1. በአዋሳ ከተማ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት መዯበኛ ጉዲይ ችልት በመ/ቁጥር 06214 መጋቢት 21 ቀን 2001
ዓ.ም ተሰጥቶ በዯ/ብ/ብ/ሔ/ብ/ክሌሊዊ መንግስት ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር
28011 ግንቦት 14 ቀን 2001 ዓ.ም በዚሁ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት ዯግሞ በመ/ቁጥር 29101 ሰኔ
23 ቀን 2001 ዓ.ም በትዕዛዝ የፀናው ውሳኔ በወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁጥር 195(2)(ሇ-2) መሰረት ተሻሽሎሌ፡፡
2. በአዋሳ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 17231 መጋቢት 03 ቀን 2001 ዓ.ም
የተሠጠው ውሳኔ በወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁጥር 195(2)(ሇ-2) መሰረት ተሻሽሎሌ፡፡
3. አመሌካች ሉቀጡ የሚገባው በሁሇት አመት ፅኑ እስራት ነው ብሇናሌ፡፡
4. አመሌካች በጉዲዩ ሊይ የታሰሩት ማናቸውም የእስር ጊዜ በቅጣቱ ሊይ የሚታሰብሊቸው መሆኑን ተገንዝቦ
ቅጣቱን ተከታትል እንዱያስፇፅም ተገሌፆ ሇማረሚያ ቤቱ ይፃፌ ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዘገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ራ/ታ
የሰ/መ/ቁ. 51706
ሏምላ 21 ቀን 2002 ዓ.ም
ዲኞች፡- ሒጏስ ወሌደ
ኂሩት መሇሰ
ብርሃኑ አመነው
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች፡- አቶ ግርማ ትኩ - ከማረሚያ ቤት ቀረቡ
ተጠሪ፡- የፋዳራሌ የሥነ ምግባርና የፀረ ሙስና ኮሚሽን - አሌቀረቡም፡፡
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡

ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ችልት በመዝገብ ቁጥር 45521
ጥቅምት 21 ቀን 2002 ዓ.ም የሰጠው የጥፊተኝነት የቅጣት ውሣኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ
በሰበር ታይቶ ይታረምሌኝ በማሇት ጥር 4 ቀን 2002 ዓ.ም በተፃፇ የሰበር ማመሌከቻ ስሇጠየቁ ነው፡፡ ክርክሩ
መጀመሪያ የታየው በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ነው፡፡
በከፌተኛው ፌርዴ ቤት ተጠሪ አመሌካች የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 408 ንኡስ አንቀጽ 1 እና 2 በመተሊሇፈ
ሁሇት ወንጀልችን እንዯፇፀመ በመግሇጽ ክስ አቅርቧሌ፡፡ አመሌካች ከአቶ መሏመዴ ኑር በአቶ ዮናስ ገብርአብ
በኩሌ ብር 2,300(ሁሇት ሺህ ሦስት መቶ) ጉቦ ተቀብሎሌ ተብል የተከሰሰበትን ወንጀሌ ተጠሪ እንዯ ክሱ
አቀራረብ ባሇማሥረዲቱ አመሌካች በከፌተኛ ፌርዴ ቤት በወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ-ሥርአት ሔግ ቁጥር 141
መሰረት በነፃ እንዱያሰናበት ብይን በመስጠቱና የከፌተኛው ፌርዴ ቤት የሰጠው ብይን ሇይግባኝ ሰሚ ችልት የፀና
በመሆኑ በዚህ መዝገብ የግራ ቀኙ የመከራከሪያ ጭብጥ ሆኖ አሌተያዘም፡፡
በዚህ መዝገብ አከራካሪ ሆኖ የተያዘው ጭብጥ ተጠሪ አመሌካች በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 408 ንኡስ
አንቀጽ 1 እና 2 የተመሇከተውን በመተሊሇፌ ሏምላ ወር 1999 ዓ.ም የአዱስ አበባ ከተማ ነክ የመጀመሪያ ፌርዴ
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ቤት ፕሬዚዲንት ሆኖ ሲሰራ በሌዯታ ምዴብ በመዝገብ ቁጥር 03453 እነ ካሌዩ ኡመር በሚሌ በሚጠራው ፊይሌ
ተከሳሽ የሆኑት አቶ አሌዬ ኡመር ጉዲዩ እንዱወሰንሇት ከፇሇገ ብር 50,000(ሃምሳ ሺህ ብር) ይክፇሌ በማሇት
አብረሏም ገብረክርስቶስ በተባሇ አዯራዲሪ አማካኝነት ጉቦ እንዱሰጠው በመጠየቅ የሙስና ወንጀሌ ፇጽሟሌ
በማሇት ያቀረበውን ክስ ሇማስረዲት ተጠሪ የቀረበውን ማስረጃ የአመሌካችን መከሊከያ ማስረጃና በፌርዴ ቤት
ተጣርተው እንዱቀርቡ የተዯረጉ ማስረጃዎችን በመመርመር የከፌተኛው ፌርዴ አመሌካች በነፃ እንዱሰናበት
የሰጠውን ውሣኔ ተጠሪ በይግባኝ ሇጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት አቅርቦ፣ ይግባኝ ሰሚው ችልት
የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኋሊ የሰጠው የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሣኔ ተገቢ ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሇው
ነው፡፡
በሥር የተዯረገው ክርክር መሰረታዊ ይዘት ስንመሇከተው ተጠሪ በአመሌካች ሊይ የቀረበውን አንዯኛ ክስ
ሇማስረዲት ሶስት ምስክሮችን አቅርቦ አሰምቷሌ፡፡ አንዯኛውን ሇማስረዲት የቀረበው የመጀመሪያው የተጠሪ ምስክር
ሇተጠሪ የወንጀሌ ክስ በግሌ ተበዲይነት ስማቸው የተጠቀሰው አቶ ኡመር አሌዬ ናቸው፡፡ ምስክሩ 1989 ዓ.ም
በሉዝ ቦታ ገዝቶ የነበረ ቢሆንም በፌርዴ ቤት ክርክር የነበረበት በመጀመሪያ ጉዲዩን የያዙት ዲኛ ላሊ ዲኛ የነበሩ
መሆኑንና አመሌካች ጉዲዩን የያዙት ዲኛ በእዴገት ወዯ ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት ከተዛወሩ በኋሊ ማየት
እንዯጀመሩ ጉዲዩ ስሇተጓተተብኝ ጉዲዩን ብርሃኑ ሇተባሇ ጠበቃ እንዲማከሩትና ጠበቃውም አብርሏም ገብረክርስቶስ
የሚባሇውን የተጠሪ ምስክር አመሌካችን ስሇሚያውቀው ይጨርስሌሏሌ ብል ያማከረው መሆኑን አስረዴቷሌ፡፡
ከዚህ በኋሊ ምስክሩ ላሊውን የተጠሪ ምስክር አብርሃም ገብረክርስቶስ ዯውል ሇሆነ ጉዲይ እፇሌግሏሇሁ
እንዲሇውና ጉዲዩን ሇመወሰን ብር 50,000(ሃምሳ ሺህ) አመሌካች እንዯሚፇሌግ አብርሃም ገብረክርስቶስ የነገረው
መሆኑን፣ከአመሌካች ቢሮ በመሄዴ ገንዘቡ ስሇሚበዛ እንዱቀንስሇት እንዯጠየቀው አመሌካችም ስሌክህን ስጠኝ
እዯውሌሌሃሇሁ በማሇት እንዯጠየቀውና ምስክሩ ስሌኩን ሰጥቶት እንዯወጣ መስክሯሌ፡፡ ምስክሩ ከዚህ በኋሊ
ግንቦት 23 ቀን 1999 የፋዳራሌ ሥነ-ምግባርና ፀረ ሙስና ኮሚሽን ኮሚሽነር እንዲመሇከተ ገሌፆአሌ፡፡ ከዚህ በኋሊ
አመሌካች ስሌክ ዯውል ተዘጋጅተሏሌ ወይ ብል እንዯጠየቀውና ዯሴ ሆቴሌ አካባቢ እንዱመጣ እንዯነገረው
ምስክሩም ሇአመሌካች መሌሶ ስሌክ እንዯዯወሇሇትና ዯሴ ሆቴሌ ሄድ እየጠበቀው እንዲሇ አመሌካች ስሌክ ዯውል
ቆዲ ጃኬትና ነጭ ሸሚዝ ሇሇበሰ ሰው እንዱሌክ የነገረው መሆኑን ምስክሩም በተነገረው ምሌክት መሰረት
የተሊከውን ሰው ዯሴ ሆቴሌ አግኝቶ ሰሊሣ ሺህ ብር እንዯሰጠው መሥክሯሌ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ ምስክሩ በዚያው
እሇት ገንዘቡን ሰጥቶ ተመሌሶ ቄራ አካባቢ እንዯዯረሰ አመሌካች ስሌክ ዯውል ገንዘቡ ሇምን ከብር 50,000(ሃምሳ
ሺህ)እንዯቀነሰ እንዯጠየቀውና አስር ሺህ ብር ካሌጨመረ እንዯማያስወስንሇት የሰጠው ገንዘብ እንዯማይመሇስ
የገሇፁሇት መሆኑን ምስክሩም በሏሳቡ በመስማማት ቀዯም ብል 30,000(ሰሊሳ ሺህ ብሩን) የተቀበሇው ሰው
ዯውልሇት ብር 10,000(አስር ሺህ ብር) እንዯሰጠ መሥክሯሌ፡፡
ከዚህ በኋሊ ምስክሩ ገንዘቡን የተቀበሇውን ሰው አግኝቶት ዓሇም ባንክ እየተባሇ በሚጠራው አካባቢ
ወዯሚገኘው የተከሳሹ(አመሌካች) መኖሪያ ቤት ውሣኔ ከመስጠቱ ከአንዴ ቀን በፉት በግምት ከዘጠኝ እስከ አስር
ሰዓት ባሇው ጊዜ ሄዯው አመሌካች ከቤቱ ወጥቶ ተቀብሎቸው መኪና ውስጥ እንዯገባ ብር 10,000(አስር ሺህ ብር)
ምክስሩን ከዚህ በፉት ገንዘብ ሇተቀበሇው ሰው እንዯሰጠና ሰውየውም ተቀብል ሇአመሌካች እንዯሰጠው ሏምላ 30
ቀን 1999 ዓ.ም ውሣኔ እንዯሰጠው ከዚህ በኋሊ ሇሥነ- ምግባርና የፀረ ሙስና ኮሚሽን ሪፖርት እንዲዯረገ
መሥክሯሌ፡፡አመሌካች ሇተጠሪ ምስክር ኡመር አሌዬ ይዯውሌሊቸው የነበረው ቁጥራቸው 0911-18-54-60 እና
0911-64-14-31 በሆኑ የሞባይሌ ስሌኮች እንዯነበርና የምስክሩ የሞባይሌ ስሌክ ቁጥር 0911-20-00-79 መሆኑን
አስረዴተው የተመሇሱ መሆኑን ከከፌተኛ ፌርዴ ቤት ውሣኔ ሇመገንዘብ ችሇናሌ፡፡
ተጠሪ በአመሌካች ሊይ የቀረበውን አንዯኛ ክስ ሇማስረዲት አቅርቦ በምስክርነት የሰማው አቶ አስማረ
ገበየሁን ሲሆን አመሌካችን ከተጠሪ ምስክር አብርሃም ጋር ያስተዋወቀው መሆኑን ከዚያ በኋሊ ሇአራት ወራት
ሇመስክ ሥራ መሄደንና ከመስክ ሲመሇስ አብርሃም አመሌካች ብር 50,000(ሃምሳ ሺህ ብር) ጠይቋሌ በሚሌ
ምርመራ እየተጣራበት መሆኑን ሲነግረው በመዯናገጥ ሇአመሌካች ዯውል የሰማውን ሲነግረው አመሌካች
በመቆጣት መረጃው ሏሰተኛ መሆኑን የማያውቀው ነገር ውስጥ እንዲይገባ እንዯነገረው መስክሯሌ፡፡ ይኸው
ምስክር አብርሃምን በመጠራጠር መረጃው የመነጨው ከእሱ አሇመሆኑን ተከሳሹን (አመሌካችን) ሇማሣመን
እንዴችሌ አብርሃም መረጃውን በዴጋሚ እንዴነግረው በማዴረግ የአብርሃምን ንግግር በሞባይሌ ቀዴቶ ሇአመሌካች
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እንዲሰማው አመሌካች አብርሃም ወስሊታ ነው አትመነው እዲሇውና ከዚህ በኋሊ አብርሃምን ያሊየኸውን
ያሌሰማኸውን የምታወራው ሇምንዴን ነው ሁሇተኛ አትዯውሌ ብል የነገረው መሆኑንና የአመሌካችና የአብርሃም
ግንኙነት እንዯተቋረጠ መሥክሯሌ፡፡ አብርሃምን የቀዲው አብርሃም ሣያውቅ ነው፡፡ ከዚህ በኋሊ የፀረ ሙስና
ኮሚሽን መርማሪዎች ጠይቀው ሞባይሌ ውስጥ የነበረውን ንግግር ቅጅ ወስዯዋሌ በማሇት የመሠከረ ነው፡፡
የተጠሪ የመጨረሻው ምስክር አቶ አብርሃም ገ/ክርስቶስ ሲሆን ይኸው ምስክር አመሌካችን ቀዯም ብል
እንዯሚያውቀውና አስማረ ገበየሁ የተጠሪ ምስክር አመሌካችን እንዲስተዋወቀው ከገሇፀ በኋሊ መሏመዴ የሚባሌ
የተጠሪ የመጀመሪያ ምስክር የሆኑት የአቶ ዐመር አሌዬ ሌጅ ጋር ቀዯም ሲሌ ጓዯኝነት የነበረው መሆኑንና
መሏመዴ የሚባሇው የዐመር አሌዬ ሌጅ አሁን አሜሪካን አገር የሚኖር መሆኑን ከገሇፀ በኋሊ መሏመዴ የእኔና
የአመሌካች ጓዯኛሞች መሆናችንን ያውቅ ስሇነበር በመጀመሪያ የተጠሪ ምስክር ዐመር አሌዬ አመሌካች የያዘው
ጉዲይ እንዲሇው ሲነግረው የእኔና የአመሌካች ግንኙነት ንፁህ ጓዯኝነት ነው ብል እንዯመሇሰሇትና በዲኝነት በያዘው
ጉዲይ ማነጋገር እንዯማይፇሌግ እንዯገሇፁሇት ይህንን ጉዲይ ሁሇተኛ እንዲያነሳበት በመግሇጽ እንዯመሇሱሇት
መሥክሯሌ፡፡
ከዚህ በኋሊ የተጠሪ ምስክር ዐመር አሌዬ ሌጅ መሏመዴ ከአሜሪካን አገር ዯውል የጓዯኛህ በችልት
ሊይ እየሰዯበው አባቴን አሞታሌ በማሇት የነገረው መሆኑንና እሱም ሇማጣራት ሇአቶ ዐመር አሌዬ ሲዯውሌ
ጓዯኛህ ከባሇጋራዎቼ ፉት በችልት ስሇሰዯበኝ በዚህ ምክንያት ታምሜአሇሁ ብል የነገረው መሆኑን ገሌጿሌ፡፡
ይኸው ምስክር ይህንኑ ጉዲይ ዯውል ሇአመሌካች እንዯነገረውና ሇአመሌካች ስም ጥሩ እንዲሌሆነ እንዯገሇፁሇት
አመሌካችም አቶ ዐመር አሌዬ ጉዲያቸው በተሇየ መሌኩ የተያዘ አስመስሇው ችልት ሊይ ኦቨር አክት
በማዴረጋቸው እንዯተቆጣቸው የገሇፁሇትና ቢሮ ሊካቸው አነጋግራቸዋሇሁ እንዲሇ መስክሯሌ፡፡
ከዚህ በኋሊ የተጠሪ ምስክር ዐመር አሌዬ አመሌካች ቢሮ በመሄዴ እንዲነጋግራቸው ጉዲዩን አመሌካች
በብር 50,000(ሃምሳ ሺህ ብር) ሉይዝሌኝ ነው በማሇት አቶ ዐመር እንዯነገሩትና ስሇዚህ ጉዲይ የማውቀው
የሇኝም ብል ምስክሩ አቶ ዐመርን እንዯመሇሰስሊቸውና ስሇዚህ ጉዲይ አመሌካችን እንዲሌጠየቀው አቶ ዐመር
አሌዬ ቤት ሲመጣ የሇም ብሇው እንዱመሌሱት ሇቤተሰቦቹ መናገራቸው ስሌኩንም ማንሣቱን በማቆም ግንኙነቱ
እንዲቋረጥ ከአቶ ዐመር አሌዬ ጋር የሚከራከሩት ሙክታርና ሴኮ የሚባለ ወንዴማማቾች አመሌካች ብር
50,000(ሃምሳ ሺህ ብር)
ተቀብል ሉወስንብን ስሇሆነ አመሌካችን አናግርሌን ብሇው የጠየቁት መሆኑንና
አመሌካች ጋር የነበረው ግንኙነት ተቋርጦ የነበረ በመሆኑ ሇአመሌካች እንዲሌነገረው መመሥከሩን ከሥር ፌርዴ
ቤት ውሣኔ ሇመገንዘብ ችሇናሌ ተጠሪ አመሌካች በመዝገብ ቁጥር 03453 በዲኝነት ተሰይሞ የነበረውና ሏምላ 30
ቀን 1999 ዓ.ም ውሣኔ የሰጠ መሆኑን የሚያስረዲ ማስረጃ አስማረ ገበየሁ የተባሇው የተጠሪ ምስክርና አብርሃም
ገብረክርስቶስ የተባሇው የተጠሪ ምስክር የተሇዋወጡትን ንግግር ቅጅ የያዘ ሲዱ በማስረጃነት አቅርቧሌ፡፡ አመሌካች
አምስት የመከሊከያ ምስክሮች ቃሌ ያሰማ ሲሆን ላልች የሰነዴ ማስረጃዎች የመዝገብ ቁጥር 05016 የሰጠው
ውሣኔ እንዱያያዝሇት አዴርጓሌ፡፡
የሥር ፌርዴ ቤት አንዯኛ የተጠሪ ምስክር አቶ ዐመር አሌዬ እና በአመሌካች መካከሌ የስሌክ ሌውውጥ
የተዯረገ መሆኑን ሇማረጋገጥ ከሚያዝያ 1 ቀን 1999 ዓ.ም እስከ ሏምላ 30 ቀን 1999 ዓ.ም በተጠሪ ምስክር
ዐመር አሌዬና በአመሌካች መካከሌ የተዯረገ የስሌክ ጥሪ መኖሩን አጣርቶ እንዱሌክ ሇቴላኮሚኒኬሽን ተዯጋጋሚ
ትእዛዝ ሰጥቶ መጋቢት 17 ቀን 2001 ዓ.ም በተፃፇ ሸኝ ዯብዲቤ ጋር ተያይዞ ስዴስት ገጽ ማስረጃ ተሌኮሇታሌ፡፡
ከቴላኮሚኒኬሽን በተሊከው ዯብዲቤ መሰረት የአመሌካች ስሌክ ነው በማሇት የተጠሪ ምስክር አቶ ዐመር አሌዬ
ቁጥራቸውን የገሇፃቸው ሞባይልች ቁጥር 0911-18-54-60 የሆነው በአቶ ሰይዴ አዯም ዐመር ስም ቁጥሩ 091164-14-31 የሆነው በአመሌካች ስም ያለ መሆኑን ተረጋግጧሌ ከዚህ በተጨማሪ፡፡
-

የተጠሪ ምስክር የሆነው የአቶ ዐመር አሌዬ ነው የተባሇው ቁጥሩ 0911-20-00-79 እና የአመሌካች
ስሌክ ናቸው በተባለት ቁጥራቸው 0911-18-54-60 እና 0911 40-90-99 መካከሌ የተዯረገ የስሌክ
ግንኙነት ፌርዴ ቤቱ በጠየቀው ጊዜ ውስጥ አሇመኖሩንና ከተጠሪ ምስክር አቶ ዐመር አሌዬ ስሌክ ነው
በተባሇው ቁጥር 0911-20-00-79 የተከሳሹ ስሌክ ነው ወዯተባሇው ቁጥሩ 0911-64-14-31 ወዯሆነው
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-

ሞባይሌ በፇረንጆች አቆጣጠር ጁሊይ 8 ቀን 2007 ዓ.ም አንዴ ጥሪ ጁሊይ 21 ቀን 2007 ዓ.ም ሁሇት
ጥሪዎች በዴምሩ ሶስት ጥሪዎች መዯረጋቸው ተረጋግጧሌ፡፡
ከዚህ በተጨማሪ የተከሳሽ ነው ከተባሇው ቁጥሩ 0911 64-14-31 ከሆነው ሞባይሌ የተጠሪ ምስክር
የአቶ ዐመር አሌዬ ስሌክ ነው ወዯተባሇው ቁጥሩ 0911-20-00-79 ወዯሆነው ሞባይሌ የተዯረገ የስሌክ
ጥሪ የላሇ መሆኑን በቀረበው ማስረጃ ተገሌጿሌ፡፡ የከፌተኛው ፌ/ቤት የተጠሪ ምክስርና የግሌ ተበዲይ ነኝ
የሚለት አቶ ዐመር አሌዬ አመሌካች በስሌክ ዯውል ገንዘቡን እሱ በምሌክት ሇሊከው ሰው አቀብያሇሁ
በማሇት የሰጡት ምስክርነት ከአመሌካች ወዯ ተጠሪ ምስክር ስሌክ የስሌክ ጥሪ ያሌተዯረገ መሆኑ
ከቴላኮሚኒኬሽን ኮርፖሬሽን በቀረበው ማስረጃ የተረጋገጠ በመሆኑ የምስክሩ ቃሌ ታዓማኒነት የሇውም
በማሇት አመሌካች በነፃ እንዱሰናበት በወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ ሥርአት ሔግ ቁጥር 149/2/ መሰረት
ወስኗሌ፡፡

ተጠሪ በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት አቅርቦ
የይግባኝ ችልቱ መዝገቡ ሇአስራ ሁሇት ቀጠሮዎች የተቀጠረ መሆኑ በቴላኮሚኬሽን የመጣው መረጃ የአቃቤ ሔግ
ማስረጃ የሚያጠናክር ሆኖ እያሇ ሇጉዲዩ ግንኙነት የሇውም መባለ ተገቢ አይዯሇም የግሌ ተበዲዩ ቤቱ ዴረስ
መሄዲቸውን 10,000(አስር ሺ ብር) መስጠታቸው የመሰከሩ በመሆኑንና ምስክሩ እውነቱን ይመሰክራለ ተብሇው
ስሇሚገመቱ የአቃቤ ሔግ ማስረጃ አመሌካች ወንጀለን መፇፀሙን አረጋግጦሌ በማሇት አመሌካች በክሱ
የተጠቀሰበትን የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 408 ንኡስ አንቀጽ 1 እና 2 የተሊሇፇ ጥፊተኛ ነው ብል በሰባት ዓመት ጽኑ
እስራትና በብር 1000/አንዴ ሺህ ብር/ መቀጮ እንዱቀጣ ፌርዴ ሰጥቷሌ፡፡
አመሌካች ጥር 4 ቀን 2002 ዓ.ም በተፃፇ የሰበር አቤቱታ ተጠሪ በሔግ የተጣሇበትን የማስረዲት ሸክም
አሌተወጣም፡፡ የአቃቤ ሔግ ማስረጃ ወንጀለን አሇመፇፀሜን የሚያስረደ ናቸው፡፡ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት
የወንጀሌ ይግባኝ ችልት ውሣኔ የሰጠው በአቃቤ ሔግ ምስክሮች የተረጋገጠውን ፌሬ ጉዲይ መሰረት በማዴረግ
ሣይሆን የራሱን የሔሉና ግምት በውሰዴ ነው፡፡ በአቃቤ ሔግ ማስረጃ የተገሇፀው ፌሬ ጉዲይ እና ወንጀለን
የፇፀምኩ ስሇመሆኔ ሇማቋቋም ብቃት የላሊቸው ናቸው የተጠሪ ምስክር ከግሌ የነበራቸውን ጥሊቻ መነሻ በማዴረግ
በሰጡት የሏሰት ምስክርነት መነሻ በማዴረግ የተሰጠው የጥፊተኝነት ውሣኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ነው
የቅጣት ውሣኔም የቅጣት ማቅሇያ ምክንያቶችን ያገናዘበ አይዯሇም የሚሌ ይዘት ያሇው አስራዘጠኝ ገጽ የሰበር
አቤቱታ አቅርቧሌ፡፡ ተጠሪ በበኩለ አመሌካች የሰበር ችልቱን የሚጠይቀው የፌሬ ጉዲይና የማስረጃ ስህተት
እንዱታረምሇት ነው፡፡ አመሌካች የግሌ ተበዲዩን ከአስራ ሁሇት ቀጠሮ በሊይ በማጉሊሊት የግሌ ተበዲይ ጉቦ
እንዱሰጧቸው ያስገዯዶቸው መሆኑን በማስረጃ ተረጋግጧሌ ይግባኝ ሰሚው ችልት ሇህሉና ግምት ሣይሆን
በማስረጃ የተረጋገጠውን ፌሬ ጉዲይ መሰረት በማዴረግ የሰጠው የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሣኔ መሰረታዊ የሔግ
ስህተት የሇበትም የሚሌ ይዘት ያሇው ሰፉ የቃሌ ክርክር አቅርቧሌ አመሌካች በቃሌ ክርክሩ የመሌስ መሌስ
ሰጥቷሌ፡፡
የግራ ቀኙ መካከሌ በሥር ፌርዴ ቤት የቀረበው ክርክርና በተጠሪ በኩሌ የቀረቡትን ማስረጃ ይዘት
የከፌተኛው ፌርዴ ቤትና የጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚው ችልት ማስረጃ ተዓማኒነት በመመርመር ረገዴ
በመሇያየት የሰጡት የተሇያየ ፌርዴ ይዘትና በሰበር አመሌካችና ተጠሪ ያቀረቡት ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን
እኛም መዝገቡን መርምረናሌ፡፡ መዝገቡን እንዯመረመርነው ተጠሪ አመሌካች በክሱ የተገሇፀውን የወንጀሌ ዴርጊት
የፇፀሙ ስሇመሆኑ በሔግ የተጣሇበትን ሸክም ተወጥቷሌ ወይስ አሌተወጣም? የሚሇውን ጭብጥ በወንጀሌ ጉዲይ
ተከራካሪዎች ስሊሇባቸው የማስረዲት ግዳታ ኃሊፉነት (Burden of proof) ፌርዴ ቤቶች የተከራካሪዎቹን ማስረጃ
ታዓማኒነት በሚመረምሩበት ወቅት ሉከተሊቸው የሚገባቸውን መሰረታዊ የማስረጃ ሔግ መርሆችንና ላልች
አግባባነት ካሊቸው የሔግ ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ በዝርዝር ማየት አስፇሊጊ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡
ከሊይ የተያዘውን ጭብጥ ሇመወሰን በመጀመሪያ የከሳሽ(ተጠሪ) የማስረዲት ሽክምና ኃሊፉነት የሚወጣው
በምን ሁኔታ ነው? የሚሇውንና ላልች ተያያዠነት ያሊቸውን ነጥቦች መመርመር አስፇሊጊ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡
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1. የመጀመሪያውን ነጥብ አንዴ ተከራካሪ የማስረዲት ሽክሙን ተወጥቷሌ ወይም አሌተወጣም የሚሇው ጭብጥ
ሇመወሰን የመጀመሪያው ማነፃፀሪያ ምንዴን ነው? የሚሇው ጥያቄ ሇመመሇሥ ፌሬ ጉዲይ የማጣራትና ማስረጃ
የመመዘን ሥሌጣንና ኃሊፉነት ያሇባቸው ፌርዴ ሰጭ አካሊት በትኩረት ሉመረምሩት የሚገባውን ጉዲይ ሇማየት
ያስችሊሌ፡፡ በወንጀሌ ጉዲይ ወንጀሌ ተፇጽሟሌ በማሇት የወንጀሌ ክስ የቀረበ ተከሳሽ የወንጀለ ዴርጊት
ስሇመፇፀሙ ብቻ ሣይሆን ወንጀለ የተፇፀመበትን ጊዜ ወንጀለ እንዳት እንዯተፇፀመና ወንጀለ በእነማን
እንዯተፇፀመ ዝርዝር ሁኔታዎችን ግሌጽ በሚያዯርግ መንገዴ የማቅረብ ግዳታና ኃሊፉነት አሇበት፡፡ በኢትዮጵያ
የሔግ ሥርአትም አንዴ የወንጀሌ ክስ ውስጥ ሉገሇፁ የሚገቡ መሰረታዊ ጉዲዮች ምን ምን እንዯሆኑ በወንጀሇኛ
መቅጫ ሥነ-ሥርአት ሔግ ቁጥር 111 ተዯንግጓሌ፡፡
የወንጀሌ ክስ የቀረበ ከሳሽ ጉዲዩን የማስረዲት ግዳታና ኃሊፉነቱን ተወጥቷሌ ወይም አሌተወጣም?
የሚሇው ጭብጥ ሇመወሰን የመጀመሪያው የማነፃፀሪያና የመመዘኛ መስፇርት ራሱ ከሳሽ ያቀረበው የወንጀሌ ክስ
ማመሌከቻ ነው፡፡ አንዴ ዴርጊት የተፇፀመ መሆኑን በመግሇጽ ክስ ያቀረበ ወገን በክሱ የገሇፀውን ፌሬ ጉዲይ
የማስረዲት ግዳታና ኃሊፉነት አሇበት የሚሇው የማስረጃ ሔግ መርህ ይህንኑ የሚያጠናክር ነው፡፡ ከዚህ አንፃር
ስንመሇከተው ተጠሪ ጉዲዩን የማስረዲት ግዳታና ኃሊፉነቱን ተወጥቷሌ ወይስ አሌተወጣም? የሚሇው ነጥብ
እሌባት የሚሰጠው ተጠሪ ባቀረበው የወንጀሌ ክስ ውስጥ የተገሇፁትን ፌሬ ጉዲዮች ትክክሇኛነት ተጠሪ የወንጀሌ
ክሱን ሇማስረዲት ባቀረባቸው የተሇያዩ ማስረጃዎች የሚያረጋግጡና በወንጀሌ ክሱ ውስጥ የተገሇፀው ፌሬ ጉዲይና
ክሱን ሇማስረዲት ያቀረቡት ማስረጃዎች እርስ በርሳቸው የሚዯጋገፈና ተያያዝነት ያሊቸው ሆነው ሲገኙ ነው፡፡
በአጠቃሊይ ካሳሽ ክሱን ሇማስረዲት ያቀረባቸው ማስረጃዎች ሇጉዲዩ ያሊቸው አግባብነት (Relevancy of
Evidence) እና የከሳስ ማስረጃ የአስረጅነት ዋጋ ያሊቸውና ታዓማኒነት ያሊቸው መሆኑ የሚመረመረው ከሳሽ
በወንጀሌ ክስ ማመሌከቻው የገሇፃቸውን ፌሬ ጉዲዮች መሰረት
በማዴረግ ነው፡፡ ተጠሪም ክሱን የማስረዲት
ሸክሙን(ክሱን የማስረዲት ግዳታውን) የተወጣ መሆኑ ወይም አሇመሆኑ መመርመር ያሇበት ተጠሪ በክሱ
ማመሌከቻው የገሇፃቸውን ፌሬ ጉዲዮች እውነት መሆናቸውን በተጠሪ ማስረጃ የተረጋገጡ መሆኑንና ተጠሪ ክሱን
ሇማስረዲት ያቀረባቸው ማስረጃዎች ተዯጋጋፉ እና እርስ በርሳቸው የማይቃረኑ መሆናቸውን መሰረት በማዴረግ
ማስረጃዎቹን በመመርመር ነው፡፡
የከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ችልት ተመሣሣይ ይዘት ያሊቸውን ማስረጃዎች
ታዓማኒነት አስመሌክቶ የተሇያዩበት ዋናው ምክንያት የተጠሪ ማስረጃዎች እውነተኛ መሆናቸው መመርመር
ያሇበት ከምን አንፃር ነው በሚሇው መስፇርት ሊይ ከተጠሪ ክስ አንፃር ባሇመመርመራቸው ነው፡፡ ተጠሪ በክሱ
አመሌካች በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 408 ንኡስ አንቀጽ 1 እና 2 የተመሇከተውን በመተሊሇፌ በሏምላ ወር 1999
በመዝገብ ቁጥር 03453 ተከራካሪ የነበሩትን አቶ ዐመር አሌዬ( የተጠሪ ምስክር) ብር 50,000(ሃምሣ ሺህ ብር)
ይክፇሌ በማሇት በሶስተኛ የተጠሪ ምስክር አብርሃም ገብረክርስቶስ በተባሇ አዯራዲሪ በኩሌ ጉቦ ጠይቋሌ የሚሌ ክስ
አቅርቧሌ፡፡
የተጠሪ ክስ አመሌካች በአብርሃም ገብረክርስቶስ በኩሌ ጉቦ ጠይቋሌ በሚሌ ሲሆን የግሌ ተበዲዩና አንዯኛ
የተጠሪ ምስክር አብርሃም እንዱያነጋግርሌኝ አዴርጌ ብር 50,000(ሃምሣ ሺህ ብር) አምጣ ተብሇሏሌ ብል ነገረኝ
በማሇት የመሰከረ ሲሆን በወንጀሌ ክሱ አዯራዲሪና ጉቦ ሇአመሌካች የተጠሪ ምስክርና የግሌ ተበዲዩ እንዱሰጥ
ጠየቀ የተባሇው ሶስተኛው የተጠሪ ምስክር አብርሃም ገብረክርስቶስ አመሌካች የግሌ ተበዲይ ብር 50,000 (ሃምሳ
ሺህ ብር) ይሰጠኝ ብል ያሌጠየቀው በመሆኑ በተቃራኒው አመሌካች ስሇያዘው ጉዲይ የአቃቤ ሔግ ምስክር የሆነው
የግሌ ተበዲይ እንዲያነሳበት እንዯነገረው የአቶ ዐመር አሌዬ አሜሪካን አገር የሚኖር መሏመዴ የተባሇ ሌጅ አባቴን
ጓዯኛህ በዴልት ታሞ ተኝቷሌ ብል እንዯዯወሇሇት እሱም ወዯ አቶ ዐመር አሌዬ ስሌክ ሲዯውሌ ከባሇጋራዎቼ
ፉት ሰዯበኝ አዋረዯኝ በዚህ ምክንያት ታምሜአሇሁ ብሇው እንዯነገሩት እሱም አመሌካችን ሇስሙ ጥሩ
እንዲሌሆነና የተባሇውን ስነግረው ምስክሩ በችልት ከሥርአት ወጥተው ስሇነበር እንዯተናገራቸውና ቢሮ ሊካቸው
አነጋግራቸዋሇሁ በማሇት እንዯነገረውና የተጠሪ አንዯኛ ምስክር ዐመር አሌዬ ከአመሌካች ቢሮው ውስጥ
እንዲነጋገራቸውና በብር 50,000(ሃምሳ ሺህ ብር) ሉሰራሌኝ ተስማምተናሌ ብሇው እንዯነገሩት አብርሃም
ገብረክርስቶስ ስሇዚህ የሚያውቀው የላሇ መሆኑን ገሌፆ ከግሌ ተበዲይ ጋር የነበረውን ግንኙነት እንዲቋረጠ
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መሥክሯሌ፡፡ በላሊ ጊዜ ከተጠሪ አንዯኛ ምስክር ጋር የሚከራከሩ ሰዎች አመሌካች ብር 50,000(ሃምሳ ሺህ ብር)
ተቀብል ሉፇርዴብን ነው ብሇው እንዯነገሩት መሥክሯሌ፡፡
ተጠሪ በክሱ የተገሇፀውን ፌሬ ጉዲይ “አመሌካች በአብርሃም ገብረክርስቶስ በኩሌ ብር 50,000(ሃምሳ ሺህ
ብር) ጉቦ እንዴሰጠው የግሌ ተበዲይ ዐመር አሌዬን መጠየቁን ያስረዲሌኛሌ” በማሇት ያቀረበው የተጠሪ ምስክር
አብርሃም ገብረክርስቶስ አመሌካች በዚህ አይነት ጥያቄ ያሊቀረበሇትን የግሌ ተበዲዩ ሰዯበኝ ብል ስሞታ ከተናገረ
በኋሊ ቢሮው ሄድ እንዱያነጋግረው ከተዯረገ በኋሊ በብር 50,000(ሃምሳ ሽህ ብር) ሉይዝሌኝ ተስማምተናሌ
በማሇት የግሌ ተበዲይ ራሱ ሇተጠሪ ምስክር አብርሃም እንዯነገረው መስክሯሌ፡፡ ከዚህ አንፃር ስንመሇከተው ተጠሪ
በአመሌካች ሊይ ያቀረበውን ክስ ሇማስረዲት ያቀረባቸው ምስክሮች ዕርስ በርሱ የሚቃረን ማስረጃ (contradictory
evidence) የሰጡ መሆናቸውን ሇመገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ የተጠሪ ማስረጃ ዕርስ በርሱ የሚዯጋገፌና በክሱ የተገሇፀውን
ፌሬ ጉዲይ የማያረጋግጥ በሆነ ጊዜና በተቃራኒው የተጠሪ ማስረጃና በክስ የተገሇፀው ፌሬ ጉዲይ በላሊ የተጠሪ
ማስረጃ እውነትነት የላሇው መሆኑ በተገሇፀ ጊዜ ተጠሪ ክሱን የማስረዲት ግዳታና ኃሊፉነትቱን በአግባቡ
ተወጥቷሌ ከሚሌ መዯመዯሚያ ሊይ መዴረስ አይቻሌም፡፡ ከዚህ አንፃር የሥር ፌርዴ ቤቶች በተጠሪ ክስ
የተገሇፀውንና በግሌ ተበዲይ የተሰጠውን የምስክርነት ቃሌ ተጠሪ ክሴን ያስረዲሌኛሌ በማሇት ባቀረበው አብርሃም
ገብረክርስቶስ በሰጠው የምስክርነት ቃሌ እውነትነት የላሇው መሆኑ የተገሇፀ ሆኖ እያሇ አመሌካች የመከሊከያ
ማስረጃ እንዱያቀርብ ብይን መስጠቱ ተገቢ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ ይግባኝ ሰሚው ችልትም ተጠሪ ባቀረበው ክስና
በተጠሪ አንዯኛ ምስክር ቃሌና በተጠሪ ሶስተኛ ምስክር ቃሌ መካከሌ ያሇውን ሰፉ ሌዩነት በማየት ሣይመረምር
ማሇፈ ተገቢ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ ተጠሪ ይህ ጉዲይ የፌሬ ጉዲይ ክርክር እንጅ የሔግ ስህተት አይዯሇም በማሇት
ያቀረበው ክርክር ተቀባይነት ያሇው አይዯሇም፡፡
2. ተጠሪ አመሌካች በክሱ የተገሇፀውን የወንጀሌ ዴርጊት በአጥጋቢ ማስረጃ የማስረዲት ግዳታ እንዲሇበት
ከወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ-ሥርአት ሔግ ቁጥር 141 እና 149 ዴንጋጌዎች ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡ ተጠሪ ክሱን
የማስረዲት ሸክሙን ተወጥቷሌ የሚባሇው ክሱን ሇማስረዲት ያቀረባቸው ማስረጃዎች ታዓማኒነት ያሊቸውና ክሱን
ሇማስረዲት የሚችሌ ሆነው ሲገኙ ነው፡፡ የማስረጃ ታዓማኒነት የሚሇካው ማስረጃው በይዘቱ ወጥነት ያሇውና ዕርስ
በርሱ የሚፊሇሱ ፌሬ ጉዲዮችን ያሌያዘ መሆኑን በመመርመርና በማስረጃው የተገሇፀው ፌሬ ጉዲይ ያንኑ ክስ
ሇማስረዲት ከቀረቡት ላልች ማስረጃዎች ጋር የሚጣጣም ተዯጋጋፉና ተመሣሣይ ፌሬ ጉዲይ ሇማስረዲት የሚችሌ
መሆኑን በማገናዘብ ነው፡፡
ተጠሪ ባቀረበው የወንጀሌ ክስ አመሌካች ብር 50,000(ሃምሳ ሺህ ብር) በመዝገብ ተከራካሪ የነበሩት አቶ
ዐመር አሌዬ ከሶስተኛ የተጠሪ ምስክር(አብርሃም) አዯራዲሪነት እንዯሰጡት ጠይቋሌ ከማሇት ውጭ አመሌካች
ከግሌ ተበዲይ ገንዘብ የተቀበሇ መሆኑ መቼ እንዯተቀበሇና በማን በኩሌ እንዯተቀበሇ የገሇፀ አሇመሆኑን ከከፌተኛው
ፌርዴ ቤት ውሣኔ ሇመገንዘብ ችሇናሌ፡፡ የከፌተኛው ፌርዴ ቤት ተጠሪ እነዚህ ነገሮች ግሌጽ በማዴረግ ክሱን
አሻሽል እንዱያቀርብ በወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ ሥርአት ሔግ ቁጥር 119 መሰረት ትእዛዝ መስጠት ነበረበት፡፡
ተጠሪ በወንጀሌ ክሱ በዝርዝር ያሌገሇፃቸው ፌሬ ጉዲዮች የግሌ ተበዲይና የተጠሪ ምስክር በሆኑት አቶ ዐመር
አሌዬ ተገሌፆዋሌ፡፡ ይኸው ምስክር በአንዴ ቀን አመሌካች በራሱ ስሌክ ሶስት የስሌክ ጥሪ ያዯረገሇት መሆኑን
በመጀመሪያ ተዘጋጅተሏሌ ወይ ብል እንዯጠየቀውና ዯሴ ሆቴሌ አካባቢ እንዯነገረው ከዚያም ምስክሩ ወዯ
አመሌካች ስሌክ በመዯወሌ ዯሴ ሆቴሌ እየጠበቀው መሆኑን ነግሮት እንዯዘጋ ከዚያ በኋሊ አመሌካች ስሌክ
በመዯወሌ ቆዲ ጃኬትና ነጭ ሸሚዝ ሇሇበሰ ሰው እንዱሌክ እንዯነገረው ምስክሩ በተነገረው መሰረት ዯሴ ሆቴሌ
ሰውየውን አግኝቶ ብር 30,000(ሰሊሳ ሺህ) እንዯሰጠው ከዚያ በኋሊ ተመሌሶ ወዯ ቄራ አካባቢ ሲዯርስ አመሌካች
ሇሶስትኛ ጊዜ ስሌክ ዯውል ገንዘቡ ሇምን ከ50,000(ሃምሳ ሺህ ብር) እንዯቀነሰ እንዯጠየቀውና አስር ሺህ ብር
(10,000) ካሌጨመረ እንዯማይሰራሇት እንዯነገረው መሥክሯሌ፡፡ አመሌካች ከግሌ ተበዲይና የተጠሪ ምስክር ጋር
ግንኙኝነት ያዯርግ የነበረው በስሌክ መሆኑን የተጠሪ ምስክር ገሌጿሌ፡፡ የተጠሪ ምስክር ብር 30,000(ሰሊሳ ሺህ
ብር ) ማንነቱን ሇማሊውቀው ሰው ላዘር ጃኬትና ነጭ ሸሚዝ የሇበሰ የሚሌ ምሌክት አመሌካች በስሌክ ዯውል
ነግሮኝ ሰጥቻሇሁ ያሇበትን ቀን ሰዓት አሌገሇፀም፡፡ ምስክሩ ብር 30,000(ሰሊሳ ሺህ) ስሙ ማንነቱ ሇማይታወቅ
ሰው ሰጠሁ ባለበት ቀን ብቻ አመሌካች በእሱ የስሌክ ሞባይሌ ሶስት ጥሪያዎችን እንዲዯረገሊቸው መስክረዋሌ፡፡
ይሔ የተጠሪ ምስክር በእምነታቸው መሰረት ቃሇ መሏሊ ፇጽመው ሇፌርዴ ቤቱ የመሰከሩት እና የገሇፁት ፌሬ
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ጉዲይ ነው፡፡ ሆኖም ይህንን ምስክርነት እውነት ነው ብል ሇመቀበሌ ምስክሩ ቃሇ መሏሊ መፇፀማቸው ብቻ በቂ
አይዯሇም፡፡ የምስክሩ ቃሌ ታዓማኒነት ያሇው መሆኑን ሇማረጋገጥ ከሚያዚያ 1 ቀን 1999 ዓ.ም የምስክሩ ጉዲይ
ውሳኔ እስካገኘበት ሏምላ 30 ቀን 1999 ዓ.ም ባሇው ጊዜ ውስጥ ከአመሌካች ወዯ ምስክሩ የስሌክ ጥሪ ስሇመዯረጉ
እንዲያረጋግጥ የቴላኮሚኒኬሽን ኮርፖሬሽን ተጠይቆ እንኳንስ በአንዴ ቀን አመሌካች ሇተጠሪ ምስክር ሶስት ጊዜ
ስሌክ ሉዯውሌ ይቅርና በሶስት ወራት ውስጥ አመሌካች ሇተጠሪ ምስክር ያዯረገው የስሌክ ጥሪ የላሇ መሆኑ
ተረጋግጧሌ፡፡፡
ምስክሩ እንዯ አውሮፖ አቆጣጠር ጁሊይ 8 ቀን 2007 አንዴ ጥሪ ጁሊይ 21 ቀን 2007 ሁሇት ጥሪዎች
ወዯ አመሌካች ማዴረጉ ምስክሩ ተጠሪ በቀን ሶስት ጊዜ ያሔሌ ዯውል የት ቦታ እንዯምጠብቀው ገንዘቡን ሇማን
እንዯምሰጥና ሇምን ገንዘቡ 30,000(ሰሊሣ ሺህ) ሆነ አስር ሺህ ብር ጨምር በማሇት አናግሮኛሌ በማሇት የሰጠው
ምስክርነት እውነት መሆኑን አያረጋግጥም፡፡ ስሇዚህ የተጠሪ አንዯኛ ምስክርና የግሌ ተበዲይ ነኝ ባዩ ዐመር አሌዬ
እውነት ነው በማሇት ሇፌርዴ ቤት ስሇወንጀለ አፇፃፀም ያስረደት ፌሬ ነገር ጭራሹኑ አመሌካች የተዯረገሊቸው
የስሌክ ጥሪ የላሇ መሆኑ በተረጋገበት ሁኔታ ምስክሩ የሰጡት ቃሌ ታዓማኒነት ያሇው ነው በማሇት ይግባኝ ሰሚ
ችልት መዯምዯሙ አንዴ ማስረጃ ሉመርመርና ሉመዘን የሚገባው ከነ ሙለ ይዘቱ እንጂ ተከሳሹን
የሚጠቅመውን ክፌሌ ነጥል በማውጣትና ከሳሽ ካቀረበው ክስ ጋር የሚጣጣመውን የማስረጃ ክፌሌና ይዘት ሇይቶ
በመያዝ መሆን እንዯማይገባው በበርካታ አገሮች ተቀባይነት ያሇውን የማስረጃ ታዓማኒነት ምርመራና ምዘና መርህ
የሚጥስ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡
3. በያዝነው ጉዲይ አመሌካች ጋር ብር 50,000(ሃምሳ ሺህ ብር) ተስማማን በማሇት ሇሶስተኛ የተጠሪ ምስክር
የተናገረው የግሌ ተበዲይ ነኝ ያሇው አቶ ዐመር አሌዬ እንዯሆነ ሶስተኛ ምስክር መስክሯሌ፡፡ ሁሇተኛው የአቃቤ
ሔግ ምስክር ስማሁ የሚሇው ከሶስተኛው ምስክር ከአብርሃም ነው፡፡ ሇአመሌካች እንዱሰጥ በመጀመሪያ
30,000(ሰሊሳ ሺህ ብር ) ቀጥል አስር ሺር ብር /10,000/ በመጨረሻ አስር ሺህ ብር /10,000/ ከአመሌካች
መኖሪያ ቤት ሄጀ ሰጠሁ የሚሇው ማንነቱን ያሌገሇፀው የሇበሰውን ሌብስ ብቻ በምሌክት ከገሇፀው ሰው ጋር ነው፡፡
በአጠቃሊይ አመሌካች ጉቦ ጠየቀኝም ጉቦ ሰጠሁትም የሚሇው ወሬ ብቸኛ ምንጭ የግሌ ተበዲዩ ዐመር አሌዬ
ሲሆን ላልቹ የግሌ ተበዲይ አወራን ወይም አብርሃም ሲያወራ ሰማሁ በማሇት ሁሇተኛ ምስክር የመሰከረ
መሆኑንና የስሚ ስሚ ማስረጃ መሆናቸው ሇመገንዘብ ይችሊሌ፡፡
አንዯኛ የተጠሪ ምስክርና የግሌ ተበዲይ አመሌካች ጉቦ የጠየቀው በአብርሃም አዯራዲሪነት እንዯሆነ
በምስክርነቱ የገሇጸ ሲሆን አብርሃም የተጠሪ ምስክር ሆኖ በመቅረብ ይህ የግሌ ተበዲይ ምስክርነት በሚቃረን
መንገዴ መሥክሯሌ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ ምስክሩ አመሌካች በችልት ሰዯበኝ በሚሌ ምክንያት ታሞም እስከመተኛት
ዯርሶ የነበረ መሆኑንና ይህንን ሁኔታ የግሌ ተበዲይ ውጭ የሚኖር ሌጅ ጭምር ሰምቶ ከውጭ አገር አብርሃምን
ስሌክ ዯውል እንዲናገረው የተጠሪ ምስክር አረጋግጧሌ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ የግሌ ተበዲይ ብር 30,000(ሰሊሣ ሺህ
ብር) ሰጠሁ ባለበት አንዴ ቀን ውስጥ ብቻ አመሌካች በእሱ ስሌክ ሶስት ጊዜ ዯውል ነበር በማሇት የሰጡት
ምስክርነት ከሚያዚያ 1 ቀን 1999 እስከ ሏምላ 30 ቀን 1999 ዓ.ም ባሇው ጊዜ ውስጥ አመሌካች ሇተጠሪ
ምስክርና የግሌ ተበዲይ ዐመር አሌዬ ያዯረገው የስሌክ ጥሪ አሇመኖሩን በማረጋገጫ የቴላኮሚኒኬሽን ኮርፖሬሽን
ከሰጠው ማስረጃ ተረጋግጧሌ፡፡ ይግባኝ ሰሚው ችልት ይህንን ያሇፇው ከተጠሪ ምስክር ዐመር አሌዬ ቃሇ መሏሊ
ፇጽመው የሰጡት የምስክርነት ቃሌ እውነት ነው ተብል ይገመታሌ በማሇት ነው፡፡ ሆኖም ከሊይ የተገሇፁት
ማስረጃዎች ምስክሩ እውነተኛ አሇመሆናቸውን የሚያሣዩ ግምቱን የሚያፇርሱ መሆኑን ሣይመረምር ማሇፈ በራሱ
ተገቢነት የሇውም፡፡
በላሊ በኩሌ አንዴ ዲኛ የዲኝነት ሥራውን ከማናቸውም ሰው ጣሌቃገብነት ነፃ ሆኖና ገሇሌተኛ ሆኖ
ያከናውናሌ ተብል የሚገመት መሆኑ ዓሇም አቀፌ ተቀባይነት ያሇው መርህ ነው፡፡ ዲኛው በጉቦ ወስኗሌ የሚሌ
ወገን ይህንኑ ፌሬ ጉዲይ ተዓማኒነት ያሇው በቂ ማስረጃ በማቅረብ የማስረዲት ግዳታና ኃሊፉነት አሇበት፡፡ ተጠሪ
ያቀረበው ማስረጃ አመሌካች በዲኝነት በያዘው ጉዲይ በችልት አዋርድኛሌ፣ጉዲዩን አጓትቷሌ የሚሌ ቅሬታ ያሊቸው
መሆኑ ተጠሪ ምስክሬ ነው በማሇት ባቀረበው አብርሃም ገብረክርስቶስ በኩሌ ተረጋግጧሌ፡፡ አመሌካች ብር
50,000(ሃምሳ ሺህ ብር) ሰጥቻሇሁ የሚሇው አመሌካች በዲኝነት ባየው ጉዲይ ተከራካሪ የነበረው አቶ ዐመር
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አሌዬ ከሰጠው የምስክርነት ቃሌ ውጭ አመሌካች ይህንን ገንዘብ መቀበለን የሚያረጋግጥ ማስረጃ ተጠሪ
አሊቀበም፡፡ የተጠሪ ምስክር አቶ ዐመር አሌዬ ገንዘቡን ሰጠሁ የሚለበትና አመሌካች ጠየቀኝ የሚለበት ሁኔታ
በተሇይ አመሌካች ስሌክ ዯውል የት ቦታ እንዯሚጠብቁት ከዚያም ሁሇተኛ ዯውል ገንዘቡን ሇማን እንዯሚሰጡ
ሶስተኛ ዯውል ገንዘቡ ሇምን አነሰ ብል እንዯጠየቃቸው የሰጡት ምስክርነት ከአመሌካች ወዯ ምስክሩ የተዯረገ
የሥሌክ ጥሪ አሇመኖሩ ስሇተረጋገጠ እውነትነት የላሇው መሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡ ይኸም የተጠሪ ምስክር የአቶ
ዐመር አሌዬ የምስክርነት ቃሌ ታዓማኒነት የላሇው መሆኑን የሚያረጋግጥ ሆኖ እያሇ ከሊይ በተገሇፀው መንገዴ
ተጠሪ ክሱን የማስረዲት ግዳታና ኃሊፉነቱን አሌተወጣም በማሇት የከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጠውን ፌርዴ በመሻር
በአመሌካች ሊይ የሰጠው የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት ውሣኔ
ሰጥተናሌ፡፡
ው ሳ ኔ
1.

የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የሰጠውን የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሳኔ በወንጀሇኛ
መቅጫ ሥነ-ሥርአት ሔግ ቁጥር 195/2/ሇ1/ መሰረት ሽረናሌ፡፡

2.

የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት የሰጠው ውሣኔ በወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ-ሥርአት ሔግ ቁጥር 195/2/ሇ-2/
መሰረት አጽንተናሌ፡፡

3.

አመሌካች በነፃ የተሰናበተ ስሇሆነ ከእስር እንዱፇታው ሇማረሚያ ቤት ይፃፌ ብሇናሌ፡፡

ይህ ፌርዴ በፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ችልት በሙለ ዴምጽ ተሰጠ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ቤ/ኃ
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ንብረት
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