ መጋዘን ተገቢ ባሌሆነ መንገዴ
በማስወሰናቸው የተነሳ ንብረቱ ሉያስገኝ ይችሌ የነበረውን ጥቅም በማስሊት በጠቅሊሊው ብር
687,742.00 /ስዴስት መቶ ሰማንያ ሰባት ሺህ ሰባት መቶ አርባ ሁሇት/ ብር ይክፇለ በማሇት
በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በአመሌካች ሊይ ክስ መስርቷሌ፡፡
የአሁን አመሌካቾችም በተከሳሽነት ንብረቱን ስሌጣን ባሇው አካሌ አስወስነን የተረከብነው በመሆኑ
የታጣ ጥቅም የመክፇሌ ኃሊፉነት የሇብንም፤ይመሇስ በመባለ ሇታጣ ጉዲት ኃሊፉ ሌንሆን
አይገባም፤ ሇጉዲዩ አግባብነት ባሇው አዋጅ አዋጅ ቁጥር 572/2000 መሰረት እንዯ ከሳሽ
አቀራረብ ከሆነ የታጣ ጥቅም ሇመጠየቅ መብት አይሰጠውም በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡
ይህንኑ የግራ ቀኙን ክርክር የተመሇከተው የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤትም የአሁን አመሌካቾች
አውራሽ ባቀረቡት ጥያቄ መነሻ ንብረቱ ተመሌሶሊቸዋሌ፣ በ1997 ዓ.ም ተረክበዋሌ፡፡ በተጭበረበረ
ማስረጃ መሰረት የተወሰደ ቤቶች በዴጋሚ ወዯ መንግስት እንዱመሇሱ ሇማዴረግ በወጣው ህግ
አዋጅ ቁጥር 572/2000 መሰረት ጉዲዩ ታይቶ ይኸው ንብረት እንዯገና ወዯ መንግስት
እንዱመሇስ ተዯርጓሌ፡፡ በወንጀሌ ጉዲይ ተከሰን አሌተቀጣንም ቢለም ቦርደ ሇታጣ ጥቅም
ሉጠየቁ የሚችለ መሆኑን ገሌፆ ወስኗሌ፡፡ በወንጀሌ ጉዲይም አሇመጠየቅ የፌ/ብሓር ኃሊፉነትን
አያስቀርም የሚሇውን ትንተና መሰረት አዴርጎ ንብረቱን ያሇአግባብ እንዱመሇስ በማዴረጋቸው
ሳቢያ መንግስት ያጣውን ጥቅም የመተካት፤ የመካስ ኃሊፉነት አሇባቸው በማሇት ከወሰነ በኋሊ
የታጣውን ጥቅም በሚመሇከት ብር 92,786 መሆኑን ሇይቶ ወስኗሌ፡፡
አመሌካቾች በዚህ ውሳኔ ቅር ተሰኝተው የይግባኝ አቤቱታ በማቅረባቸው ይግባኝ ሰሚው
የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ግራ ቀኙን ካከራከረ በኋሊ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348(1) መሰረት በስር
ፌ/ቤት የተሰጠውን ውሳኔ አፅዴቆታሌ፡፡
ይህ የሰበር ጉዲይ የቀረበውም በዚህ አኳኋን የተሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት
የተፇጸመበት ስሇሆነ ሉታረም ይገባሌ በማሇትና ምክንያቱን በመጥቀስ አመሌካቾች የሰበር
አቤቱታ በማቅረባቸው ሲሆን፤ በወንጀለ ጉዲይ ተከሰው ጥፊተኛ መሆናቸው ሳይረጋገጥ ሇታጣ
ጥቅም ኃሊፉ መባሊቸው አግባብ ነው አይዯሇም? የሚሇውን አከራካሪ ነጥብ ሇመሇየት ሲባሌ
ተጠሪ ቀርቦ በዚህ ነጥብ ሊይ ክርክሩን በፅሐፌ አቅርቧሌ፡፡
በዚህ ሰበር ሰሚ ችልት ዯረጃ ሁሇቱም ወገኖች ያቀረቡት የፅሁፌ ክርክር በይዘቱ በሥር ፌ/ቤት
ካቀረቡት የተሇየ ሆኖ አሌተገኘም፡፡
የጉዲዩ አመጣጥና ግራ ቀኙ የሚከራከሩበት ጉዲይ ከሊይ ባጭሩ የተመሇከተው ሲሆን፤ ይህንኑ
ክርክር ከስር ፌ/ቤቶች ዲኝነትና ሇጉዲዩ አግባብነት ካሊቸው ህጎች ጋር በማገናዘብ መርምረናሌ፡፡
ሇክርክሩ ምክንያት የሆነው ንብረት ከአዋጅ ውጭ እንዯተወረሰ በማስመሰሌ ባቀረቡት አቤቱታ
መነሻ ጉዲዩ ታይቶ ንብረቱ ወዯ አመሌካቾች መመሇሱንና በኋሊ ግን በዚህ አኳኋን ያሇአግባብ
የተመሇሱ የመንግስት ንብረቶችን እንዯገና ሇማስመሇስ ሲባሌ በወጣው አዋጅ ቁጥር 572/2000
መሰረት የአመሌካቾች ጉዲይ እንዯገና ተመርምሮ ንብረቱን ወዯ መንግስት እጅ እንዱመሌሱ
መዯረጉን በስር ፌ/ቤት በፌሬ ነገር ረገዴ በማስረጃ የተረጋገጠ ጉዲይ ነው፡፡
አከራካሪ ሆኖ የተገኘውና በሰበር ችልት ጉዲዩ ቀርቦ እንዱተረጎም የተዯረገበት ዋናው ጉዲይ
በአዋጅ ቁጥር 572/2000 አንቀጽ 6 እንዯተመሇከተው ያሇአግባብ ንብረት ያስመሇሱ ሰዎች ሊይ
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የወንጀሌ ክስ ሉመሰረትባቸው እንዯሚችሌ እና ጥፊተኛ ሆኖ ሲገኙም ከወንጀለ ቅጣት
በተጨማሪ መንግስት ያገኝ የነበረውን ጥቅም በማጣቱ የጉዲት ካሳ እንዱከፌሌ ይዯረጋሌ በሚሌ
መዯንገጉ ሇጉዲት ካሣ ጥያቄ በወንጀለ ጉዲይ ጥፊተኛ ሆኖ መገኘትና መቀጣት ቅዴመ ሁኔታ
ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሇው ነው፡፡
ይህንኑ አከራካሪ ነጥብ ሇይቶ ሇመወሰን በቅዴሚያ ሇጉዲይ በተሇይ አግባብነት ባሇው አዋጅ
የተመሇከቱትን ዴንጋጌዎች እርስ በእርሳቸው በማቆራኘት፤ ዏውዯ ንባቡን መሰረት በማዴረግ
ሉታይ የሚገባው ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡
አሇአግባብ የተመሇሱ የመንግስት ንብረቶችን ሇማስመሇስ የሚቻሇው ቀዯም ሲሌ ንብረቱ በቂ
ባሌሆኑ ወይም ሏሰተኛ በሆኑ ማስረጃዎች ሇአመሌካቾች እንዱመሇሱ ተዯርጎ የተገኘ እንዯሆነ
ስሇመሆኑ በአዋጁ መግቢያ ሁሇተኛ አንቀጽ እና ንብረቶችን ሇማስመሇስ ኃሊፉነት የወሰዯውን
አካሌ አዲዱስ ሥሌጣንና ተግባር በሚዘረዝረው አንቀጽ 4 ንዐስ ቁጥር 6 ተመሌክቷሌ፡፡
ስሇሆነም የማስመሇሻ ምክንያቶች አንዴም በቂ ባሌሆነ ምክንያት ወይም ዯግሞ በሏሰተኛ ማስረጃ
የተነሳ ተረክበውት የተገኙ እስከሆነ ዴረስ ያሇአግባብ ንብረት ያስመሇሱ ሰዎች ሁለ የወንጀሌ ክስ
ይቀርብባቸዋሌ ማሇት አይቻሌም፡፡
ይሁን እንጂ የመንግስት ንብረት ወዯ ግሇሰቦች እጅ ሉገባ የቻሇው በቂ ባሌሆነ ምክንያትም ሆነ
ወይም በሏሰተኛ ማስረጃ መሰረት ያሇአግባብ እንዱመሇስ የተዯረገ የንግዴ ዴርጅት የተዘጋ ወይም
ሉነጣጠሌ በማይችሌ ሁኔታ ከላሊ ንብረት ጋር የተቀሊቀሇ ከሆነ በርክክቡ ወቅት የነበረውን
ንብረት ግምት ከእነ ወሇደ ሇመንግስት እንዱከፇሌ ይዯረጋሌ በሚሌ፤ የሚከፇሇውም ወሇዴ
የሚታሰበው ዴርጅቱ ያሇአግባብ ከተመሇሰበት ቀን ጀምሮና በባንክ የማበዯሪያ ወሇዴ ተመን
መሰረት ይሆናሌ በማሇት በአንቀጽ 5(2)(ሇ) እና 5(3) ከተዯነገገው መረዲት የሚቻሇው በወንጀሌ
ሉያስጠይቅ በማይችሌ በቂ ባሌሆነ ምክንያት ንብረቱ የተመሇሰ መሆኑ ቢታወቅም እንኳ
ንብረቱን ከመመሇስ ጋር ወሇዴ ሉከፇሌ የሚገባ መሆኑን የሚያሳይ ነው፡፡ ወሇዴ ዯግሞ የታጣ
ጥቅም ወይም የጉዲት ካሣ ሇማስከፇሌ ሲባሌ እንዯማካካሻ በህጉ የተቀመጠ አንደ መንገዴ
ስሇመሆኑ ስሇ ውሌና ከውሌ ውጪ ስሇሚዯርስ ኃሊፉነት በህግ ተመሌክቷሌ፡፡ ከዚህ አንፃር
በአዋጁ አንቀጽ 6 በወንጀለ ጥፊተኛ ሆነው ከተጣሇባቸው ቅጣት በተጨማሪ መንግስት ያገኝ
የነበረውን ጥቅም በማጣቱ የጉዲት ካሳ እንዱከፌሌ ይዯረጋሌ በሚሌ የተዯነገገው በፌ/ብሓሩ
ጉዲይ የታጣ ጥቅምን ሇመጠየቅ በወንጀለ ጉዲይ አስቀዴሞ ጥፊተኛ ሆኖ መገኘትና መቀጣት
ቋሚ ማሟያ መስፇርት ነው ከሚሌ መዯምዯሚያ ሉያዯርስ አይችሌም፡፡
ይሌቁንም በዚሁ አንቀጽ 6 በወንጀለ ጉዲይ ጥፊተኛ ሆኖ ከመገኘትና ከመቀጣት ባሻገር የጉዲት
ካሣ እንዱከፌለ የሚዯረጉት ንብረቱን ተረክበው በእጃቸው አዴርገው የተገሇገለበት ሰዎች ብቻ
ሳይሆኑ በንብረቱ ሳይገሇገለ፤ ነገር ግን ንብረቱ ያሇአግባብ እንዱመሇስ በማስዯረጉ ረገዴ ተባባሪ
ሆኖ የተገኘን ማናቸውም ሰው ሁለ የሚያካትት በመሆኑ በዴንጋጌው ስር በወንጀለ ጉዲይ
ጥፊተኛ ሆኖ መገኘትና የቅጣት መጣሌ ያሇአግባብ በሏሰተኛ ማስረጃ ንብረት የማስመሇስ ተግባር
ሉያስከትሌ የሚችሇውን የጎሊ ኃሊፉነት ሇማመሌከት እንጂ ምንጊዜም እና በማናቸውም ምክንያት
የጉዲት ካሳ ክስ ሇማቅረብ በወንጀሌ ጥፊተኛ ሆኖ መገኘትና ቅጣት እንዯ ቅዴመ ሁኔታ ሉወሰዴ
የሚገባ መሆኑን ሉያሳይ የሚችሌ ነው ከሚሌ መዯምዯሚያ ሉያዯርስ የሚችሌ ሆኖ
አሊገኘነውም፡፡
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በዚህ ሁለ ምክንያት በአዋጁ አንቀጽ 6 የወንጀሌ ኃሊፉነትን በሚመሇከት የተጠቀሰው አንዴን
ንብረት አንዴ ሰው ያሇአግባብ ወስድ በተገኘ ጊዜ ንብረቱ በእጁ በነበረበት ጊዜ ያሇአግባብ
በበሇፀገበት መጠን ከመካስ ጋር ንብረቱን የመመሇስ ግዳታ አሇበት በሚሌ በአጠቃሊይ በፌ/ብሓር
ህጉ የተመሇከተውን ኃሊፉነት የተካ ሌዩ የሆነ አዋጅ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡
ስሇሆነም አመሌካቾች በአዋጅ ቁጥር 572/2000 አንቀጽ 6 የተመሇከተውን የወንጀሌ ኃሊፉነት
ሇፌትሏብሓሩ ኃሊፉነት ቅዴመ ሁኔታ እንዯሆነ አዴርገው በመተርጎም ያቀረቡት የሰበር አቤቱታ
የህግ መሰረት ያሇው አይዯሇም፡፡ በኢ.ፋ.ዱ.ሪፐብሉክ ህገ-መንግስት አንቀጽ 80(3) (ሀ) እና አዋጅ
ቁጥር 25/80 አንቀጽ 10 መሰረት ይህ ሰበር ሰሚ ችልት አንዴን የመጨረሻ ፌርዴ ሉያርም
የሚችሇው በፌርደ ሊይ መሰረታዊ የሆነ የህግ ስህተት የተፇጸመበት ሆኖ ከተገኘ ብቻ መሆኑን
መሰረት በማዴረግ የሚከተሇውን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡
ው

ሳ

ኔ

1. የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት በጉዲዩ ሊይ በፌ/ብ/ይ/መ/ቁ. 60439 የካቲት 15 ቀን 2003 ዓ.ም
የሰጠውን የመጨረሻ ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 348(1) መሰረት አፅንተናሌ፡፡
2. አመሌካች በሰበር ዯረጃ ያቀረቡት የሠበር አቤቱታ ተቀባይነት ያሇው አይዯሇም ብሇናሌ፡፡
በዚህ የሰበር ክርክር ሳቢያ ግራ ቀኙ ያወጡትን ወጪና ኪሳራ በየግሊቸው ይቻለ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ት/ዘ
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