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የሰበር መ/ቁ/151034
ጥቅምት 28 ቀን 2011ዒ.ም
ዲኞች፡ብርሃኑ አመነዉ
በዔዉቀት በሊይ
እንዯሻዉ አዲነ
ሃይለ ነጋሽ
እትመት አሰፊ
አመሌካች፡- አማረ ረታ
ተጠሪ፡- የፋዯራሌ ጠ/አቃቤ ህግ
መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ
በዚህ መዝገብ የቀረበዉ ጉዲይ በወንጀሌ ጉዲይ ፌርዴ ከተሰጠ በኋሊ አዱስ
የወጣዉ ህግ ተከሳሹን የሚጠቅም በሆነ ጊዜ እንዳት ይፇጸማሌ የሚሌ ነዉ፡፡ሇዚህ
ሰበር አቤቱታ ምክንያት የሆነዉ ጉዲይ አመሌካች በጉሙሩክ አዋጅ ቁ/622/01 ስር
ጥፊተኛ ተብል የቅጣት ዉሳኔ ተሊሌፍበት በማረሚያ ቤት ቅጣቱን እየፇጸመ እያሇ
አዱስ የወጣዉ የጉሙሩክ አዋጅ ቁ/859/06 ሇተመሳሳይ ጥፊት የዯነገገዉ ቅጣት
አመሌካችን የሚጠቅም ስሇሆነ በአዱሱ አዋጅ መሰረት ቅጣቱ እንዱታይሇት ሇፋዳራሌ
የመ/ዯረጃ ፌርዴ ቤት አቤቱታ አቅርቦ ተቀባይነት ባሇማግኘቱና ከፌተኛ ፌርዴ ቤትም
ይህንኑ በማጽናቱ ነዉ፡፡
የአመሌካች

ሰበር

አቤቱታ

ይዘት

ባጭሩ

አመሌካች

አዋጅ

ቁ/622/01

አንቀጽ

95/1/ሏ/እና 2 በመተሊሇፌ እሽጎችን መፌታትና ምሌክቶችን ማንሳት እንዱሁም አንቀጽ
101/3

በመተሊሇፌ

የማጓጓዝ

ሃሊፉነት

ባሇመወጣት

ጥፊተኛ

ተብል

በፋዳራሌ

የመ/ዯረጃ ፌርዴ ቤት በ16,000ብር እና 24 ዒመት ጽኑ እስራት እንዱቀጣ ስሇመወሰኑና
በዚህ ቅር ተሰኝቶ ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ይግባኝ አቅርቦ ፌርዴ ቤቱ ቅጣቱን
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ብቻ በማሻሻሌ18 ዒመት ጽኑ እስራት እንዱቀጣ መወሰኑን ፣ይህንኑ ቅጣት እየፇጸመ
እያሇ አዱስ የወጣዉ አዋጅ ቁ/859/06 በዚህ ጉዲይ ከቀዴሞ አዋጅ ያነሰ ቅጣት
የሚያስቀጣ በመሆኑ በኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔግ መንግስት አንቀጽ 22/2/ መሰረት አዱሱ አዋጅ
ተፇጻሚ እንዱሆን አቤቱታ ማቅረቡንና የስር ፌርዴ ቤቶች ይህንኑ ተቀብሇዉ ቅጣቱን
ማሻሻሌ

ሲገባቸዉ

አቤቱታዉን

አናስተናግዴም ማሇታቸዉ

የህግ

ስህተት

ስሇሆነ

እንዱታረም የሚሌ ነዉ፡፡
የአመሌካች አቤቱታ ተመርምሮ ጉዲዩን ከህገ መንግስቱ አንቀጽ 22/2/ እና ከወንጀሌ
ህጉ አንቀጽ 6 እና 9 እንዱሁም ከአዋጅ ቁ/859/06 አንቀጽ 170 እና 171 አንጻር
ሇመመርመር እንዱቻሌ ጭብጥ ተይዞ አቃቤ ህግ መሌስ እንዱሰጥ ተዯርጓሌ፡፡በአቃቤ
ህግ በኩሌ የቀረበዉ መሌስ ባጭሩ በአዱሱ አዋጅ መሰረት መነሻ ቅጣቱ ተከሳሽን
የሚጠቅም መሆኑ ታይቶ ማሻሻያ ቢዯረግሇት ተቃዉሞ እንዯላሇዉ ገሌጿሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ ከሊይ ባጭሩ የተገሇጸ ሲሆን እኛም አቤቱታዉ ሇሰበር ያስቀርባሌ
ሲባሌ የተያዘዉን ጭብጥ መሰረት በማዴረግ አግባብነት ካሇዉ ህግ ጋር በማገናዘብ
መርምረናሌ፡፡መዝገቡን መርምረን እንዯተገነዘብነዉ በወንጀሌ ጉዲይ የወንጀሌ ህግ ወዯ
ኋሊ ተመሌሶ እንዱሰራ የሚዯረገዉ መቼ ነዉ እንዱህ ዒይነት አቤቱታስ እስከ መቼ
መቅረብ ይችሊሌ የሚለት ነጥቦች መታየት ያሇባቸዉ ሆኖ አግኝተናሌ፡፡
በመሰረቱ የወንጀሌ ህግ ወዯኋሊ ተመሌሶ የማይሰራ መሆኑ በሀገራችን ህገ መንግስት
እና በወንጀሌ ህግ በግሌጽ
ተዯንግጎ

የሚገኝ

የተዯነገገ ከመሆኑም በተጨማሪ በዒሇም አቀፌ ስምምነቶች

አሇም

አቀፌ

ቅቡሌነት

ያሇዉ

መርሆ

መሆኑ

ይታወቃሌ፡፡የኢ.ፋ.ዱ.ሪ.ህገ መንግስት አንቀጽ 22 /1/፣የኢ.ፋ.ዱ.ሪ.የወንጀሌ ህግ አንቀጽ
5

እንዱሁም

ዒሇም

አቀፌ

አንቀጽ15/1/ይመሇከታሌ፡፡ከዚህ

የሲቪሌና

መርህ

ሌዩ

የፖሇቲካ
ሁኔታ

ተብል

መብቶች
የተዯነገገዉ

ስምምነት
ዴርጊቱ

ከተፇጸመ በኋሊ የወጣዉ ህግ ሇተከሳሹ ወይም ሇተቀጣዉ ሰዉ ጠቃሚ ሆኖ ከተገኘ
ከዴርጊቱ በኋሊ የወጣዉ ህግ ተፇጻሚ እንዱሆን የማዴረግ ጉዲይ ነዉ፡፡ የኢ.ፋ.ዱ.ሪ ህገ
መንግስት

አንቀጽ22/2/፣የወንጀሌ

ህጉ

አንቀጽ

6

እንዱሁም

የሲቪሌና

የፖሇቲካ

መብቶች አሇም አቀፌ ስምምነት አንቀጽ 15/1 ሁሇተኛ ፓራግራፌ ይመሇከታሌ፡፡ ይህም
የሚያሳየዉ ህጉ ተከሳሽን መብትና ጥቅም በተሻሇ ሁኔታ ማስከበርን መሰረት ያዯረገ
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ስሇመሆኑና በወንጀሌ ጉዲይ ህግ መተርጎም አስፇሊጊ ሆኖ ሲገኝ ተከሳሽን በሚጠቅም
አኳኋን ሉተረጎም ይገባሌ የሚሇዉን ቅቡሌነት ያሇዉ የወንጀሌ ህግ አተረጓጎም መርህ
የተከተሇ እንዯሆነ መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡
ስሇዚህም ቅጣትን በሚመሇከት አዱሱ የወንጀሌ ህግ ከመውጣቱ በፉት በተፇፀመ
ወንጀሌ ከተፇረዯበት እና ሆኖም ግን ወንጀለ በተፇፀመበት ጊዜ ስራ ሊይ ከነበረው
ወንጀሌ ህግ ይሌቅ አዱሱ ህግ ሇተከሳሹ ቅጣትን የሚያቀሌሇትና ተከሳሹን የሚጠቅም
ሆኖ ከተገኘ ይሄው በአዱሱ ህግ ሊይ ያሇው ቅጣት የሚፇጽምበት ስሇመሆኑ ከወንጀሌ
ህጉ ቁ. 6 ዴንጋጌ ይዘት የሚያስገነዝብ ስሇመሆኑ ሰበር ችልቱ በመ/ቁ/ 95438 ዉሳኔ
ሰጥቷሌ፡፡በላሊ በኩሌ አዱስ የወጣዉ ህግ የቀዴሞዉን ህግ የሻረዉ እንዯሆነና በቀዴሞ
ህግ ወንጀሌ የነበረዉ ዴርጊት በአዱሱ ህግ ይኸዉ ዴርጊት ወንጀሌነቱ ቀሪ ከሆነ ወይም
የማያሥቀጣ ከሆነ በቀዴሞ ህግ ተፇርድበት ቅጣቱ እንዯማይፇጸም ወይም እየተፇጸመ
ከሆነም ቅጣቱ አፇጻጸም ወዱያዉኑ እንዯሚቋረጥ የወንጀሌ ህግ አንቀጽ 9/1/ በግሌጽ
ዯንግጓሌ፡፡
ስሇሆነም ከእነዚህ ዴንጋጌዎች ይዘት መገንዘብ የሚቻሇዉ ኋሊ የወጣዉ የወንጀሌ ህግ
ተከሳሹን ወይም የተቀጣዉን ሰዉ የሚጠቅም መሆን አሇመሆኑ መመዘኛ ተዯርጎ
መታየት ያሇበት ስሇመሆኑ ነዉ፡፡ኋሊ የወጣዉ ህግ የቀዴሞዉን ህግ በመሻር የዴርጊቱን
ወንጀሌነት ቀሪ በማዴረጉ በቀዴሞ ህግ የተሰጠዉ ፌርዴ ቀሪ ነዉ በሚሌ በግሌጽ ህጉ
ዯንግጎ እያሇ ኋሊ የወጣዉ ህግ ቅጣት ማቅሇለን መሰረት በማዴረግ ተቀጪዉ ያቀረበዉ
አቤቱታ ሉስተናገዴ አይገባም የሚሇዉ የስር ፌርዴ ቤት ዉሳኔ የህገ መንግስቱን አንቀጽ
22/2/ እና የወንጀሌ ህጉን ሌዩ ሁኔታ አንቀጽ 6 ያሊገናዘበ ሆኖ አግኝተናሌ፡፡
በሁሇተኛ ዯረጃ መታየት ያሇበት ጉዲይ እንዱህ ዒይነት ሁኔታ ሲያጋጥም ተከሳሹ
ወይም ተቀጪዉ አቤቱታ ማቅረብ የሚጠበቅበት የጊዜ ገዯብ መኖር አሇመኖሩ ሊይ
ነዉ፡፡በመሠረቱ የወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ ሇይግባኝ ማቅረቢያና ተያያዥ ጉዲዮች የጊዜ ገዯብ
ቢያስቀምጥም ፌርዴ አግኝቶ የተዘጋ መዝገብ በኃሊ እንዯገና መከፇቱ አስፇሊጊ ሆኖ
ሲገኝ በምን ያህሌ ጊዜ ዉስጥ አቤቱታ ሉቀርብበት እንዯሚገባ በሔግ የጊዜ ገዯብ
አሌተቀመጠም፡፡ ይህ በሚሆንበት ወቅት የጊዜ ገዯቡ የሚወሰነዉ የጉዲዩን ሁኔታዎችና
የአቤቱታዉን

ዒይነት

በመመሌከት እንጂ ከተወሰነ
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ጊዜ በኃሊ

የቀረበዉ አቤቱታ

www.fsc.gov.et

ተቀባይነት

የሇዉም

በሚሌ

ዴምዲሜ

ሊይ

በመዴረስ

አይዯሇም፡፡ከዚህ

በተጨማሪ

አመሌካች የኢ.ፋ.ዳ.ሪ ሔገ-መንግስት አንቀጽ 22(2)፣ የወ/ሔ/አንቀጽ 6 እና 9(1)ን
መሠረት በማዴረግ አቤቱታ ያቀረበበት ጉዲይ በባህሪዉ እንዯመዯበኛ የክርክር ጉዲይ
የሚታይ ሳይሆን አቤቱታ በቀረበ ጊዜ ሉስተናገዴ የሚችሌ መሆኑን ህጉ ግሌጽ የጊዜ
ገዯብ አሇማስቀመጡ የሚያሳይ ነዉ፡፡
በዚህ መዝገብ በተያዘዉ ጉዲይ አመሌካች በቀዴሞ የጉምሩክ አዋጅ ቁ/622/01 አንቀጽ
95/1/ሏ እና 2 እንዱሁም አንቀጽ 101/3/ በተዯራራቢ ወንጀሌ ተከሶ ጥፊተኛነትና
የቅጣት ዉሳኔ ተሰጥቶ ቅጣቱን በመፇጸም ሊይ እያሇ አዱስ የወጣዉ የጉምሩክ አዋጅ
ቁ/859/06 አንቀጽ 170እና 171 የዴርጊቱን አስቀጪነት እንዲሇ ይዞ ነገር ግን ቅጣቱን
በማሻሻለ አመሌካች የኋሇኛዉ ህግ ይጠቅመኛሌ በሚሌ ሇስር ፌርዴ ቤት አቤቱታ
ሲያቀርብ ፌርዴ ቤቱ እንዱህ ዒይነት አቤቱታ ሉስተናገዴ የሚችሌበት አግባብ የሇም
በማሇት የሰጠዉ ዉሳኔ ከሊይ በዝርዝር የተመሇከተዉን ህገ መንግስታዊ ዴንጋጌ እና
የወንጀሌ ህጉን ዒሊማና ይዘት ያሊገናዘበ ስሇሆነ መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፇጸመበት
በመሆኑ ሉታረም ይገባሌ ብሇናሌ፡፡በዚሁ አግባብ ተከታዩን ዉሳኔ ሰጥተናሌ፡፡
ዉ ሳ ኔ
1ኛ/የፋዳራሌ የመ/ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ/81283 ሊይ በ06/04/2008 ዒ/ም የሰጠዉ
ትእዛዝ

እና

ይህንኑ

በማጽናት

የፋዳራሌ

ከፌተኛ

ፌ/ቤት

በመ/ቁ/002346

ሊይ

በ20/03/2010 ዒ.ም የሰጠዉ ዉሳኔ በመሰረዝ አመሌካች ያቀረበዉ አቤቱታ ተመርምሮ
ተገቢዉ ዉሳኔ እንዱሰጥ መዝገቡን በወ/መ/ስ/ስ/ህግ ቁ/195 /2/ሀ መሰረት ሇፋዳራሌ
የመ/ዯረጃ ፌርዴ ቤት መሌሰናሌ ፡፡ይጻፌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ማ/አ
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