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የሰ/መ/ቁ. 43049 

ግንቦት 26 ቀን 2002 ዓ.ም 

 ዲኞች፡-  ሂሩት መሇሰ 

   ተሻገር ገ/ሥሊሴ 

   ታፇሰ ይርጋ 

   አሌማው ወላ 

   ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡-  አረጋኸኝ መርዕዴ - ጠበቃ ግሩም አየሇ ቀረቡ 

ተጠሪ፡-  የፋዳራሌ የሥነ ምግባርና የፀረሙስና ኮሚሽን ዏቃቤ ህግ አሌቀረቡም 

 መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 34393 የሰጠው 
የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ሆኖ እያሇ በፋዳራሌ ጠቅሊይ 
ፌርዴ ቤት መፅናቱ ተገቢ ባሇመሆኑ በሰበር ታይቶ ይታረምሌኝ በማሇት አመሌካች ጥር 24 ቀን 
2001 ዓ.ም በተፃፇ የሰበር አቤቱታ ስሇጠየቁ ነው፡፡ 

ክርክሩ በመጀመሪያ የታየው በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ነው፡፡ በከፌተኛው ፌርዴ ቤት 
ተጠሪ በአመሌካችና በላልች አራት ሰዎች ሊይ የሙስና ወንጀሌ ክስ አቅርቧሌ፡፡ ተጠሪ በአመሌካች 
ሊይ ያቀረበው የክስ ይዘትም አመሌካች የኢትዮጵያ ፔራይቬታይዜሽን ኤጀንሲ የህግ ኤክስፏርት 
ሆኖ በሚሠራበት ጊዜ ንብረትነቱ የወ/ሮ ኤስሚንግ አግኑያ የሆነውንና በአዱስ አበባ ከተማ ወረዲ 
20 ቀበላ 29 ቁጥሩ 214 የሆነውን መኖሪያ ቤት በከፌተኛው ፌርዴ ቤት አራተኛ ተከሳሽና 
አምስተኛ ተከሳሽ የነበሩትንና ክሳቸው የተቋረጠውን አቶ አብዱሣ ሁሪሣና አቶ ሳምሶን ጋርቮሌዴ 
አሊግባብ ብሌፅግና እንዱያገኙ በማሰብ የአባታችን ቤት አሊግባብ የተወረሰብን ስሇሆነ ይመሇስሌን 
በማሇት ሇኤጀንሲው ያቀረቡትን አቤቱታ የሚያረጋግጥ የይዞታ የምስክር ወረቀት መብራትና ውሀ 
ያስገቡበት ውሌና የቤት ሥራ ፇቃዴ ሣያቀርቡ በቀበላ ፌርዴ ሸንጎና በምስክር የተረጋገጠ ስሇሆነ 
እንዱመሇስሊቸው የሚሌ የውሣኔ ሀሳብ በሥር አንዯኛና ሶስተኛ ተከሳሾች ሇነበሩት 
የፔራይቬታይዜሽን የሥራ ኃሊፉዎች በማቅረብ በወንጀሌ ህግ 33 እና 32(1)ሀ እና በተሻሻሇው ሌዩ 
ወንጀሇኛ መቅጫ ህግ 214/74 አንቀፅ 23 የተዯነገገውን በመተሊሇፌ በዋና ወንጀሌ አዴራጊነት 
በሥሌጣን አሊግባብ የመገሌገሌ ወንጀሌ ፇፅመዋሌ በማሇት ነው፡፡ 

አመሌካች ወንጀለን አሌፇፀምኩም ብሇው የተከራከሩ ቢሆንም ከሊይ መሇያው የተገሇፀውን 
ቤት በሚመሇከት በሳምሶን ጋርቮሌዴ ስም ሁሇት ሺህ ካሬ ሜትር ካርታና ፔሊን፣ በወ/ሮ ኤስሚንግ 
አግኑያን ስም አንዴ ሺህ ካርታና ፔሊን በማስረጃነት ቀርቦ የአዱስ አበባ ከተማ ሌማት ቢሮ ተጠይቆ 
ቢሮው ቤቱ ያረፇው በወ/ሮ ኤስሚንግ አግኑያን ቦታ ሊይ እንዯሆነ አረጋግጦ መፃፈን፣ ቤቱ የገባው 
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የውሀና የመብራት ቢሌ የወ/ሮ ኤስሚንግ አግኑያን ስም መሆኑን እንዯሚያረጋግጥና አመሌካች 
የውሣኔ ሀሳብ ሇማቅረብ የምስክርነት ቃሊቸውን ያሰማቸው ምስክሮች ቤቱ ከአዋጅ ውጭ የተወረሰ 
መሆኑን ሇማስረዲት የቀረቡ ቢሆንም የተጠሩበትን ጭብጥ የሰጡት ምስክርነት የላሇ መሆኑና 
ከመጡበት ጭብጥ ውጭ ቤቱ የሳምሶን ጋርሌቮሌዴ ነው በማሇት መመሥከራቸውንና ይህንን መነሻ 
በማዴረግ አመሌካች ቤቱ ሇሳምሶን ጋሌቮሌዴ ወራሾች እንዱመሇስ የውሣኔ ሀሳብ በሥር አንዯኛና 
ሁሇተኛ ተከሳሽ ሇነበሩት የኤጀንሲው ሀሊፉዎች ማቅረባቸው በዏቃቤ ህግ አንዯኛ ምስክርና በላልች 
የሰነዴ ማስረጃዎች ተረጋግጧሌ በማሇት አመሌካች የመከሊከያ ማስረጃ እንዱያቀርቡ የከፌተኛው 
ፌርዴ ቤት ብይን ሰጥቶ፣ አመሌካች ከአንዯኛና ሶስተኛ ተከሳሾች ጋር በጋራ ሶስት የመከሊከያ 
ምስክሮችን አቅርቧሌ፡፡ የከፌተኛው ፌርዴ ቤት የግራቀኙን ማስረጃ ከመዘነ በኋሊ አመሌካች በዏቃቤ 
ህግ ክስ የተጠቀሰውን ወንጀሌ የፇፀሙ ጥፊተኛ ናቸው በማሇት የጥፊተኝነት ውሣኔ ሰጥቶ 
አመሌካች በአንዴ ዓመት ከስዴስት ወር ፅኑ እስራት እንዱቀጡ ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ 

አመሌካች በከፌተኛው ፌርዴ ቤት በተሰጠው የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሣኔ ቅር በመሰኘት 
ይግባኝ ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት አቅርቦ የጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የወንጀሌ ይግባኝ ችልት 
የከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጠውን የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሣኔ በወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ ሥርዓት 
ሔግ ቁጥር 195(2)ሇ(2) መሠረት አፅንቶታሌ፡፡ 

አመሌካች ሇሰበር አቤቱታው የውሣኔ ሀሳብ ያቀረቡት የኪራይ ቤቶች ኤጀንሲ ከሥራና 
ከተማ ሌማት ሚኒስትር ከአዱስ አበባ ሥራና ከተማ ሌማት ቢሮ የተፃፇውን ዯብዲቤና ማህዯር 
በማየት ነው፡፡ ካርታው እውነተኛ መሆኑ ተረጋግጧሌ ይህ የተሣሣተ ከሆነ ፌርደ እንዱታረም 
በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 6 ከሚጠየቅ በስተቀር እኔ በወንጀሌ መጠየቄ ተገቢ 
አይዯሇም፡፡ ተጠያቂም የምሆን ከሆነ በኢፋዱሪ የወንጀሌ ህግ 420(1) የሙያ ግዳታን ጥሰሀሌ 
በሚሌ መሆን ሲገባው በሥሌጣን አሊግባብ ተገሌግሎሌ ተብዬ ጥፊተኛ መባላ መሠረታዊ የህግ 
ስህተት አሇበት፡፡ የዏቃቤ ህግ ማስረጃ ወንጀሌ መሥራቴን ከተገቢው ጥርጣሬ ውጭ 
አሊስረደብኝም፡፡ ምስክርነት መስማት በአዋጅ ቁጥር 110/87 እና በመመሪያ ቁጥር 001/88 
የተፇቀዯ ነው በወንጀሌ ሉያስጠይቀኝ አይገባም ስሇዚህ የህግ አስተያየት ስሇሰጠሁ ብቻ ወንጀሌ 
ሠርተሀሌ ተብዬ የተወሰነብኝ የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት አሇበት 
በማሇት አመሌክቷሌ፡፡ 

ተጠሪ በበኩለ አመሌካች ቤቱ በሥር አራተኛና አምስተኛ ተከሳሽ ሇነበሩ ሰዎች እንዱመሇስ 
የውሣኔ ሀሳብ የቀረበው ማስረጃ ሣይቀርብሇትና ማስረጃ በላሇበት ሁኔታ ነው፡፡ ስሇሆነም 
በግብረአበርነት መከሰሳቸውና ጥፊተኛ መባሊቸው ተገቢ ነው፡፡ የዏቃቤ ሔግ በሰውና በፅሐፌ ማስረጃ 
አመሌካች ተገቢውን ማጣራት ማዴረግ የነበረባቸው መሆኑን አስረዴተዋሌ በአጠቃሊይ አመሌካች 
በሰበር ያቀረቡት የህግ ሣይሆን የፌሬ ጉዲይ ክርክር በመሆኑ የበታች ፌርዴ ቤቶች የሰጡት ፌርዴ 
እንዱፀናሌን በማሇት መሌስ ሰጥተዋሌ፡፡ አመሌካች የመሌስ መሌስ አቅርበዋሌ፡፡ 

ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር የቀረበው ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም 
መዝገቡን መርምረናሌ፡፡ መዝገቡን እንዯመረመርነው አመሌካች ፇፀመ የተባሇው አከራካሪው ቤት 
በተመሇከተ በአራተኛና አምስተኛ ተከሳሽ በነበሩት ሰዎች በኩሌ ያቀረቡትን ማስረጃዎች በማገናዘብ 
የሙያ አስተያየትና የውሣኔ ሀሳብ አቅርቧሌ፡፡ አመሌካች አከራካሪው ቤት ሇአራተኛና ሇአምስተኛ 
ተከሳሾች ቢመሇስ የህግ ዴጋፌ ያሇው ነው የሚሌ የውሣኔ ሀሳብ ከማቅረብ ውጭ በጉዲዩ ውሣኔ 
የመስጠት ሥሌጣንና ኃሊፉነት የሇውም፡፡ ይኸም በመሆኑ አመሌካች በዏቃቤ ህግ ማስረጃ 
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የተዘረዘሩትን ስህተቶች የፇፀመው በሥር አራተኛና አምስተኛ ተከሳሽ የነበሩትን አሊግባብ 
ሇመጠቀምና ተገቢ ያሌሆነ ብሌጽግና እንዱያገኙ ነው ወይስ እንዯማንኛውም ባሇሙያ የሙያ 
ሥራውን በሚሰራበት ወቅት ተገቢውን የሙያ ትጋት እና ጥንቃቄ ባሇማዴረጉ ነው የሚሇውን 
ጥያቄ የሚያስነሳ ነው፡፡ በሥር ፌ/ቤት የተረጋገጠው ፌሬ ጉዲይ አመሌካች ሇመኖሪያ ቤቱ የሙያ 
ግሌጋልት ሲሰጥ ሉመራባቸው በሚገቡት የሔግ ማዕቀፍች ማሇትም አዋጅ ቁጥር 110/87 እና 
ይህንኑ አዋጅ ሇማስፇጸም ከወጣው መመሪያ 001/88 ከሚፇቅደት ውጭ በመውጣት በሥር 
አራተኛና አምስተኛ ተከሳሾች የነበሩትን ሰዎች ጥቅም ሇማስገኘት ሲሌ የፇፀመው ተግባር ያሇ 
መሆኑ አሌተረጋገጠም፡፡ አመሌካች የሚመራባቸውን የህግ ማዕቀፍችን መሰረት በማዴረግ ተገቢውን 
ሙያዊ ማጣራት ሲያዯርግ ሁለንም ማስረጃዎች በአግባቡ ያሊገናዘበ በተሇይም የአራተኛና አምስተኛ 
ተከሳሾች ቤት ነው የተባሇው ሰው በተመሇከተ ካርታና ፔሊን የቀረበሇት ቢሆንም የመብራትና የውሀ 
ቢሌ በግሌ ተበዲይ ወ/ሮ ኤስሚንግ አግኑያን ስም የሆነበትን ትክክሇኛ ምክንያት ሣያገናዝብና 
ሣያጣራ የውሣኔ ሀሳብ በሥር ፌርዴ ቤት ሶስተኛ ተከሳሽ ሇነበሩት የመምሪያ ኃሊፉውና ሇአንዯኛ 
ተከሳሽ ማቅረቡ ነው፡፡ የመወሰን ሥሌጣን የላሊቸውና የሙያ ግሌጋልት የመስጠት ኃሊፉነት ብቻ 
ያሇባቸው ሰዎች ግሌፅ በሆነ ሁኔታ አንዴን ሰው ሇመጥቀም ወይም ራሳቸውን ሇመጥቀም በማሰብና 
ኃሊፉዎቻቸውን ሇማሣሣት የፇፀሙት ጉሌህ ተግባር መኖሩ እስካሌተረጋገጠ ዴረስ በሥሌጣን 
አሊግባብ የመገሌገሌ ወንጀሌ ፇፅመዋሌ ተብሇው ሉጠየቁ አይገባም፡፡ ስሇሆነም አመሌካች የሙያ 
ተግባሩንና ሥራው በአግባቡና በጥንቃቄ ባሇመፇፀሙ ምክንያት በመንግስትና በግሌ ተበዲይ ሊይ 
ዏቃቤ ህግ በክሱ የገሇፀው ጉዲት ቢኖርም አመሌካቹ ጥፊተኛ መባሌ የሚገባው በሌዩ ወንጀሇኛ 
መቅጫ ህግ አዋጅ ቁጥር 214/74 አንቀጽ 23(1)ሀ መሆን ያሇበት ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ ከዚህ አንፃር 
የከፌተኛው ፌርዴ ቤት በአብሊጫ ዴምፅ የሰጠው የጥፊተኝነት ውሣኔና የጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 
የወንጀሌ ይግባኝ ችልት የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

አመሌካች የፇፀመው የተቀጠረበትን የሙያ ሥራ በጥንቃቄና በአግባቡ አሇመፇፀም ወንጀሌ 
ነው፡፡ ይህ ወንጀሌ ከሶስት ዓመት በማይበሌጥ እስራት እንዯሚያስቀጣ በአዋጅ ቁጥር 214/74 
አንቀፅ 25 ተዯንግጓሌ፡፡ ሆኖም ከአዋጅ ቁጥር 214/74 በኋሊ የኢ.ፋ.ዱ.ሪ የወንጀሌ ህግ በአዋጅ 
ቁጥር 414/1996 የተዯነገገ በመሆኑና በወንጀሌ ህጉ የሥራ ሀሊፉነትን አሇመወጣት ከአንዴ ሺህ 
ብር በማይበሌጥ መቀጮ ወይም ከስዴስት ወር በማይበሌጥ እስራት የሚያስቀጣ መሆኑ በወንጀሌ 
ህግ አንቀፅ 420 ንዐስ አንቀፅ 1 የተዯነገገ በመሆኑና በኢፋዱሪ ህገ መንግስት አንቀፅ 22 ንዐስ 
አንቀፅ 2 ወንጀለ ከተፇፀመ በኋሊ የወጣው የወንጀሌ ህግ ተከሳሹን የሚጠቅም ሆኖ ሲገኝ ተፇፃሚ 
እንዯሚሆን የሚዯነግግ በመሆኑ የበታች ፌርዴ ቤቶች የሰጡትን የጥፊተኝነት ውሣኔ በወንጀሇኛ 
መቅጫ ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 113/2/ እና በህገ መንግስቱ አንቀፅ 22 ንዐስ አንቀፅ 2 መሠረት 
በመሇወጥ አመሌካች በወንጀሌ ህግ አንቀፅ 420 ንዐስ አንቀፅ 1 የተዯነገገውን በመተሊሇፌ የሥራ 
ሀሊፉነትን ያሇመወጣት ወንጀሌ ፇፅሟሌ በማሇት የጥፊተኝነት ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡ 

የቅጣቱን መጠን በተመሇከተ የከፌተኛው ፌርዴ ቤት ቅጣቱን አቅሌል ሇመወሰን 
የሚያስችለ ምክንያቶች ያለ መሆኑን በቅጣት ውሣኔው የመዘገባቸውን ነጥቦችና አመሌካች ጥፊተኛ 
ሆኖ የተገኘበት የወንጀሌ ህግ አንቀፅ 420 ንዐስ አንቀፅ 1 ከስዴስት ወር በማይበሌጥ እሥራት 
የሚያስቀጣ መሆኑን ከግንዛቤ ውስጥ በማስገባትና በወንጀሌ ህግ አንቀፅ 88 ንዐስ አንቀፅ 2 
መሠረት የአመሌካችን ግሊዊ ሁኔታዎች ከግንዛቤ ውስጥ በማስገባት በሶስት ወር እስራት እንዱቀጣ 
በማሇት በወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 195(2)ሇ2 መሠረት የበታች ፌርዴ ቤቶች 
የሰጡትን የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሣኔ በማሻሻሌ ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 
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ው ሣ ኔ 

1. የፋዯራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ችልት የሰጡት 
የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሳኔ ተሻሽሎሌ፡፡ 

2. አመሌካች የሥራ ሀሊፉነትን ባሇመወጣት ወንጀሌ ጥፊተኛ ሆኖ በመገኘቱ በሶት ወር 
እስራት እንዱቀጣ ወስነናሌ፡፡ 

   ይህ ፌርዴ በፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት በሙለ ዴምፅ ተሰጠ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

 

ራ/ታ 
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