የሰ/መ/ቁ. 54061
ሚያዝያ 26 ቀን 2002 ዓ.ም
ዲኞች፡- ሂሩት መሇሰ
ተሻገር ገብረሥሊሴ
ታፇሰ ይርጋ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች፡- አቶ መስፌን ሽፇራው
ተጠሪ፡- የኢትዮጵያ ገቢዎች ባሇሥሌጣን - ገብረእግዚአብሓር ሙናቸው ቀረቡ
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡

ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትና የከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጡት
የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ ይታረምሌኝ በማሇት
መጋቢት 13 ቀን 2002 ዓ.ም በተፃፇ የሰበር አቤቱታ ስሇጠየቁ ነው፡፡
የክርክሩ መነሻ ተጠሪ ያቀረበው የወንጀሌ ክስ ነው፡፡ ተጠሪ አመሌካች የዘሽ ትሬዱንግ ሥራ አስኪያጅ
መሆናቸውን ገሌፆ ዴርጅቱ ሚያዝያ 8 ቀን 2001 ዓ.ም ከቀኑ አራት ሠዓት ከአርባ ዯቂቃ ያሇተጨማሪ እሴት
ታክስ ዯረሰኝ ግብይት ፇፅሟሌ፡፡ ስሇዚህ አመሌካች በአዋጅ ቁጥር 285/94 አንቀፅ 56(1) መሠረት የወንጀሌ
ተጠያቂነት አሇበት በማሇት ክስ አቅርቧሌ፡፡ አመሌካች ጥፊተኛ አይዯሇሁም በማሇት ተከራክረዋሌ ዴርጅቱ ጥፊተኛ
ተብል መቀጣቱን ዏቃቤ ህግ ገሌጿሌ፡፡ አመሌካች በበኩሊቸው ሥራውን በውክሌና ሇወ/ሮ ዴርሻዬ ከበዯ ሇተባሇች
ሠራተኛ በውክሌና ሰጥቻሇሁ የሚሌ ክርክር ያቀረቡ ሲሆን የመከሊከያ ምስክሮች አቅርቦ አሰምቷሌ፡፡ የሥር ፌርዴ
ቤት የግራ ቀኙን ማስረጃ ከመዘነ በኋሊ አመሌካች ሇሥራው ሙለ ውክሌና አሌሰጠም፡፡ የቃሌ ማስጠንቀቂያ
ከመስጠት ውጭ የዘረጋው ሥርዓት የሇም በማሇት በክሱ በተጠቀሰው የህግ ዴንጋጌ ጥፊተኛ ብል በአንዴ ዓመት
ከስዴስት ወር እሥራትና በብር 20,000(ሀያ ሺህ ብር) እንዱቀጣ ወስኗሌ፡፡
አመሌካች በውሣኔው ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇከፌተኛው ፌርዴ ቤት አቅርበዋሌ፡፡ የከፌተኛው ፌርዴ ቤት
የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማና ትክክሇኛ ፌትህ ይረዲለ የተባለ የማጣሪያ ምስክሮች በመስማት የሥር ፌርዴ ቤት
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የሰጠውን የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሳኔ አፅንቶታሌ፡፡ አመሌካች የሥር ፌርዴ ቤትና የከፌተኛ ፌርዴ ቤት
የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት የዴርጅቱ ሠራተኛ ወ/ሮ ዴርሻዬ ከበዯ ሥራውን ወክያት እየሠራች
የነበረ ሲሆን በዚሁ ጉዲይ ጥፊተኛ ተብሊ ተቀጥታሇች፣ ወንጀለ ሲፇፀም እኔ በቦታው አሌነበርኩም፣ ግብይቱ
የተፇፀመው ያሇ እኔ ፇቃዴና ስምምነት ነው፣ ከዴርጅቱ ሠራተኞች ያሇቫት ዯረሰኝ ግብይት እንዲይፇፅሙ
ማስጠንቀቂያ ሰጥቻሇሁ፡፡ የኢ.ፋ.ዱ.ሪ የወንጀሌ ህግ አንቀፅ 34 እና የአዋጅ ቁጥር 285/94 አንቀፅ 56(1)
የማይጣጣሙ በመሆኑ ተከሳሹን በሚጠቅም መንገዴ መተርጎም አሇባቸው፡፡ ቅጣቱ ውሣኔም ተገቢ አይዯሇም
መገዯብ ነበረበት በማሇት የሰበር አቤቱታ አቅርቧሌ፡፡ ተጠሪ በበኩለ አመሌካች የሚመራው ዴርጅት በወንጀሌ
ጥፊተኛ ተብል ተቀጥቷሌ ስሇዚህ አመሌካችን ተጠያቂ ሇማዴረግ ላሊ ማስረጃ የማቅረብ ግዳታ የሇብንም
አመሌካች ጥፊተኛ የተባለት ተገቢውን ቁጥጥር ባሇማዴረግና ሥርዓት ባሇመዘርጋታቸው ነው፡፡ የበታች ፌርዴ
ቤቶች ተገቢውን ማጣራት አዴርጎ የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት የሇበትም በማሇት መሌስ ሰጥቷሌ፡፡
ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር የቀረበው ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡
ጉዲዩን እንዯመረመርነው አመሌካች በአዋጅ ቁጥር 285/94 አንቀፅ 56(1) እና በኢ.ፋ.ዱ.ሪ የወንጀሌ ህግ አንቀፅ
34 ንዐስ አንቀፅ 3 መካከሌ የሀሳብ አሇመጣጣም አሇ በማሇት ያቀረበው ክርክር በወንጀሌ ህጉ አንቀፅ 3
የተዯነገገውን ከግንዛቤ የማያስገባና የህግ መሠረት የላሇው በመሆኑ አሌተቀበሌነውም፡፡ አመሌካች በሥራ
አስኪያጅነት የሚመሩት የንግዴ ዴርጅት የአመሌካች ሠራተኛ ያሇተጨማሪ እሴት ታክስ ዯረሰኝ ግብይት
በመፇፀም ወንጀሌ ጥፊተኛ የተባሇ በመሆኑ በመርህ ዯረጃ አመሌካች በአዋጅ ቁጥር 285/94 አንቀፅ 56(1)
ጥፊተኛ የሚባለ መሆኑ በህጉ ተዯንግጓሌ፡፡ አመሌካች በአዋጅ ቁጥር 285/94 አንቀፅ 56 ንዐስ አንቀፅ 3
የተመሇከቱትን ሌዩ ሁኔታዎች በማስረዲት ከተጠያቂነት ነፃ ሇመሆን የመከሊከያ ማስረጃ አቅርበዋሌ፡፡ ሆኖም
አመሌካች ሇዴርጅቱ ሥራ አስኪያጅ ያሌቀጠሩና ያሌወከለ መሆኑና የአስተዲዯር ሥራዎን ብቻ ሇወ/ሮ ዴርሻዬ
ከበዯ የወከለ መሆኑ ፌሬ ጉዲይ የማጣራትና ማስረጃ የመመዘን ሥሌጣን ባሊቸው ፌርዴ ቤቶች ተረጋግጧሌ፡፡
ከዚህ በተጨማሪ አመሌካች ሇሠራተኞቹ የቃሌ ማስጠንቀቂያ የሰጠ መሆኑን ያስመሠከረ ቢሆንም አመሌካች
የቃሌ ማስጠንቀቂያ በአዋጅ ቁጥር 285/94 አንቀፅ 56 ንዐስ አንቀፅ 3(ሇ) በተዯነገገው መሠረት ማንኛውም በጎ
አሳቢ ሰው ሉያዯርገው የሚችሇውን ጥንቃቄ ያዯረገና ጥበብ በተሞሊበት ሁኔታ ዴርጅቱን በመምራት ኃሊፉነቱን
የተወጣ መሆኑን የሚያረጋግጥ አይዯሇም፡፡ ስሇሆነም የሥር ፌርዴ ቤትና የከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጠው ፌርዴ
መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ሆኖ ስሊሊገኘነው በወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ-ሥርዓት ሔግ ቁጥር 195 ንዐስ አንቀፅ
2(ሇ)(2) መሠረት አፅንተነዋሌ፡፡

ው ሣ ኔ
1. የፋዳራሌ የመጀመሪያ ፌርዴ ቤትና የከፌተኛ ፌርዴ ቤት ፌርዴ ፀንቷሌ፡፡
ይህ ፌርዴ በፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት በሙለ ዴምፅ ተሰጠ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡

ራ/ታ
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