የሰ/መ/ቁ. 73569
ጥር 17 ቀን 2004 ዓ.ም.

ዲኞች፡- ሒጎስ ወሌደ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሳ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካች፡- አቶ ዯረጀ ጎሳዬ - ጠበቃ ወገኔ ካሳሁን ቀረቡ፡፡
ተጠሪ፡- የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባሇሥሌጣን አቃቤ ሔግ የቀረበ የሇም፡፡
መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ ሇዋስትና የተያዘ ገንዘብ ይመሇስሌኝ ጥየቄን የሚመሇከት ነው፡፡ አመሌካች በፋዳራለ
መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በተጠሪ በኩሌ በሶስት ምዴብ የተከፇሇ ክስ ቀርቦበት ፌርዴ ቤቱ
ሇአመሌካች የዋስትና መብቱን ጠብቆሇት አመሌካች ብር 500,000.00(አምስት መቶ ሺህ ብር)
አስይዞ የተጠበቀሇትን የዋስትና መብቱን ተግባራዊ ሇማዴረግ ሲፇሌግ በቼክ ጉዲይ በወንጀሌ
ተከሶ የእስር ቅጣት በመፇረደ ምክንያት ማረሚያ ቤት በመግባቱ የዋስትና መብቱን ሉጠቀምበት
ያሇመቻለን ገሌጾ በክርክር ሂዯት ሊይ ሊሇው ጉዲይ ያስያዘው የዋስትና ገንዘብ እንዱመሇስሇትና
ጉዲዩን ከማረሚያ ቤት እየተመሊሇሰ እንዱከታተሌ ይዯረግ ዘንዴ ዲኝነት ጠይቋሌ፡፡ አቤቱታው
በዚህ መሌክ የቀረበሇት የፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትም የአመሌካችን አቤቱታ
ሳይቀበሇው ቀርቷሌ፡፡ በዚህ ትዕዛዝ አመሌካች ቅር በመሰኘት ይግባኙን ሇፋዳራለ ከፌተኛ
ፌርዴ ቤት አቅርቦ ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በኋሊ ፌርዴ ቤቱ ጉዲዩን መርምሮ ጉዲዩ
በወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁጥር 75 መሠረት ይግባኙ የቀረበበት መሆኑን ገሌፆና ይህ ዴንጋጌ
የሚያገሇግሇው የዋስትና መብት ሲነፇግ ይግባኝ ሇማቅረብ ነው የሚሌ ምክንያት ይዞ
የአመሌካችን አቤቱታ ውዴቅ አዴርጎታሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ
በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡ የአመሌካች የሰበር አቤቱታ መሠረታዊ ይዘትም አመሌካች በላሊ
ወንጀሌ በተፇረዯው ፌርዴ መሠረት ማረሚያ ቤት የሚቆይ በመሆኑ ሇላሊ ጉዲይ የተጠበቀው
የዋስትና መብት ተግባራዊ የማይሆን መሆኑ ግሌጽ ስሇሆነ ሇጉዲዩ የተያዘው ገንዘብ እንዱመሇስ
መጠየቁ ተቀባይነት የሚያጣበት ሔጋዊ ምክንያት የሇም በማሇት መከራከሩን የሚያሳይ ነው፡፡
አቤቱታው ተመርምሮም አመሌካች በላሊ መዝገብ ፌርዯኛ በመሆኑ ከማረሚያ ቤት ተመሊሌሶ
መከራከር የሚችሌ ቢሆንም ሇዋስትና ያስያዘው ገንዘብ አይመሇስሇትም የመባለን አግባብነት
ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ ሇሰበር ሰሚ ችልት እንዱቀርብ የተዯረገ ሲሆን ሇተጠሪ ጥሪ
ተዯርጎሇትም ተጠሪ ቀርቦ በጽሐፌ መሌሱን ሰጥቷሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን
ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር
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በማገናዘብ ጉዲዩ ሇሰበር ችልት ሲቀርብ ከተያዘው ጭብጥ አንጻር በሚከተሇው መሌኩ
መርምሮታሌ፡፡
አመሌካች ሇክርክሩ መነሻ የሆነውን የዋስትና ገንዘብ ያስያዘው በተጠሪ መስሪያ ቤት አቃቤ ሔግ
የተሇያዩ የጉምሩክ ሔግ ዴንጋጌዎች ተሊሌፎሌ ተብል በቀረቡት ሶስት ክሶች የዋስትና መብት
በፌርዴ ሲጠበቅሇት ሲሆን በላሊ በኩሌ ዯግሞ በቼክ ጉዲይ ተከሶ የአራት አመት ከስዴስት ወር
ፌርዯኛ ሆኗሌ፡፡ ገንዘቡ እንዱመሇስሇት የሚጠይቀውም ፌርዴ ቤት ያሇውን የጉምሩክ ወንጀሌ
ክርክርን ከማረሚያ ቤት በመመሊሇስ የሚከታተሌ መሆኑን በመገንዘብ ነው፡፡
በመሰረቱ ዋስትና ሔገ መንግሥታዊ መብት መሆኑንና ይህ መብት በሌዩ ሁኔታ በሔጉ ክሌከሊ
ካሌተዯረገ በስተቀር ሇተከሰሱ ሰዎች ሉጠበቅ የሚችሌ መሆኑን የኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔገ መንግሥት
አንቀፅ 19(6) ዴንጋጌ በግሌፅ ያሳያሌ፡፡ በሔጉ አግባብ የዋስትና መብት ሲፇቀዴ ዯግሞ የተከሳሹ
ፌርዴ ቤት መቅረብ እውን እንዱሆን ተከሳሹ ገንዘብ እንዱያስይዝ ወይም ላሊ ዋስትና
እንዱያቀርብ የሚዯረግ መሆኑን የወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁጥር 69(1) ዴንጋጌ ያስረዲሌ፡፡ የዋስትና
መብት የተፇቀዯሇት ተከሳሽ መብቱን ሇመቀጠም የማያስችሌ ሔጋዊ ምክንያት ያሇው መሆኑን
በመግሇፅ
መብቱን ሇመጠቀም ካሌፇሇገ ዯግሞ መብቱ የራሱ ይሆናሌ፡፡ በፌርዴ ቤት
የተፇቀዯሇትን የዋስትና መብት ያሇመጠቀም ፌሊጎት ዯግሞ የዋስትና መብት እንዯተፇቀዯ ወይም
ከተፇቀዯና ተከሳሹ መብቱን መጠቀም ከጀመረ በኋሊም ሉመጣ ይችሊሌ፡፡ ሔጋዊ ምክንያት
እስካሇው ዴረስ በማንኛውም ዯረጃ ተከሳሹ በሔጉ አግባብ የተፇቀዯሇትን የዋስትና መብት
የመተው ፌሊጎቱ ሉጠበቅሇት የሚገባው ጉዲይ እንጂ ይህንኑ መብቱን ሇመከሊከሌ የሚያስችሌ
ግሌጽ ዴንጋጌ የሇም፡፡ ፌርዴ ቤቱ ትኩረት ሉያዯርግና ሉቆጣጠረው የሚገባው ቁሌፌና ዋናው
ነገር በፌርዴ ቤት ክስ የቀረበበት ሰው ቀጠሮውን ተከታትል የሚቀርብበት ትዕዛዝ መስጠቱ
ነው፡፡ ይህ ዯግሞ የተከሳሽን የዋስትና መብት በማክበር ተገቢውን ዋስትና በማስጠራት ወይም
ተከሳሹ ማረሚያ ቤት ሆኖ ሉፇፀም የሚችሌ ስሇመሆኑ ከወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁጥር 68 እና 69
ዴንንጋጌዎች ይዘትና መንፇስ መገንዘብ የምንችሇው ጉዲይ ነው፡፡ ስሇሆነም አንዴ ተከሳሽ
የዋስትና መብቱ ከተከበረሇት በኋሊ በሔጋዊ ምክንያቶች መብቱን በመተው ጉዲዩን ማረሚያ ቤት
ሆኖ ሇመከታተሌ ፌሊጎት ያሇው መሆኑን ሲገሇጽ ሉነፇግ አይገባም፡፡ የፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጀ
ፌርዴ ቤት የአመሌካችን የዋስትና ገንዘብ ይመሇስሌኝ ጥያቄ ያሌተቀበሇው አመሌካች በዋስ
የተሇቀቀበት መዝገብ እሌባት ያሊገኘና ማረሚያ ቤት በላሊ ወንጀሌ ገብቷሌ የተባሇውም በውሳኔ
ይሁን በላሊ ምክንያት አሌተረጋገጠም በሚሌ ሲሆን የፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ዯግሞ
ይግባኙ የሚቀርበው የዋስትና መብት ሲከሇከሌ ነው በሚሌ ምክንያት ነው፡፡ ይሁን እንጂ
አመሌካች በላሊ ወንጀሌ ፌርዯኛ መሆኑ በስር ፌርዴ ቤቶች በተዯረገው ክርክር የተረጋገጠ ሲሆን
አመሌካች የወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁጥር 75”ን” ሇአቤቱታው መሠረት ማዴረጉም አቤቱታውን
ሇማስተናገዴ ፌርዴ ቤቱ አሌችሌም ብል ውዴቅ ሇማዴረግ ሥነ ሥርዓታዊ ምክንያት ሉሆን
አይችሌም፡፡ ፌርዴ ቤቶቹ አመሌካች እሌባት ያሊገኘውን ጉዲይ ከማረሚያ ቤት በመመሊሇስ
የፌርዴ ቤትን ቀነ ቀጠሮውን አክብሮ የሚከታተሌበት አግባብ ተግባራዊ ሇማዴረግ የሚያስችሌ
ትዕዛዝ በመስጠት ይህንኑም እንዱፇፅም ሇማረሚያ ቤቱ ማስተሊሇፌ ሲገባቸው ሔጋዊ መሠረት
የላሊቸውን ምክንያቶችን በመያዝ የአመሌካችን ጥያቄ ውዴቅ ማዴረጋቸው ከአመሌካች የንብረት
መብትና መብቱ ሉያስገኝ የሚችሇውን ፌሬ ከወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁጥር 68 እና 69 ዴንጋጌዎች
አንፃር ሲታይ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት ሆኖ አግኝተናሌ፡፡ በዚህም ምክንያት
ተከታዩን ወስነናሌ፡፡
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ው

ሣ

ኔ

1. በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 174010 የካቲት 30 ቀን 2003 ዓ.ም
ተሰጥቶ በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 106592 ሏምላ 08 ቀን 2003 ዓ/ም
የጸናው ትዕዛዝ ተሽሯሌ፡፡
2. አመሌካች በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 174010 በቀረቡት ክሶች
ያስያዘው የዋስትና ገንዘብ እንዱመሇስሇት ብሇናሌ፡፡ አመሌካች በዚህ መዝገብ የተያዘውን
ጉዲይ ማረሚያ ቤት ሆኖ እንዱከታተሌ የማሰሪያ ዋራንት ሇማረሚያ ቤት ይፃፌ፡፡ የፋዳራሌ
መ/ዯ/ፌ/ቤት ሇአመሌካች ገንዘቡን እንዱያስመሌስ ብሇናሌ፡፡

መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ት/ሀ
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