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   የሰበር መ/ቁ 47755 

      ግንቦት 5 ቀን 2003 ዓ.ም  

                            ዲኞች፣  ሏጎስ ወሌደ    

                                    አሌማው ወላ     

        ዓሉ መሏመዴ  

     ነጋ ደፌሳ  

      አዲነ ንጉሴ                

አመሌካች፣ የፋዳራሌ ዏቃቤ ሔግ ዏቃቤ ሔግ ወርቅነህ ዘነበ ቀረበ  

ተጠሪ፣ አቶ ሚፌታህ ኑረዱን ጠበቃ ግርማ ዯጀኔ ቀረቡ    

 መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡     

ፌ  ር  ዴ 

ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትና የፋዳራሌ ከፌተኛ 
ፌርዴ ቤት የሰጡት የቅጣት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ 
ይታረምሌኝ በማሇት ያቀረበውን የሰበር አቤቱታ አጣርቶ ሇመወሰን ነው፡፡ ክርክሩ በመጀመሪያ 
የታየው በፋዳራሌ የመጀመሪያ ፌርዴ ቤት ነው፡፡ በሥር ፌርዴ ቤት አመሌካች በተጠሪና በዚህ 
ክርክር ተካፊይ ባሌሆኑ ላልች ሁሇት ሰዎች ሊይ የኢ.ፋ.ዱ.ሪ የወንጀሌ ህግ አንቀጽ 32/1/ሀ እና 
አንቀጽ 346 የተመሇከተውን በመተሊሇፌ በተጠሪ በተመዘገበ የንግዴ ዴርጅት /ሱቅ/ ውስጥ ተጠሪ 
ፇቃዴ ሣይኖረው የውጭ አገር ገንዘብ በመመንዘርና የዘጠኝ የውጭ ሀገር ገንዘብ አከማችቶ የተገኘ 
ሲሆን ላልች ተከሣሾች የወንጀለ ሥራ ተካፊይ በመሆናቸው የውጭ አገር ገንዘብ በህገወጥ 
መንገዴ የመመንዘር ወንጀሌ ፇፅመዋሌ በማሇት ክስ አቅርቧሌ፡፡ አመሌካች ካቀረበው የወንጀሌ ክስ 
ጋር በተጠሪ ሱቅ ውስጥ  

1. የኢትዮጵያ ብር 1‚275‚159 /አንዴ ሚሉዬን ሁሇት መቶ ሰባ አምስት ሺህ ብር አንዴ መቶ 
ሃምሣ ዘጠኝ ብር/  

2. የአሜሪካን ድሊር 6‚042 /ስዴስት ሺህ አርባ ሁሇት የአሜሪካን ድሊር/  
3. የአውሮፕ ህብረት ዩሮ 920 /ዘጠኝ መቶ ሃያ ዩሮ/  
4. የእንግሉዝ ፕውንዴ 40 /አርባ የአንግሉዝ ፕውንዴ/  
5. የአረብ ኢምሬት 205 /ሁሇት መቶ አምስት AED/ 
6. የሳውዱ አረቢያ ሪያሌ 2‚261 /ሁሇት ሺህ ሁሇት መቶ ስሌሣ አንዴ ሪያሌ/ 
7. የስዊዝ / CHF/ 1400 /አንዴ ሺህ አራት መቶ የስዊዝ CHF/ 
8. የኳታር ገንዘብ 7.00 /ሰባት የኳታር ገንዘብ/  
9. የካናዲ ድሊር 2.00 /ሁሇት የካናዲ ድሊር በኢግዚቢትነት የተያዘ መሆኑን ከአቀረበው የወንጀሌ ክስ 

ጋር በመዘርዘር አቅርቧሌ፡፡ ተጠሪ ወንጀለን አሌፇፀምኩም ጥፊተኛ አይዯሇሁም ብሇው 
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ተከራክረዋሌ፡፡ የሥር ፌርዴ ቤት የአመሌካችን ማስረጃ ከሰማ በኃሊ ተጠሪ የመከሊከያ ማስረጃ 
እንዱያቀርብ ትዕዛዝ ሰጥቶ የተጠሪን የመከሊከያ ማስረጃ ሰምቷሌ የሥር ፌርዴ ቤት የግራቀኙን 
ማስረጃ ከሰማ በኃሊ ተጠሪ በወንጀሌ ህግ አንቀጽ 32/1/ሀ እና አንቀጽ 346 የተመሇከተውን 
በመተሊሇፌ በህገወጥ መንገዴ የውጭ አገር ገንዘብ የመነገዴ ወንጀሌ ፇፅሟሌ በማሇት 
የጥፊተኝነት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡  

የሥር ፌርዴ ቤት የጥፊተኝነት ውሣኔ ከሰጠ በኃሊ አመሌካችና ተጠሪ የቅጣት ውሣኔ 
አስተያየት እንዱሰጡ ትዕዛዝ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች ፌርዴ ቤቱ ተጠሪን ሉያርምና ሉያስተምር 
የሚችሌ የቅጣት ውሣኔ እንዱሰጥሇትና በተጠሪ ሱቅ ውስጥ የተገኙት የውጭ አገር ገንዘቦች ውርስ 
ሆነው ሇመንግስት ገቢ እንዱሆኑ የፌ/ቤቱ ትዕዛዝ እንዱሰጥሇት የቅጣት አሰተያየት አቅርቧሌ፡፡ 
ተጠሪም 4 ገጽ የቅጣት አስተያየት በፅሐፌ አቅርቧሌ፡፡ የሥር ፌርዴ ቤት የግራቀኙን የቅጣት 
አስተያየት ከመረመረ በኃሊ ተጠሪ በሁሇት ዓመት ፅኑ እስራትና በብር 30‚000 /ሰሊሳ ሺህ ብር/ 
እንዱቀጣ ወስኖ የፅኑ እስራት ቅጣቱን በሁሇት ዓመት የሙከራ ጊዜ እንዱገዯብ ትዕዛዝ ሰጥቷሌ፡፡ 
ከዚህ በተጨማሪ የሥር ፌርዴ ቤት በተጠሪ ሱቅ ውስጥ የተያዙት የውጭ አገር ገንዘቦች 
በመንግስት እንዱወረሱ ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡  

አመሌካች የሥር ፌርዴ ቤት በተጠሪ ሱቅ ውስጥ የተያዘው የኢትዮጵያ ገንዘብ እንዱወርስ 
ትዕዛዝ ሣይሰጥ ማሇፈ የወንጀሌ ህጉን አንቀጽ 346 እና አንቀጽ 48 የሚጥስ ነው ስሇዚህ የሥር 
ፌርዴ ቤት በተጠሪ ሱቅ ውስጥ የተያዘው የኢትዮጵያ ገንዘብ እንዱወረስ ትዕዛዝ ሣይሰጥ በዝምታ 
ማሇፈ ተገቢ ባሇመሆኑ በይግባኝ ታይቶ ይታረምሌኝ በማሇት የይግባኝ ቅሬታ ሇከፌተኛው ፌርዴ 
ቤት አቅርቧሌ፡፡ የከፌተኛው ፌርዴ ቤት የግራቀኙን ክርክር ከሰማ በኃሊ የሥር ፌርዴ ቤት 
የሰጠውን የቅጣት ውሣኔና ትዕዛዝ አፅንቶታሌ፡፡  

አመሌካች ሀምላ 11 ቀን 2001 ዓ.ም በተፃፇ የሰበር አቤቱታ በይግባኝ ያነሳቸውን የቅሬታ 
ነጥቦች በማንሣት ተከራክሯሌ፡፡ አመሌካች ተጠሪ በህገወጥ መንገዴ የውጭ አገር ገንዘብ 
የመመንዘር ወንጀሌ የፇፀመ መሆኑ ተረጋግጦ ጥፊተኛ ተብሎሌ፡፡ ስሇዚህ የወንጀለ ዴርጊት የሥራ 
ፌሬ የሆነውና በተጠሪ ሱቅ ውስጥ የተያዘው የኢትዮጵያ ገንዘብ እንዱወረሱ ትዕዛዝ ሣይሰጥ የሥር 
ፌርዴ ቤት በዝምታ ማሇፈና ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት የሥር ፌ/ቤት የሰጠውን ውሣኔ ማፅናቱ 
መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌን በማሇት አመሌክቷሌ፡፡ 
ተጠሪ በበኩለ ሚያዚያ 19 ቀን 2002 ዓ.ም በተፃፇ መሌስ አመሌካች በሥር ፌርዴ ቤት ባዯረግነው 
ክርክር ከተጠሪ ሱቅ ውስጥ የተያዘው የኢትዮጵያ ብር እንዱወረስ ትዕዛዝ ይሰጥሌኝ በማሇት 
አሊመሇከተም፡፡ በተቃራኒው አመሌካች  እንዱወረስ ትዕዛዝ እንዱሰጥሇት የሚፇሌገው የውጭ አገር 
ገንዘቦችን ብቻ መሆኑንና በተጠሪ ሱቅ የተያዘውን ገንዘብ እንዯማይጨምር በግሌፅ አስተያየት 
ሰጥቷሌ፡፡ ስሇዚህ በስር ያሌተከራከረበትን ፌርዴ ቤቱ አሇፇብኝ በማሇት ያቀረበው የሰበር አቤቱታ 
የህግ መሠረት የሇውም በማሇት መሌስ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች ሚያዚያ 20 ቀን 2002 ዓ.ም የተፃፇ 
የመሌስ መሌስ ሰጥቷሌ፡፡  

ግራቀኙ በፅሐፌ ካዯረጉት ክርክር በተጨማሪ ችልቱ ሀምላ 15 ቀን 2002 ዓ.ም 
የግራቀኙን ክርክር ሰምቷሌ፡፡ አመሌካች በሥር ፌርዴ ቤት በተጠሪ ሱቅ የተገኘው የኢትዮጵያ ብር 
እንዱወረስ አስተያየት መስጠቱን በማንሣት የተከራከረ ሲሆን ተጠሪ በበኩሊቸው አመሌካች 
የኢትዮጵያ ገንዘብ እንዱወርስ በሥር ፌርዴ ቤት አሌተከራከረም፡፡ አመሌካች የመወረስ ትዕዛዝ 
የኢትዮጵያን ብር እንዱጨምር እንዯማይፇሌግ በመግሇፅ ነው አስተያየት የሰጠው የሚሌ ክርክር 
አቅርበዋሌ፡፡ ግራቀኙ አመሌካች በሥር ፌርዴ ቤት በሰጠው የቅጣት አስተያየት በተሇይም በተጠሪ 
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ሱቅ ውስጥ ስሇተያዘው የኢትዮጵያ ገንዘብ አመሌካች ባቀረበው ክርክር ይዘት ሊይ ሰፉ ሌዩነት 
ያሊቸው በመሆኑ ሇትክክሇኛ ፌትህ አሰጣጥ የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የሌዯታ 
ምዴብ ሶስተኛ የወንጀሌ ችልት የአመሌካችንና የተጠሪን ክርክር ከመቅረፀ ዴምፅ ያቀረቡትን ካሴት 
እንዱሌክ ችልቱ ትዕዛዝ ሰጥቷሌ፡፡ የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት አመሌካችና ተጠሪ 
በመዝገብ ቁጥር 124880 ያዯረጉት ክርክር የተቀረፀን  ካሴት በፕስታ በማሸግ ህዲር 8 ቀን 2003 
በተፃፇ መሸኛ ሌኳሌ፡፡ ይህ የሰበር ችልትም አመሌካችና ተጠሪ ያቀረቡትን የቅጣት አሰተያየትና 
ክርክር የተቀረፀበትን ካሴት ግንቦት 3 ቀን 2003 ዓ.ም በቴፔ ሪከርዯር ሰምቷሌ፡፡  

ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር የቀረበው ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም ጉዲዩን 
መርምረናሌ፡፡ ጉዲዩን እንዯመረመርነው የሥር ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት በተጠሪ 
ሱቅ ውስጥ የተያዘው የኢትዮጵያ ብር እንዱወረስ ትዕዛዝ ሣይሰጡ ማሇፈ ተገቢ ነው ወይስ 
አይዯሇም? የሚሇው ጭብጥ እሌባት ማግኘት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ ይህንን ጭብጥ ሇመወሰን 
አመሌካች የተጠሪ ሱቅ ውስጥ ስሇተያዘው የኢትዮጵያ ገንዘብ ሇፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ 
ቤት ያቀረበውን አስተያየትና የውሣኔ ሃሣብ ትክክሇኛ ይዘት መመርመር አስፇሊጊ ሆኖ 
አግኝተነዋሌ፡፡  

አመሌካች ሇይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤትና ሇሰበር ችልት የሥር ፌርዴ ቤት በተጠሪ ሱቅ 
ውስጥ የተገኘው የኢትዮጵያ ገንዘብ እንዱወረስ ትዕዛዝ ሣይሰጥ በዝምታ ማሇፈ የወንጀሌ ህግ 
አንቀጽ 346 እና የወንጀሌ ህግ አንቀጽ 98ን የሚጥስ መሆኑን በመጥቀስ በሰፉው የሚያቀርበውን 
ክርክር በሥር ፌርዴ ቤት ባቀረበው የቅጣት አስተያየትና የውሣኔ ሃሣብ በማንሣት እንዲሌተከራከረ 
በመቅረፀ ዴምፅ ከተቀዲው የአመሌካች የቅጣት አስተያየትና የውሣኔ ሃሣብ ሇመገንዘብ ችሇናሌ፡፡ 
የሥር ፌርዴ ቤት ተጠሪ ሊይ የጥፊተኝነት ውሣኔ ከሰጠ በኃሊ አመሌካች የቅጣት አስተያየትና 
የውሣኔ ሃሣቡን እንዱያቀርብ እዴሌ ሲሰጠው ፌርዴ ቤቱ ተጠሪን ሉያርምና ሉያስተምር የሚችሌ 
የቅጣት ውሣኔ እንዱሰጥሇት የጠየቁ መሆኑንና በተጠሪ ሱቅ ውስጥ የተገኙ የውጭ ገንዘቦች 
እንዱወረሱ ውሣኔ እንዱሰጥሇት የጠየቁ መሆኑን በተጠሪ ሱቅ ውስጥ የተያዘው የኢትዮጵያ ገንዘብ 
እንዱወረስ ያቀረበው የቅጣት አስተያየትና የውሣኔ ሃሣብ እንዯላሇ ተገንዘበናሌ፡፡ በተቃራኒው 
አመሌካችን በመወከሌ ሇችልቱ የቅጣት አስተያየትና የውሣኔ ሃሣብ ያቀረቡት ዏቃቤ ሔግ በተጠሪ 
ሱቅ ውስጥ የተያዙት የውጭ ገንዘቦች እንዱወረሱ ያቀረቡት የውሣኔ ሃሣብ እንዯተጠበቀ ሆኖ 
የመወረስ ትዕዛዙ በተጠሪ ሱቅ የተያዘውን የኢትዮጵያ ገንዘብን የማይጨምር መሆን እንዲሇበት 
በግሌፅ አስተያየትና የውሣኔ ሃሣብ ያቀረበ መሆኑን ችልቱ በትዕዛዝ አስቀርቦ ከሰማውና በመቅረፀ 
ዴምፅ የተቀረፀው የቅጣት አስተያየትና ይህንን አሰተያየት በፅሐፌ በመገሌበጥ በሥር ፌርዴ ቤት 
መዝገብ ጋር ከተያያዘው ሰነዴ ተገንዝበናሌ፡፡  

አመሌካች በወንጀሌ ክሱ በኤግዚቢትነት ዘርዝሮ ያቀረበውና ከተጠሪ የንግዴ ሱቅ ውስጥ 
የተገኘው 1‚275‚159 /አንዴ ሚሉዩን ሁሇት መቶ ሰባ አምስት ሺህ  አንዴ መቶ ሃምሣ ዘጠኝ ብር/ 
ተጠሪ ጥፊተኛ ከተባሇበት የወንጀሌ ዴርጊት ጋር ግንኙነት አሇው የሚሌበትን ምክንያት በመግሇፅ 
ይህ የኢትዮጵያ ገንዘብ እንዱወረስ የውሣኔ ሃሣብና ክርክር በሥር ፌርዴ ቤት አሊቀረበም፡፡ 
አመሌካች ፌርዴ ቤቱ የሚሰጠው የመውረስ ትዕዛዝ በተጠሪ ሱቅ ውስጥ የተያዘውን የኢትዮጵያ 
ገንዘብ እንዱጨምር ክርክር የማያቀርብ መሆኑን የውሣኔ ሃሳቡን በግሌፅ አስመዝግቧሌ አመሌካች 
የተጠሪ ሱቅ ውስጥ የተያዙት የውጭ ገንዘቦች እንዱወረሱና የኢትዮጵያ ገንዘብ እንዲይወረስ በግሌፅ 
የቅጣት አስተያየትና የውሣኔ ሃሣብ ከቀረበ በኃሊ የሥር ፌርዴ ቤት በተጠሪ ሱቅ ውስጥ የተያዘው 
የኢትዮጵያ ገንዘብ እንዱወረስ ውሣኔ ሣይሰጥ አሌፍብኛሌ በማሇት ሇይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤትና 
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ሇሰበር ችልት ያቀረበው ክርክር ምንም አይነት የህግ መሠረት የላሇውና በሙግት ሂዯት 
የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሣኔ አሰጣጥ ሂዯት ፌርዴ ቤቶች ጉዲዩን ነፃና ገሇሌተኛ ሆነው የመምራት 
የመመርመርና የመመዘንና ውሣኔ የመስጠት ህገመንግስታዊ ሃሊፉነት ያሇባቸው መሆኑን ከግንዛቤ 
ውስጥ ያስገባ ክርክር ባሇመሆኑ አሌተቀበሌነውም፡፡  

የአገሪቱን ህዝብና የፋዳራለን መንግስት በመወከሌ በጉዲዩ ተከራካሪ ሆኖ የቀረበው 
አመሌካች በክስ መከፇትና በመሰማት ሂዯት ያሇበት ግዳታና ሃሊፉነት በወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ 
ሥርዓት ሔግ ቁጥር 136 ንዐስ አንቀጽ 1 የተዯነገገ ሲሆን ፌርዴ ቤቱ የጥፊተኝነት ውሣኔ 
ከመስጠቱ በፉት ሉፇፅመው ስሇሚገባው ተግባር በወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 148 
ንዐስ አንቀጽ 1 ተዯንግጓሌ፡፡ በተመሳሳይ ሁኔታ ፌርዴ ቤቱ የጥፊተኝነት ውሣኔ ከሰጠ በኃሊ 
አመሌካች ፌርዴ ቤቱ ቅጣት ከመወሰኑ በፉት ሉመረምራቸው አስፇሊጊም ከሆነ በማስረጃ አረጋግጦ 
ውሣኔ ሉሰጥባቸው የሚገቡ ነጥቦችና ክርክሩን ሉያስረደሇት የሚችለ ማስረጃዎችን በመዘርዘር 
የቅጣት አስተያየትና የውሣኔ ሃሣብ የማቅረብ ሃሊፉነት እንዲሇበት በወንጀሌ ሥነ ሥርዓት ሔግ 
ቁጥር 149 ንዐስ አንቀጽ 3 ተዯንግጓሌ፡፡ 

የሥር ፌርዴ ቤት አመሌካች በወንጀሇኛ  መቅጫ ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 149 ንዐስ 
አንቀጽ 3 መሠረት ያቀረበውን የቅጣት አሰተያየትና የውሣኔ ሃሣብ ከተቀበሇና ተጠሪም 
የአመሌካችን የቅጣት አሰተያየት የውሣኔ ሃሣብ መሠረት በማዴረግ በወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ 
ሥርዓት ሔግ ቁጥር 149 ንዐስ አንቀጽ 4 ያቀረበውን ክርክር ከተቀበሇ በኃሊ ጉዲዩን ነፃና ገሇሌተኛ 
ሆኖ በመመዘን  በወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 149 ንዐስ አንቀጽ 5 መሠረት 
ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ በመሆኑም አመሌካች በወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 149 ንዐስ 
አንቀጽ 3 መሠረት ግሌፅ ክርክርና የውሣኔ ሃሣብ ያሊቀረበበትን በተቃራኒው በተጠሪ ሱቅ ውስጥ 
የተያዘው የኢትዮጵያ ገንዘብ እንዱወረስ ክርክር የማያቀርብ መሆኑን በግሌፅ አስተያየቱን 
ያስመዝገበበትን ጉዲይ የኢትዮጵያ ገንዘብ እንዱወረስ የሥር ፌርዴ ቤት ትዕዛዝ በዝምታ አሌፍብኛሌ 
በማሇት ያቀረቡት የሰበር አቤቱታ ከሊይ የተዯነገጉትን የህግ ዴንጋጌዎች መሠረት ያሊዯረገና 
አመሌካች ሇሥር ፌርዴ ቤት በተጠሪ ሱቅ ውስጥ ስሇተገኘው የኢትዮጵያ ገንዘብ ያቀረበውን የውሣኔ 
ሃሣብ ትክክሇኛ ይዘት የማያንፀባርቅ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ በመሆኑም የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ 
ፌርዴ ቤት በተጠሪ ሱቅ ውስጥ የተያዙት የውጭ አገር ገንዘቦች ብቻ እንዱወረሱ የሰጠው ውሣኔ 
በወንጀሇኛ ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 149 ንዐስ አንቀጽ 3 መሠረት አመሌካች ያቀረበውን የቅጣት 
አስተያየትና የውሣኔ ሃሣብ መሠረት ያዯረገና ምንም አይነት የህግ ስህተት ያሌተፇፀመበት ነው፡፡ 
ስሇሆነም ይግባኝ ሰሚው የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሥር ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሣኔ 
ማፅናቱ መሠረታዊ የህግ ስህተት የላሇበት ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡  

ው  ሣ  ኔ 

1. የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትና የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ውሣኔ ፀንቷሌ፡፡  
2. በዚህ ፌርዴ ቤት ሀምላ 24 ቀን 2001 ዓ.ም የተሰጠው የዕግዴ ትዕዛዝ ተነስቷሌ ይፃፌ፡፡  
3. ከበታች ፌርዴ ቤቶች የመጡትን መዝገቦችና ከሥር ፌርዴ ቤት የመጣው ካሴት ይመሇስ፡፡  
4. መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት  ይመሇስ፡፡                                                                                                                                                                                                                                           

 የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  

ም.አ 
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